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Malczyce

Małe miasteczko położone w centrum województwa dolnośląskiego, leżące nad Odrą i rzeką 
Średzka Woda, siedziba Gminy Malczyce. Pierwsza historyczna wzmianka o Malczycach pojawiła 
się już w 1202 roku. Obecnie zamieszkuje tutaj ponad 3 tys. osób, co stanowi ponad 50% miesz-
kańców całej gminy. W związku z prężną rozbudową Malczyc, które stanowią centrum admini-
stracyjno – gospodarcze regionu, mieliśmy przyjemność przyczynić się do rozwoju miasteczka 
poprzez realizację budowy hali sportowo – widowiskowej przy Szkole Podstawowej. 

Projektowana hala sportowa składa się z hali głównej, o wysokości ok. 10m , oraz części niż-
szych – szatnie, pomieszczenia higieniczno - sanitarne, łącznik. Płyta sportowa hali składa się 
z zestawu trzech boisk poprzecznych do widowni (koszykówka, siatkówka) i jednego zestawu 
boisk podłużnych (siatkówka, koszykówka, tenis, piłka ręczna). Płyta boisk zróżnicowana została 
kolorystycznie.  Hala posiada widownię żelbetową na 270 miejsc siedzących.
Hala sportowa wybudowana jest na ławach i stopach fundamentowych żelbetowych. Ściany 
oparte są na ramach i wieńcach żelbetowych, o słupach 48x48cm, wypełnionych bloczkami 
silikatowymi gr. 24cm. Docieplenie całości ścian wykonaliśmy styropianem o grubości 13cm, 
natomiast elewację płytkami klinkierowymi i tynkiem strukturalnym. Konstrukcja dachu to kra-
townica stalowa łukowa z przekrojów zamkniętych.

Hala sportowo -widowiskowa przy  
Szkole Podstawowej w Malczycach 
wraz z infrastrukturą towarzyszącą



Ponadto przeprowadziliśmy roboty rozbiórkowe, wykonaliśmy instalacje: elektryczne, teletech-
niczne, okablowania strukturalnego i sanitarne wewnętrzne (wodno – kanalizacyjna, c.o., wen-
tylacyjna, kotłownia). Wykonaliśmy również wszystkie przyłącza, ciągi pieszo – jezdniowe o po-
wierzchni 1012m2, zagospodarowanie terenu oraz zainstalowaliśmy całe wyposażenie sportowe. 

Hala SPortowo -widowiSkowa Przy Szkole PodStawowej w MalczycacH 

Parametry obiektu 
 powierzchnia użytkowa: 2410  m2

   powierzchnia utwardzona terenu: 1012m2

 pow. Zabudowy: 2046 m2

 kubatura: całość z łącznikiem 20 496m3

 ilość kondygnacji nadziemnych: 2

zamawiający  
 Gmina Malczyce
 ul. Traugutta 15
 55-320 Malczyce

okres realizacji  
 maj 2013 – listopad 2014
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