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Hala Sportowa powstała w 2002 roku i została oddana w tym samym roku do
użytku. W październiku 2002 roku została włączona do struktur MOSiR Starachowice
jako „Miejska Hala Sportowa” – realizując od tego momentu zadania nałożone przez
Ustawę o samorządzie gminnym z zakresie sportu, rekreacji i kultury w gminie
Starachowice. Obiekt położony jest w południowej części miasta Starachowic przy
ulicy Jana Pawła II. W 2003 roku Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu przyznało
obiektowi nagrodę II stopnia za najlepiej zaprojektowany i wykonany obiekt
sportowy w kategorii hal sportowych o wymiarach areny 44m x 22m. Miejska Hala
Sportowa posiada pełnowymiarowe boisko do piłki nożnej, koszykówki i siatkówki z
widownią na 576 miejsc siedzących. W obrębie hali znajdują się sala fitness,
siłownia, zaplecze sanitarne oraz duży parking przed obiektem. W pobliżu Miejskiej
Hali Sportowej, na skraju Rezerwatu Sieradowskiego, malowniczo położony jest
zalew Lubianka,który jest miejscem rekreacji mieszkańców Starachowic i
okolicznych powiatów.
W obiekcie organizowane są liczne imprezy sportowe oraz kulturalne. Ostatnio
gościliśmy min. zespół Dżem a wcześniej liczne kabarety i zespoły muzyczne. Na co
dzień z obiektu korzystają starachowickie klub sportowe oraz stowarzyszenia – min.
Akademia Piłkarska Star, Juventa, Miejski Klub Sportowy Star, Absolwenci, Dynamic,
KS Dragon. Realizowane są też zajęcia dydaktyczne Szkoły Podstawowej nr 13 oraz
Gimnazjum nr 4.
W 2016 roku do Starachowic na zaproszenie Prezydenta Starachowic Marka Materka
oraz firmy Cerrad, przyjechały na turniej rozgrywany na arenie Miejskiej hali
Sportowej cztery drużyny grające w siatkarskiej Plus Lidze. Kibice na żywo mogli
obejrzeć w akcji grę Cerradu Czarnych Radom, Espadonu Szczecin, Cuprum Lubin
czy Indykpolu AZS Olsztyn.
Na parkiecie odbywają się również „Starachowice - bezpieczne w praktyce!” Kurs z
samoobrony – to niezwykle popularne wykłady połączone z ćwiczeniami dla kobiet.
W roku 2016 uczęszczało na nie ponad 100 osób! Kolejna wielka i cykliczna
impreza, wpisana do kalendarza wydarzeń sportowych w Starachowicach, są
odbywające się w murach Miejskiej Hali Sportowej to Mistrzostwa Polski w
Kickboxingu. W okresie zimowym odbywa się turniej tenisa stołowego dla Oldboyów.
W tym roku była to już XXI edycja. Dalsze imprezy sportowe odbywające się
cyklicznie to: Turniej Służb Mundurowych w piłkę nożna oraz siatkówkę, Turniej
Wojewódzki w koszykówkę oraz siatkówkę dla szkół Gimnazjalnych oraz
Podstawowych.
W godzinach popołudniowych z hali korzystają zarówno starachowickie firmy jak i
osoby prywatne.
Corocznie przez obiekt przewija się kilkadziesiąt tysięcy ludzi. Obiekt jest
bezpieczny oraz monitorowany całodobowo, a nad jego prawidłowym
funkcjonowaniem czuwa zespół pracowników.
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Miejska Hala Sportowa czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 –
23:00 . Zapisy na wolne terminy, można dokonywać pod nr telefonu 41 273 60 60 .
Wasze wszelkie uwagi, oraz sugestie w sprawie funkcjonowania hali proszę zgłaszać
do kierownika obiektu.
Korzystanie z sektorów hali (1 sektor/60
minut)
Korzystanie z całej hali (3 sektory/60
minut)
Wynajem hali wraz z trybunami na
imprezy kulturalne, rekreacyjne,
sportowe (60 min.)
Wynajem hali wraz z trybunami na
imprezy sportowo-rekreacyjne wraz z
obsługą (60 min.)
Wynajem stołu do tenisa stołowego (1
osoba/60 minut)
Bilet jednorazowy za wypożyczenie
sprzętu
Wynajem całej hali (3 sektory) dla
klubów sportowych za starachowic (za
60 minut)
Wynajem sektora hali dla klubów
sportowych ze starachowic (za 60 minut)

30zł
90zł
400zł
500zł
5zł
2zł
40zł
15zł
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