Centrum Sportu i Rekreacji w Łasku

O Nas
Centrum Sportu i Rekreacji jest jednostką organizacyjną Gminy Łask. Jednostka powstała 1 stycznia 2006 roku z
połączenia Ośrodka Sportu i Rekreacji i Miejskiej Pływalni Krytej w Łasku.
Przedmiotem statutowej działalności CSiR jest :
●
●
●
●

świadczenie usług z zakresu sportu, turystyki i rekreacji,
utrzymanie i modernizacja obiektów sportowych i rekreacyjnych,
współpraca z organizacjami i stowarzyszeniami działającymi w sferze kultury fizycznej,
organizacja imprez sportowo- rekreacyjnych.

Centrum Sportu i Rekreacji w Łasku wypełniając swoje statutowe zadania służy społeczeństwu Gminy Łask oferując
możliwość korzystania z obiektów sportowo-rekreacyjnych.

Obiekty sportowe
Pływalnia (ul. Szkolna 2)
Pływalnia funkcjonuje od 5 grudnia 1998 roku. Składa się z 6-cio torowego basenu o długości 25 m i szerokości 12,5
m. Głębokość od 1,25m do 1,87m. Basen posiada nowoczesny system technologiczny uzdatniania wody oraz
oświetlenie podwodne. Pływalnia jest popularnym miejscem aktywności sportowej mieszkańców Gminy Łask, a także
gmin ościennych.
W czasie roku szkolnego służy do realizacji programu powszechnej nauki pływania w szkołach podstawowych i
gimnazjach finansowanego przez gminę. Na pływalni organizowane są zawody pływackie o zasięgu lokalnym,
wojewódzkimi i ogólnopolskim.
Stadion (ul. Armii Krajowej 5a; 98-100 Łask)
Stadion (dawniej OSiR) jest obiektem wielofunkcyjnym przystosowanym do organizacji imprez
sportowo-rekreacyjnych, imprez masowych, zawodów sportowych, zajęć treningowych.
Na terenie obiektu znajdują się:
●
●
●
●
●
●
●

boisko piłkarskie z trybunami na 500 miejsc,
boisko piłkarskie treningowe,
bieżnia lekkoatletyczna 400 metrowa,
3 korty tenisowe z nawierzchnią ceglaną
budynek szatniowo- socjalny,
teren rekreacyjny ze stawem i wigwamem z dużym grillem do spotkań towarzyskich,
parking,

Boiska Orlik (Osiedle Przylesie: ul. Szkolna; Łask-Kolumna: ul. Lipowa 2B)
Boiska wielofunkcyjne wybudowane w latach 2008 i 2011 w ramach rządowego programu ORLIK 2012.
W skład boisk wchodzą:
●
●
●
●

boisko ze sztuczną trawą do piłki nożnej o wym. 30x60m,
boisko ze sztuczną nawierzchnią do koszykówki i siatkówki,
budynek szatniowo-socjalny,
plac zabaw dla dzieci.

Korzystanie z boisk jest bezpłatne i dostępne dla wszystkich chętnych. Na obiektach Orlik 2012 corocznie odbywają
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się rozgrywki „Orlikowej ligi mistrzów” w piłce nożnej, siatkówce i koszykówce.

Kąpielisko Miejskie (ul. Armii Krajowej 75)
Kąpielisko miejskie usytuowane jest na zalewie wód rzeki Grabi i Pisi. Akwen o powierzchni ok. 2ha posiada na środku
uroczą wysepkę, a rozległy brzeg od strony północnej służy miłośnikom wędkowania. Brzeg po stronie przeciwnej
posiada wydzielone, strzeżone kąpielisko wraz z plażą.
Na ogrodzonym terenie znajdują się jeszcze:
●
●
●
●

2 oświetlone boiska do siatkówki plażowej,
1 boisko treningowe,
budynek małej gastronomii,
domek ratowników.

W okresie wakacji czynna jest wypożyczalnia kajaków i drobnego sprzętu sportowego i rekreacyjnego.

Skatepark (ul. Armii Krajowej 75)
Skatepark został otwarty 24 sierpnia 2013 r. Obiekt powstał na zrekultywowanym obszarze po wysypisku śmieci .
Skatepark przeznaczony jest dla początkujących i zaawansowanych miłośników jazdy na BMX-ach, deskorolkach i
rolkach.
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