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INFORMACJE O PRACOWNI

Za

enie firmy:

1994 rok.
Zespó projektowy:
Barbara Kraus-Gali ska (w ciciel),
mgr in . architekt krajobrazu; praca w zawodzie od ponad 20 lat.
Monika Weso owska
mgr in . architekt krajobrazu; praca w zawodzie od dziesi ciu lat.
Magdalena Wn k
mgr in . architekt krajobrazu; praca w zawodzie od o miu lat.
Anna Klara Maj
mgr in . architekt krajobrazu; praca w zawodzie od czterech lat
Katarzyna Jarosz
mgr in . architekt krajobrazu; praca w zawodzie od trzech lat

Inni specjali ci - sta a wspó praca ze specjalistamiprojektantami innych bran , producentami materia ów budowlanych
i urz dze dla terenów zieleni oraz firmami wykonawczymi.

Do wiadczenie: Dok adna znajomo szerokiej problematyki
zwi zanej z zieleni miejsk , parkow i osiedlow , terenami
rekreacyjnymi i sportowymi dla dzieci, m odzie y i doros ych
(programy, bezpiecze stwo, obowi zuj ce normy i przepisy),
zieleni zabytkow i w strefach chronionych (parki krajobrazowe,
sterfy chronionego krajobrazu), liczne projekty ogrodów na dachach
(g ównie dla osiedli).
Znajomo
zagadnie
zwi zanych
z
opracowaniem
i uzgadnianiem ka dej fazy projektu w zakresie zieleni,
przygotowaniem projektów zgodnie z procedurami Zamówie
Publicznych.
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PKO BP S.A. XVI Oddzia Warszawa, ul. Teligi 8, 02-777 Warszawa,
NIP : 951- 100- 74-85

nr konta 50 1020 1169 0000 8602 0012 5666
REGON: 010610914

OFERTA
Pracowania "Abies - Architektura Krajobrazu" powsta a w 1994 r.
Oferujemy Pa stwu us ugi projektowe w zakresie kszta towania wszelkiego typu terenów
otwartych z zieleni i niezb dn infrastruktur .
Wykonujemy projekty dla instytucji pa stwowych (m.in. Urz dów Miast i Gmin), firm oraz klientów
indywidualnych. Wspó pracujemy z biurami architektonicznymi, ze specjalistami z ró nych bran
– drogowcami, instalatorami, hydrologami oraz z firmami wykonawczymi.
Staramy si , aby nasze projekty by y zawsze na wysokim poziomie, dostosowane do stylu
architektury, warunków rodowiskowych oraz potrzeb u ytkowników.
Mamy du e do wiadczenie projektowe, wiele udanych realizacji (tak e na dachach) oraz kilka
znacz cych nagród w swoim dorobku, wspó pracujemy ze sprawdzonymi wykonawcami oraz
prowadzimy nadzór nad wykonaniem.

Wykonujemy kompletne wielobran owe dokumentacje projektowo - kosztorysowe, w których
zakres wchodz :
projekty koncepcyjne, budowlane i wykonawcze zagospodarowania terenów miejskich,
w tym:
parków i ziele ców,
terenów osiedlowych,
terenów sportowych i szkolnych,
otoczenia obiektów biurowych i przemys owych,
place zabaw i ogrody indywidualne,
projekty elementów zwi zanych z wod :
fontanny,
zbiorniki wodne,
zagospodarowanie wód opadowych,
operaty wodno-prawne na odprowadzenie wód opadowych do gruntu,
specyfikacje techniczne wykonania oraz odbioru robót budowlanych,
uzgodnienia do pozwole na budow ,
inwentaryzacje szaty ro linnej oraz projekty gospodarki drzewostanem,
rewaloryzacje ogrodowo-parkowych za
obiektami zabytkowymi,

historycznych lub innych zwi zanych z

ogrody na dachach.

Sprawujemy nadzór autorski nad realizowanymi inwestycjami.
Pomagamy naszym klientom w uzyskiwaniu uzgodnie , opinii oraz zezwole .
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NAGRODY I KONKURSY /Z OSTATNICH LAT/

2007 rok

II nagroda w konkursie na opracowanie koncepcji modernizacji i rewaloryzacji Parku
Kazimierzowskiego przy ul. Browarnej w Warszawie.

2005 rok
Nagroda za zaj cie jednego z dwóch równorz dnych I miejsc w dwuetapowym
konkursie projektowym na:
I etap: studium funkcjonalno-przestrzenne zagospodarowania terenu Parku
Zdrojowego wraz z terenami przyleg ymi oraz pasa ami w Konstancinie Jeziornie
II etap: koncepcj rewaloryzacji i modernizacji Parku Zdrojowego wraz
z zagospodarowaniem fragmentu terenu przyleg ego do parku oraz modernizacji
i odtworzenia Pasa u Sienkiewicza i Pasa u ródlana w Kostancinie-Jeziornie
Konkurs organizowany przez Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna i SARP.
Obecnie we wspó pracy z pracowni architektoniczn PRO ARTE 11 wykonujemy
dokumentacj projektow dla Parku Zdrojowego w Konstancinie zgodnie
z nagrodzon koncepcj z II etapu konkursu.
2002 rok
I nagroda w konkursie na projekt parku przy ul. Opatowskiej w Warszawie. Konkurs
organizowany przez Urz d Dzielnicy Warszawa-Bielany.
2001 rok
Podzi kowania Zarz du G ównego Towarzystwa Przyjació Warszawy w XVIII edycji
konkursu "Warszawa w kwiatach" za projekt zieleni w zespole mieszkaniowym ul.
Pasa Ursynowski 11 w Warszawie
2001 rok
Nagroda III stopnia Ministra Infrastruktury za wybitne osi gni cia twórcze w
dziedzinie architektury i budownictwa za zrealizowany projekt kompleksu
sportowego przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w zespole mieszkaniowym
Nowodwory w Warszawie, Gmina Bia
ka – z PRO ARTE 11
1999 rok
Nagroda I stopnia Ministra Spraw Wewn trznych i Administracji za wybitne
osi gni cia twórcze w dziedzinie architektury i budownictwa za zrealizowany projekt
budynku biurowego RODAN SYSTEMS w Warszawie.
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WYKAZ WYBRANYCH PROJEKTÓW
I.
1.

Parki i inne tereny zieleni miejskiej
Skwer im. M. Fogga przy ul. Boya – ele skiego – projekt remontu i rewaloryzacji
– obiekt zabytkowy
Inwestor – Zarz d Terenów Publicznych w Warszawie
Powierzchnia terenu – ok. 0,53 ha – kompleksowy projekt budowlano – wykonawczy,
w tym projekt fontanny
Projekt wykonany w 12.2009 r.

2. Teren zieleni przy ul. Koziej w Warszawie - projekt rewaloryzacji - obiekt zabytkowy
Inwestor – Zarz d Terenów Publicznych w Warszawie
Powierzchnia terenu – ok. 0,5 ha – kompleksowy projekt budowlano – wykonawczy
Projekt wykonany w 12.2009 r.
3. Teren zieleni Stawy Cietrzewia – projekt modernizacji
Inwestor – Miasto Sto eczne Warszawa Dzielnica W ochy
Powierzchnia terenu – ok. 7,9 ha – kompleksowy projekt budowlano – wykonawczy
Projekt wykonany w 2009 r.
4. Park Czechowicki – projekt modernizacji
Inwestor – Miasto Sto eczne Warszawa Dzielnica Ursus
Powierzchnia terenu – ok. 3,50 ha – kompleksowy projekt budowlano – wykonawczy
Projekt wykonany w 2009/2010 r.
Zbiornik wodny z pomostami- obiekt zrealizowany
5. Zieleniec przy ul. Zaczarowanej Doro ki (nad kana em Konotopa) w Warszawie
Inwestor – Urz d m.st. Warszawy dla Dzielnicy Ursus, Wydzia Ochrony rodowiska
Powierzchnia terenu – ok. 0,54 ha
Projekt koncepcyjny i wykonawczy
Projekt wykonany w 2008 r.
Obiekt zrealizowany w 2008 r.
6. Park przy centrum sportowo- rekreacyjnym w Olsztynie
Inwestor – Urz d Miasta Olsztyn
Generalny projektant obiektu: WPB ELEKTROBUD CONSTRUCTION
Powierzchnia terenu – ok. 4 ha – kompleksowy projekt budowlano – wykonawczy
Projekt wykonany w 2006 r.
7. Park – Kopiec Powstania Warszawskiego przy ul. Bartyckiej w Warszawie
Inwestor – Miasto St. Warszawa – Dzielnica Mokotów
Powierzchnia terenu – ok. 10 ha – kompleksowy projekt budowlano – wykonawczy
Projekt wykonany w 2005 r.
8. Park Zdrojowy w Konstancinie - Jeziornie – rewaloryzacja, modernizacja i
rozbudowa Parku Zdrojowego wraz z zagospodarowaniem fragmentu terenu
przyleg ego do parku oraz modernizacj i odtworzeniem Pasa u Sienkiewicza i
Pasa u ródlana w Kostancinie – Jeziornie
I Nagroda realizacyjna w konkursie SARP w 2005 r.
Konkurs organizowany przez Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna i SARP
Powierzchnia terenu – koncepcja- ok. 50 ha, proj. budowlano-wykonawcze ok. 30 ha
Etap I- projekt amfiteatru z otoczeniem - zako czony w 2006, zrealizowany – wiosna
2009 r.
Etap II- projekt zako czony w 2009r, realizacja rozpocz ta – sierpie 2010 r.
Etap III i IV –projekty zako czone w 2008/2009r
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9. Park osiedlowy ze zbiornikiem wodnym w Zespole zabudowy mieszkaniowej
„Marina Mokotów” przy ul. Rac awickiej 107 w Warszawie
Zleceniodawca: FORT MOKOTÓW Sp. z o.o. i DOM DEVELOPMENT
Generalny projektant obiektu: AUTORSKA PRACOWNIA ARCHITEKTURY
KURY OWICZ & ASSOCIATES Sp z o.o.
Powierzchnia parku osiedlowego ok. 3 ha
Powierzchnia zespo u mieszkaniowego wraz z parkiem 14ha
Projekty wykonane w 2004 r.
Park osiedlowy zrealizowany w 2005 r.
10. Park na zabytkowych fortyfikacjach Fortu Mokotów
– zlecenie uzyskane w wyniku konkursu
Zleceniodawca: FORT MOKOTÓW Sp. z o.o. i DOM DEVELOPMENT
Generalny projektant obiektu: AUTORSKA PRACOWNIA ARCHITEKTURY
KURY OWICZ & ASSOCIATES Sp z o.o.
Powierzchnia parku na wa ach ok. 4,2 ha
Projekt wykonany w 2005 r.
Park zrealizowany w 2005/2006 r.
11. Park rekreacyjno – krajobrazowy w Raszynie z programem edukacji ekologicznej
(w strefie chronionego krajobrazu w s siedztwie Parku Stawy Raszy skie)
Inwestor – Gmina Raszyn,
Powierzchnia terenu - ok. 9 ha, projekt budowlano – wykonawczy zagospodarowania
terenu i zieleni oraz program edukacji ekologicznej – projekt oddany w 2004 r.
Obiekt zrealizowany w 2005 r.
12. Modernizacja zagospodarowania Parku K pa Potocka w Warszawie
Inwestor – Miasto St. Warszawa – Dzielnica oliborz
Powierzchnia terenu - ok. 18 ha, projekt zagospodarowania terenu i projekt zieleni
Projekt wykonany – 2002 r.
Aktualizacja projektu lipiec 2006 r.
Etap I ( 14.5 ha) zrealizowany w 2007 r.
Etap II- zako czenie projektu w 2008 r.- zrealizowany w 2009/2010 r.
13. Rewaloryzacja zieleni w Parku azienki Pó nocne w Warszawie – obiekt zabytkowy
Inwestor – Zarz d Terenów Publicznych w Warszawie
Powierzchnia terenu - ok. 5 ha
Projekt wykonany – 2002 r. – obiekt zrealizowany
14. Projekt Parku przy Szpitalu Powiatowym w Przasnyszu
Inwestor – Szpital Powiatowy w Przasnyszu
Powierzchnia terenu - ok. 7 ha– park wypoczynkowy dla chorych i ogród rehabilitacyjny z
Hipoterapi dla dzieci z pora eniem mózgowym , projekt zagospodarowania terenu i
zieleni.
Projekt wykonany –2001r. – obiekt zrealizowany
15. Park Moczyd o w Warszawie – modernizacja cz
Inwestor – Miasto St. Warszawa - Wola
Powierzchnia terenu – ponad 5 ha,
projekt zagospodarowania terenu i zieleni
Projekt wykonany – 2001r.
Obiekt zrealizowany w 2002r.

ci parku

16. Park miejski “Gaj dla Dzieci w Polkowicach”
Projekt wy oniony na drodze konkursu – I NAGRODA realizacyjna
Inwestor – Gminy Polkowice
Powierzchnia terenu – ok. 3 ha
Projekty zagospodarowania terenów rekreacyjnych i zieleni, 8 placów zabaw, fontanny,
elementy ma ej architektury
Projekt uko czono – wrzesie 2001 r.
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17. Park “Szcz liwice” przy ul. Drawskiej w Warszawie- modernizacja cz ci parku
Inwestor – Miasto St. Warszawa – Dzielnica Ochota
Powierzchnia terenu – ok. 3 ha,
Projekt boiska do koszykówki, placów do gry w tenisa sto owego, du ego
wielofunkcyjnego boiska, place zabaw dla dzieci, placów dla m odzie y z przyrz dami do
wicze gimnastycznych, (nawierzchnie syntetyczne), cie ek, projekt zieleni.
Projekt wykonany – 2001 r.
Obiekt zrealizowany w 2002 r.
18. Park Rekreacyjno-Sportowy przy ul Conrada w Warszawie
Inwestor – WSBM “Chomiczówka”, ul. P.Nerudy 1 w Gminie Warszawa Bielany
Powierzchnia terenu – ok. 3 ha
Projekt boisk do koszykówki, siatkówki, gimnastyki i gier towarzyskich, wielofunkcyjnego
boiska z torem do jazdy na wrotkach; placów zabaw dla dzieci, placów wypoczynkowych,
cie ki zdrowia, projekt zieleni
Projekt wykonany w 2000 r. – obiekt zrealizowany 2001 r.
II. Placówki o wiatowe – szko y z programem sportowo-rekreacyjnym /wybrane obiekty/
19.

odzie owy O rodek Socjoterapii nr 6 przy ul. Bro ka 26 w Warszawie
Inwestor – M odzie owy O rodek Socjoterapii nr 6 w Warszawie
Powierzchnia – ok.1 ha
Projekt cie ek, boiska do pi ki no nej, boiska do koszykówki, siatkówki, bie ni ze
skoczni oraz projekt zieleni.
Projekt wykonany w 2008 r. – realizacja I etapu (ogrodzenie, gospodarka drzewostanem)
– 2009 r
Realizacja II etapu – planowane zako czenie 10.2010 r.

20. Szko a Podstawowa nr 227 (Warszawa)
Inwestor – Biura Projektów Inwestycyjnych ABAX-STYL w Warszawie
Powierzchnia – ok.0,46 ha
Projekt wykonany w 2004 r. – obiekt zrealizowany
21. Teren sportowy przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Komorowie.
Inwestor – Urz d Gminy Micha owice
Powierzchnia – ok.1 ha
Projekt cie ek, boiska do pi ki r cznej/ no nej, boiska do koszykówki, siatkówki, bie ni
ze skoczni oraz uzupe nienie zieleni istniej cej.
Projekt wykonany w 2001 r. – obiekt zrealizowany
22. Kompleks sportowy przy Szkole Podstawowej w zespole mieszkaniowym
Nowodwory – Warszawa Bia
ka, ul. Strumykowa róg ul. Ksi kowej.
Inwestor – Gmina Warszawa – Bia
ka, ul. Modli ska 197, 03-122 Warszawa.
Powierzchnia terenu – 2,3 ha
Architektura – ProArte 11 - arch. J. Grochulski, arch. St. Stefanowicz
ABIES - projekt boisk, nawierzchni, ukszta towanie terenu, projekt zieleni
Projekt wykonany w grudniu 1999 r. – obiekt zrealizowany
NAGRODA MINISTRA INFRASTRUKTURY III STOPNIA za wybitne osi gni cia
twórcze w dziedzinie architektury i budownictwa – 2001 r.
23. Rozbudowa Szko y w Borz cinie Du ym w Zespó Szkolno-Przedszkolny
Inwestor – Gmina Stare Babice, ul.Rynek 32, 05-082 Stare Babice
Powierzchnia terenu – ok. 2,5 ha
Architektura – ProArte 11 - arch. J. Grochulski, arch. St. Stefanowicz
ABIES - projekt boisk, nawierzchni, ukszta towanie terenu, zieleni
Projekt wykonany w pa dzierniku 1999 r. - obiekt zrealizowany
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24. Rozbudowa i modernizacja Szko y Podstawowej Nr. 319 przy ul. ZWM 10 –
Ursynów P n.
Inwestor – Gmina Warszawa – Ursynów, ul. Lanciego 14, 02-792 Warszawa.
Powierzchnia terenu – ok. 1,5 ha
Architektura – Pracownia Architektoniczna - arch. A. Ka asa, arch. J. Mrozi ski
ABIES - projekt boisk, nawierzchni, cie ek, ukszta towania terenu, projekt zieleni
Projekt wykonany w lutym 1999 r. – obiekt zrealizowany
25. Rozbudowa i modernizacja Szko y Elementarnej Nr 323 w Warszawie przy ul.
Warcha owskiego 4 do pe nego programu 8-letniej szko y podstawowej.
Inwestor – Gmina Warszawa – Ursynów, ul. Lanciego 14, 02-792 Warszawa.
Zespó projektowy:
Architektura – ProArte 11 - arch. J. Grochulski, arch. St. Stefanowicz
Obiekty terenowe (boiska, nawierzchnie, drogi, ukszta towanie terenu, ziele )
ABIES – Architektura Krajobrazu
Powierzchnia terenu – ok. 1,5 ha
Projekt wykonany – luty 1999r. – obiekt zrealizowany
26. Remont i modernizacja zespo u boisk przy Szkole Podstawowej Nr 96, Warszawa –
ul.Sarabandy 16/22.
Inwestor – Gmina Warszawa – Ursynów, ul. Lanciego 14, 02-792 Warszawa.
Zespó projektowy:
Architektura – ProArte 11 - arch. J. Grochulski, arch. St. Stefanowicz
Obiekty terenowe (boiska, nawierzchnie, drogi, ukszta towanie terenu, ziele )
ABIES – Architektura Krajobrazu
Powierzchnia terenu – 1,8 ha
Projekt wykonany – wrzesie 1998r. - obiekt zrealizowany
III. Osiedlowe tereny rekreacji i wypoczynku /wybrane projekty i realizacje
27. Budynek mieszkalny wielorodzinny A1, A2 z gara em podziemnym przy ul.
Królowej Marysie ki w Warszawie
Inwestor – B.S.R. Polska Wilanów
Architektura: SZYMBORSKI I SZYMBORSKI ARCHITEKCI
ABIES - zagospodarowanie ogrodów wewn trznych w zakresie obsadzenia ro linno ci
i urz dzenia placów zabaw oraz zagospodarowania zieleni terenu wokó budynków i
siaduj cych ulic
Powierzchnia – 0,5 ha
Projekt wykonany w 2007 r.
28. Wielofunkcyjny Kompleks Mieszkalno-Us ugowy „Iskra I” przy ul. BoraKomorowskiego i Fieldorfa z gara em podziemnym – bud. 1-3
Inwestor – Spó dzielnia Mieszkaniowa Goc aw- Lotnisko
Powierzchnia: 0,6 ha
Architektura: Jerzy Bogus awski
ABIES - projekt zagospodarowania podwórza, w tym: projekt zieleni, placu zabaw
Projekt wykonany w 2006 r., obiekt zrealizowany w 2009 r.
29. Budynek mieszkalny z us ugami i parkingami podziemnymi u zbiegu al. KEN i ul.
askowickiej „Pod Brzozami”
Inwestor – Spó dzielnia Inwestycji Mieszkaniowych „Ursynów”
Architektura: Marek Budzy ski – Architekt Sp. z o.o.
ABIES - projekt zieleni, projekt zagospodarowania ogrodu i za enia wodne na gruncie
sta ym i stropach, plac zabaw, plac do wicze
Powierzchnia - 0,65 ha
Projekt wykonany – 2008r. – obiekt zrealizowany
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30. Zespó zabudowy mieszkaniowej wraz z ogólnodost pnymi terenami zieleni o
funkcji rekreacyjno – wypoczynkowej oraz infrastruktur towarzysz
„Marina
Mokotów” przy ul. Rac awickiej 107 w Warszawie – ziele w zespo ach zabudowy
mieszkaniowej pow. ok. 10 ha
Zleceniodawca: FORT MOKOTÓW Sp. z o.o.
Generalny projektant obiektu: AUTORSKA PRACOWNIA ARCHITEKTURY
KURY OWICZ & ASSOCIATES Sp z o.o.
Architektura: APA K&A, KANA ARCHITEKCI, SZAROSZYK & RYCERSKI
ARCHITEKCI, SZYMBORSKI & ZIELONKA ARCHITEKCI
ABIES - place zabaw, boiska do gier, nawierzchnie, ukszta towanie terenu i roboty
ziemne, projekt zieleni
Projekt wykonany w 2005r., obiekt zrealizowany
31. Budynek Mieszkalny z Us ugami i Gara ami przy ul. Jastrz bowskiego 24 w
Warszawie
Inwestor – SiM URSYNÓW
Architektura: Pro Witaszewscy Architekci
ABIES - projekty zagospodarowania terenu i zieleni, na gruncie sta ym i dachu gara u z
elementami wodnymi i placem zabaw
Projekt wykonany w 2004 r., zrealizowany w 2005 r.
32. Budynek mieszkalny z us ugami i gara ami przy ul. KEN / ul. Wiolinowa Cz
„C”
Inwestor – Przedsi biorstwo Developersko – Budowlane „Edbud”
Architektura: Pro Witaszewscy Architekci
ABIES - projekty zagospodarowania terenu i zieleni na gruncie sta ym, stropie gara u i
dachu mietnika
Projekt wykonany w 2004r., obiekt zrealizowany w 2005 r.
33. Osiedle „Lazurowe” - ul. Górczewska 228, Warszawa
Inwestor – „GÓRCZEWSKA 228” Sp. z o. o.
Architektura: PRO ARTE 11 Spó dzielnia Architektów
ABIES - projekty zagospodarowania terenu i zieleni, na gruncie sta ym, dachu gara u
(dziedzi cu) i dachach budynków
Projekt wykonany w 2003r., obiekt zrealizowany w 2005r.
34. Zespó Osiedli Mieszkaniowych „Zielony Nugat” w Warszawie przy ul. Nugat.
Zespó Osiedli
Inwestor – SIM URSYNÓW
Projekty zagosp. terenów rekreacyjnych i zieleni, tak e na dachach gara y z
elementami wodnymi i placami zabaw
Dla Pro Witaszewscy Architekci
Projekt ”Nugat I” wykonany – 2001r. – obiekt zrealizowany
Projekt ”Nugat II” wykonany – 2002r. – obiekt zrealizowany
Projekt ”Nugat III” wykonany – 2005/2006r. – obiekt zrealizowany
Projekt „Nugat IV” wykonany – 2007r.- obiekt zrealizowany
35. Zabudowa mieszkaniowo-us ugowa przy KEN-Wiolinowa
Inwestor – SIM „Ursynów”
Powierzchnia – ok. 3 ha, projekty zagospodarowania terenów rekreacyjnych i zieleni,
tak e na dachach gara y.
dla Pro Witaszewscy Architekci
Projekt wykonany – 1999r. – obiekt zrealizowany
36. Zespó mieszkaniowy z gara ami podziemnymi przy ul. Gwia dzistej w
Warszawie.
Ziele zewn trzna, ogród wewn trzny z placem zabaw na dachu gara y
Dla arch. Jerzego Semeniuka
Projekt wykonany – 1998r. – obiekt zrealizowany
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37. Trzy zespo y osiedlowe przy ul. Migda owej, Lasek Brzozowy, KEN- wozowa
Inwestor – SBM Kabaty Matecznik
Powierzchnia – ok. 5 ha, projekty zagospodarowania terenów rekreacyjnych i zieleni,
tak e na dachach gara y.
Dla arch. Wojciecha Karpi kiego
Projekt wykonany – 1998 – 2001r. – obiekty zrealizowane
38. Trzy zespo y mieszkaniowe przy ul. Pasa Ursynowski 7/9 osiedle Ursynów
Pó nocny.
Projekt ogrodu na dachu gara y w zespole Pasa Ursynowski 11 zosta
wyró niony w konkursie „Warszawa w Kwiatach” w 2001r przez Towarzystwo
Przyjació Warszawy.
Inwestor – SBM Ursynów
Powierzchnia – ok. 7 ha, projekty zagospodarowania terenów rekreacyjnych i zieleni,
tak e na dachach gara y, place zabaw, elementy wodne
dla Badowski, Budzy ski, Kowalewski – Architekci Sp. z o.o.
Projekt wykonany – 1995 – 1998r. – obiekty zrealizowane
IV. Tereny przy obiektach u yteczno ci publicznej i wielofunkcyjnych
39. Ziele i elementy zagospodarowania terenu przy Centrum Geoedukacji w Kielcach
Inwestor – Geopark, Kielce
Generalny projektant obiektu: PALK Architekci sp. zo.o., Warszawa
Powierzchnia – ok. 1,3 ha
Projekt wykonany – listopad 2009 r.
40. Projekt modernizacji Kwatery Ofiar Terroru Komunistycznego na Cmentarzu
Osobowickim we Wroc awiu
Powierzchnia – 0,35 ha
Inwestor – Rada Ochrony Pami ci Walk i M cze stwa
Architektura - Studio Ba
Projekt nawierzchni, zieleni
Projekt wykonany - 2009 r.
41. Cmentarz Wojenny pod Monte Cassino- projekt rewaloryzacji zieleni
Inwestor – Rada Ochrony Pami ci Walk i M cze stwa
Powierzchnia – 3,3 ha
Faza I - wytyczne do rewaloryzacji, modernizacji i piel gnacji zieleni
Faza II – projekt rewaloryzacji zieleni
Projekt wykonany w 2009 r.
42. Projekt Centrum Kultury i Sportu w Czosnowie
Inwestor – Gmina Czosnów
ówny projektant - Studio Architektury Format z siedzib w Zabrzu
Projekt zieleni
Projekt wykonany – 2009 r.
43. Projekt zieleni na dziedzi cu Urz du Dzielnicy Wola m. st. Warszawy
Inwestor – Urz d Miasta Sto ecznego Warszawy, Wydzia Administracyjno –
Gospodarczy dla Dzielnicy Wola
Inwentaryzacja zieleni, projekt zieleni
Projekt wykonany – 2009r., realizacja - 2009 r.
44. Cmentarz wojenny w Bolonii – projekt systemu nawadniaj cego
Inwestor – Rada Ochrony Pami ci Walk i M cze stwa
Powierzchnia – 1,4 ha
Uproszczona inwentaryzacja zieleni, projekt systemu nawadniaj cego
Projekt wykonany w 2008 r., zrealizowany w 2008 r.
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45. Muzeum Historii ydów Polskich w Warszawie
Inwestor – Sto eczny Zarz d Rozbudowy Miasta
Inwentaryzacja zieleni, projekt gospodarki drzewostanem i przesadze , projekt zieleni
Projekt wykonany – 2007r., planowana realizacja – 2010 r.
46. Projekt modernizacji zagospodarowania terenu na cmentarzu wojskowym na
Rossie w Wilnie, Litwa
Inwestor –Rada Ochrony Pami ci Walk i M cze stwa
Inwentaryzacja stanu istniej cego, projekt zagospodarowania terenu, projekt zieleni
Projekt wykonany – 2006r.
47. Otoczenie siedziby firmy Rodan Systems przy ul. Pu awskiej w Warszawie
Inwestor – Rodan Systems Sp.z o.o.
Obiekty – 0,5 ha – projekt wykonawczy zagospodarowania zieleni
Architektura: mgr in . arch. Magdalena Staniszkis z zespo em
Projekt wykonany – 1998r.- obiekt zrealizowany
NAGRODA I STOPNIA przyznana przez Ministra Spraw Wewn trznych i
Administracji
48. Park przy siedzibie firmy ‘Pol Aqua’ przy ul. Dworskiej w Zalesiu Dolnym.
Inwestor - firma „Pol Aqua”
Obiekty – otoczenie oraz ziele wewn trzna.
Projekt wykonany – 1999r.- obiekt zrealizowany
V. Place zabaw dla dzieci /wybrane projekty i realizacje/
49. Plac zabaw przy ul. Naukowej
Inwestor – Miasto Sto eczne Warszawa Dzielnica W ochy
Projekt wykonany – listopad 2009r
50. Plac dla doros ych, dzieci i m odzie y przy ul. Ksawerów/ Broniwoja
Inwestor – Urz d Miasta Sto ecznego Warszawy, Wydzia Ochrony rodowiska
Dzielnicy Mokotów
Projekt wykonany – grudzie 2008r, realizacja 09. 2010
51. Plac zabaw w Parku Praskim
Inwestor – Zarz d Oczyszczania Miasta w Warszawie, Wydzia Ochrony rodowiska
Projekt wykonany – listopad 2007r
52. Plac zabaw w Ogrodzie Saskim
Inwestor – Wydzia Ochrony rodowiska dla Dzielnicy oliborz – Zarz d Oczyszczania
Miasta w Warszawie, Wydzia Ochrony rodowiska
Projekt wykonany – listopad 2007r
53. 10 placów zabaw dla sze ciolatków w dzielnicy Mokotów
Inwestor – Urz d Miasta Sto ecznego Warszawy, Wydzia Ochrony rodowiska Dzielnicy
Mokotów
Projekty wykonane – czerwiec 2008r, projekty zrealizowane – sierpie 2008r
54. Plac Zabaw na terenie Parku Sady oliborskie przy ul. Sady oliborskie w
Warszawie
Inwestor – Wydzia Ochrony rodowiska dla Dzielnicy oliborz
Projekt wykonany – lipiec 2004r – obiekt zrealizowany
55. Plac zabaw na terenie Skweru pod Gnojn Gór
Inwestor – Zarz d Terenów Publicznych Warszawa ródmie cie
Projekt wykonany – lipiec 2002r. – obiekt zrealizowany
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56. Plac zabaw w Parku im. Rydza mig ego (CPK),
Inwestor – Zarz d Terenów Publicznych Warszawa ródmie cie,
Projekty wykonane – lipiec 2002r. – obiekt zrealizowany
57. Plac zabaw w Ogrodzie Krasi skich
Inwestor – Zarz d Terenów Publicznych Warszawa ródmie cie,
Projekty wykonane – lipiec 2002r. – obiekt zrealizowany
58. Plac zabaw w Parku Arkadia Dolna
Inwestor – Urz d Gminy Warszawa Centrum Dzielnicy Mokotów
Projekt wykonany – lipiec 2001r. – obiekt zrealizowany
59. Plac zabaw w parku Dreszera
Inwestor – Urz d Gminy Warszawa Centrum Dzielnicy Mokotów
Projekt wykonany – lipiec 2001r. – obiekt zrealizowany
60. Plac zabaw w parku im. Cz. Szczube ka
Inwestor – Urz d Gminy Warszawa Centrum Dzielnicy Mokotów
Projekt wykonany – lipiec 2001r. – obiekt zrealizowany
61. Plac zabaw w parku „Morskie Oko” przy ul. Zaj czkowskiej.
Inwestor – Wydzia Ochrony rodowiska Gminy Warszawa Mokotów
Projekt wykonany – 1999 - 2000r. – obiekt zrealizowany
62. Plac zabaw w parku „Promenada” przy ul. Grottgera.
Inwestor – Wydzia Ochrony rodowiska Gminy Warszawa Mokotów
Projekt wykonany – 1999 - 2000r. – obiekt zrealizowany
63. Plac zabaw w parku „Morskie Oko” przy restauracji „Flik”
Inwestor – Wydzia Ochrony rodowiska Gminy Warszawa Mokotów
Projekt wykonany – 1999 - 2000r. – obiekt zrealizowany
64. Plac zabaw w parku „Promenada” przy Pa acu Szustrów.
Inwestor – Wydzia Ochrony rodowiska Gminy Warszawa Mokotów
Projekt wykonany – 1999 - 2000r. – obiekt zrealizowany

VI. Placówki o wiatowe – przedszkola /wybrane obiekty i realizacje/
65. Modernizacja ogrodu Przedszkola nr 117 na ul. Sieleckiej 26 w Warszawie
Inwestor – Gmina Warszawa Centrum Dzielnica Mokotów
Zakres – place zabaw z wyposa eniem i otaczaj ca ziele , nawierzchnie i cie ki –
0,4ha
Projekt wykonany – 2008r. – obiekt zrealizowany 2009
66. Modernizacja ogrodu Przedszkola Specjalnego nr 188 dla dzieci z wadami wzroku
na ul. Kieleckiej 20 w Warszawie
Inwestor – Gmina Warszawa Centrum Dzielnica Mokotów
Zakres – place zabaw z wyposa eniem i otaczaj ca ziele , nawierzchnie i cie ki –
0,5ha
Projekt wykonany – 2008r. – obiekt zrealizowany 2009
67. Modernizacja ogrodu Przedszkola nr 45 na ul. Lenartowicza 4 w Warszawie
Inwestor – Gmina Warszawa Centrum Dzielnica Mokotów
Zakres – place zabaw z wyposa eniem i otaczaj ca ziele , nawierzchnie i cie ki –
0,4ha
Projekt wykonany – 2008r.
68. Ogródek przedszkolny dla Przedszkola nr 40 przy ul. Karowej w Warszawie
zlokalizowany w Parku Kazimierzowskim przy ul. Browarnej / Karowej
Projekt wykonany – 2004r. – zrealizowano w 2005r.
Inwestor – Zarz d Terenów Publicznych Warszawa ródmie cie
Projekt wykonany – 2005r. – zrealizowano w 2005r.
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69. Teren przedszkola nr 108 przy ul. Olszewskiej 7/9 w Warszawie.
Inwestor – Przedszkole nr 108, Warszawa przy ul. Olszewskiej 7/9
Projekt wykonany – 2002r.
70. Teren przedszkola nr 189 przy ul. Lenartowicza 27 w Warszawie.
Inwestor – Przedszkole nr 189, Warszawa, ul. Lenartowicza 27
Zakres – place zabaw z wyposa eniem i otaczaj ca ziele , nawierzchnie i cie ki.
Projekt wykonany – 2001r. – zrealizowano w 2005r.
71. Teren przedszkola nr 274 przy ul. Bokserskiej 32 w Warszawie.
Inwestor – Gmina Warszawa Centrum Dzielnica Mokotów
Zakres – place zabaw z wyposa eniem, otaczaj ca ziele , nawierzchnie i cie ki.
Projekt wykonany – 1999r. – obiekt zrealizowany
72. Teren Przedszkola nr 347 przy ul. Barcelo skiej 8 w Warszawie.
Inwestor – Gmina Warszawa Centrum Dzielnica Mokotów
Zakres – place zabaw z wyposa eniem i otaczaj ca ziele , nawierzchnie i cie ki.
Projekt wykonany – 1998 - 1999r. – obiekt zrealizowany
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