KOMPLEKS SPORTOWO-WYPOCZYNKOWY PRZY ZAMKU

Kompleks sportowo-wypoczynkowy przy Zamku znajduję się w sąsiedztwie wybudowanego w 2010
roku kompleksu boisk sportowych „Orlik”. Zawiera on dwa korty tenisowe, plac zabaw, skatepark i
bieżnię. Korty tenisowe usytuowane znajdują się w najbardziej wysuniętej na północ części bazy
sportowej. Nawierzchnię kortów wykonana jest z poliuretanu w dwóch kolorach. Korty otoczone są
piłkochwytami o wysokości 4 metrów, podwyższonymi od strony zachodniej do 6 metrów.
Wyposażenie obiektów stanowią siatki do tenisa, stanowiska sędziowskie oraz ławeczki.
Kompleks sportowo-wypoczynkowy przy Zamku znajduję się w sąsiedztwie wybudowanego w
2010 roku kompleksu boisk sportowych „Orlik”. Zawiera on dwa korty tenisowe, plac zabaw,
skatepark i bieżnię. Korty tenisowe usytuowane znajdują się w najbardziej wysuniętej na północ
części bazy sportowej. Nawierzchnię kortów wykonana jest z poliuretanu w dwóch kolorach. Korty
otoczone są piłkochwytami o wysokości 4 metrów, podwyższonymi od strony zachodniej do 6
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Plac zabaw jest najnowocześniejszym tego typu obiektem w Gminie Siewierz. Składa się z
jedenastu urządzeń zabawowych, w tym ze statku integracyjnego i fortecy, nawiązujących
tematycznie do istniejącego otoczenia, tj. rzeki Przemszy i Zamku. Ponadto, na placu zabaw
znajdują się huśtawka wahadłowa podwójna, huśtawka bocianie gniazdo, huśtawka typu ważka,
huśtawka ważka z systemem poziomującym, huśtawka na sprężynie, koło wirujące, zestaw
zręcznościowy z przeplotnią z lin, domek zabawowy z piaskownicą. Na placu znajduję się również
specjalna arena do oryginalnej gry w tzw. „panna”. Gra ta polega na rywalizacji pomiędzy dwoma
piłkarzami, którzy starają się przechwycić piłkę i za pomocą zręcznego dryblingu przepuścić ją
pomiędzy nogami przeciwnika, który tym samym przegrywa bądź traci punkt. Nawierzchnia placu
zabaw wykonana jest z bezpiecznych płyt gumowych, w trzech kolorach, o grubości dostosowanej
do wysokości upadku z danego urządzenia. Plac ma ciekawy kształt trójkąta o zaokrąglonych
narożach. Ogrodzenie placu zabaw stanowi stylowy murek z cegły z metalową balustradą.
Uzupełnieniem tego obiektu są ławki i kosze na śmieci. Nawierzchnia skateparku wykonana jest z
betonu o grubości 15 cm i powierzchni ponad 500 m2. Na elementy wyposażenia składają się:
quarter, bank, funbox z grindboxem 3/3 i rurką 2/3, funbox piramida z grindboxem i rurką,
grindbox i rurka prosta.
Czterotorowa bieżnia wykonana jest z czerwonego poliuretanu na asfaltowej podbudowie, ma
łączną długość 120 m i szerokość ponad 5 m. Bieżnia jest atrakcyjnym obiektem dla treningów,
przeznaczonym nie tylko dla młodzieży szkolnej, ale wszystkich zainteresowanych chcących
sprawdzić bądź poprawić swoją kondycję. Wzdłuż bieżni znajduję się dojście do kortów tenisowych.
Baza sportowa jest dostępna nieodpłatnie dla wszystkich, zgodnie z polityką równych szans.
Skate park został w całości zrealizowany zgodnie z sugestiami lokalnej młodzieży. Obecnie obiekt
przyciąga rzesze młodych ludzi nie tylko z Gminy, ale również z ościennych gmin i powiatów, w
tym osób korzystających ze skate parku z sposób profesjonalny i wyczynowy.
W 2014 roku kompleks został wzbogacony o siłownię terenową składającą się z 12 zestawów
urządzeń do ćwiczeń fizycznych, placyk rekreacyjny na nawierzchni poliuretanowej, ściankę

wspinaczkową z systemem asekuracji wraz z wygrodzoną strefą bezpieczeństwa, ściankę
treningową do tenisa z przedpolem o nawierzchni poliuretanowej wraz z piłkochwytem, 2 stoliki do
gry w szachy, placyk rekreacyjny z poidełkiem oraz tereny zieleni izolacyjnej wraz z ciągami pieszojezdnymi i elementami małej architektury. Cały teren wokół budowanych obiektów został
oświetlony lampami parkowym.
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