OFERTA
Miasto Pyrzyce położone jest w województwie zachodniopomorskim w niewielkiej
odległości od Szczecina (46 km), Stargardu Szczecińskiego (30 km), Berlina (150 km),
lotniska w Goleniowie (60 km), najbliższego przejścia granicznego (Polska - Niemcy)
Kołbaskowa (50 km). Powierzchnia miasta wynosi 39 km2 i liczy 12631 osoby. Położenie
geograficzne Ziemi Pyrzyckiej gwarantuje jej rozwój gospodarczy. Z uwagi na występowanie
dobrych gleb, tzw. czarnych ziem, gmina ma charakter typowo rolniczy. Pod względem
przyrodniczym jest to również teren niezwykle ciekawy, o zróżnicowanej budowie
geologicznej i rzeźbie powierzchni.
Oczywistym jest, że w czasach postępującej komputeryzacji, życiu w ciągłym stresie
oraz siedzącym trybie pracy, ludzie poza biernym wypoczynkiem, poszukują również
czynnych form spędzania wolnego czasu.
Pyrzycki Ośrodek Sportu i Rekreacji jest doskonale do tych celów przygotowany,
spełnia oczekiwania mieszkańców Miasta i Gminy Pyrzyce jak i turystów. Ośrodek posiada
dwa pełno wymiarowe boiska do piłki nożnej, boiska treningowe, boisko do piłki plażowej,
korty tenisowe oraz bieżnię. Dodatkowym walorem Ośrodka jest plac rekreacyjny, na którym
znajdują się drewniane wiaty, okazały grill oraz wyznaczone miejsce na ognisko, które
doskonale wkomponowują się w piękno otaczającego środowiska.
IMPREZY, FESTYNY
Organizacja imprez, zarówno sportowych jak i festynów rekreacyjno - zabawowych,
to jedno z zadań pyrzyckiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. „Hall of Fame” – Galeria Sławnych
i Zasłużonych Ludzi Sportu Ziemi Pyrzyckiej, „Biegi Gryfitów”, Dni Olimpijczyka, Turniej
Piłkarski Oldbojów im. Kazimierza Niewiadomskiego oraz Halowe Turnieje Piłkarskie
i Siatkarskie - to uroczystości, które na stałe wpisały się do kalendarza imprez
zachodniopomorskich związków sportowych.
W okresie letnim zyskały sobie bardzo dużą popularność festyny organizowane we
wszystkich miejscowościach Gminy Pyrzyce. Biorą w nich udział dzieci, młodzież i dorośli.
W coraz większym stopniu w realizacji tych przedsięwzięć, w profesjonalną osirowską
obsługę zaangażowane są lokalne Rady Sołeckie i inne podmioty.
HALA SPORTOWA
OSiR jest również administratorem hali sportowej z pełnym zapleczem socjalnym.
W hali funkcjonuje sauna, gabinet masażu oraz bar, wszystko z myślą o mieszkańcach.
Trybuny to około pięćset miejsc siedzących. Na sali odbywają się rozgrywki w różnych
dyscyplinach sportowych, tj. piłka nożna, piłka siatkowa, koszykówka, piłka ręczna, a także
zmagania lekkoatletyczne.
Hala to nie tylko miejsce imprez rekreacyjno- sportowych. Odbywają się w niej
występy artystyczne oraz różnego rodzaju imprezy kulturalne. W okresie jesienno- zimowym
nie ma sobotnio- niedzielnego weekendu, aby obiekt przy ul. Rolnej 5 nie tętnił życiem.
Również w ciągu tygodnia w godzinach popołudniowych i wieczornych parkiet hali jest areną
zmagań sportowych (halowa liga piłkarska) oraz cyklicznych zajęć rekreacyjnych (karate,
aerobik, grupy taneczne).
Ze wszystkich obiektów OSiR korzystają kluby sportowe, młodzież szkolna, turyści,
zakłady pracy, słowem każdy.

