
wydarzenia sportowe

Dla jednych jest to okazja do rozrywki, dla drugich podstawa egzystencji, jednak bez względu na 
punkt odniesienia wszelkie wydarzenia sportowe są uwielbiane przez większość. Ludzkość od za-
rania dziejów zajmowała się wymyślaniem i uprawianiem przeróżnych dyscyplin, dzisiaj dumnie 
określanych mianem sportu. To właśnie sport daje motywację do działania, dba o prawidłowy 
rozwój fizyczny i intelektualny młodzieży, fascynuje, uszczęśliwia i jednoczy społeczeństwa. Jego 
ogromna moc tkwi w ponadczasowym fenomenie z którym utożsamia się każdy, bez względu na 
wiek, wykształcenie, status społeczny, pozycję materialną, pokonuje bariery językowe, kulturalne, 
społeczne, stał się nieodzownym składnikiem każdej społeczności, każdego narodu. 

Właśnie ten fenomen sprawia, że sport jest warty każdych pieniędzy, każdego wysiłku włożone-
go w jego rozwój. My również mamy w tym swój udział. Realizując budowę hali sportowo-wi-
dowiskowej w Kobierzycach mocno udokumentowliśmy ten udział. 

Wybudowaliśmy halę sportowo-widowiskową na fundamentach żelbetowych palowych, ściany 
są oparte na ramach żelbetowych o słupach 48x48 cm wypełnionych silką 24 cm. Docieplenie 
całości ścian zostały styropianem 13 cm. Dach – kratownica stalowa łukowa z przekrojów za-
mkniętych.
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Hala sportowa w Kobierzycach



Hala SPORtOwa w KObieRZycacH

Parametry obiektu 
 powierzchnia zabudowy: 2579 m2

 powierzchnia użytkowa: 3232 m2

 kubatura: 22485 m3

 wymiary hali głównej w osiach  
 konstrukcyjnych: 3290 x 4690 cm
 wysokość hali do spodu kratownicy: 940 cm
 trybuny żelbetowe dwupoziomowe na 650 miejsc
 parking na 106 samochodów osobowych
 4 stanowiska dla autobusów
 powierzchnia podłogi sportowej: 1341 m2

Zamawiający  
 Gmina Kobierzyce
 ul. Aleja Pałacowa 1
 50-040 Kobierzyce

Okres realizacji  
 wrzesień 2008 – maj 2011

www.BergerBau.eu

ul. Szczecińska 11
PL-54-517 Wrocław

tel.: +48 71 3566-800
fax: +48 71 3566-899

Re
fe

Re
nc

je
Potężne inwestycje

BudoWnictWo ogóLne
Budownictwo inżynieryjne

Budownictwo infrastruktury

Wykonaliśmy instalację elek-
tryczną, teletechniczną, oka-
blowanie strukturalne, system 
oddymiania, system SSWiN, sys-
tem SAP, instalacje sanitarne wewnętrzne  (wod-kan, co, wentylacja, klimatyzacja, kotłownia 
gazowa), przyłącza (wodne, kanalizacja sanitarna, deszczowa), drogi dojazdowe, chodniki wraz z 
placem manewrowym o powierzchni 5328 m2, zagospodarowania terenu (zieleń).

Kontrakt obejmował również dostawę wyposażenia sportowego.


