
 

 االكاديمية الفنية العسكرية في وارسو 

  2012 نادي:  6موقف السيارات بجوار مبنى رقم اعادة بناء و توسيع 

 

 

 

 مقاطعة بروشكوفسكي :

و  2013و  2012 –ايضا قص االشجار بطريق مقاطعة بروشكوفسكيجو قطع  وزراعة و رعاية و تنفيذ 

2015  

 

  2015-2014بشارع  بروميكا في بروشكوف :و البناء  صميمتمن نوع ال 1بناء ملعب مجمع المدارس رقم 

 

 

 

 ن مركز ناداج

 ،. 2012ن في ناداج 4االطفال بالمدرسة االبتدائية رقم  ملعبو تنفيذ  تصميم

  2014- 2013-ن الميدان بشارع  ليبوفا في ناداج ترميم و تحديث حديقة

 

 

 

 مركز تارشن 

  2014-حلة االولي في قرية فيردون المر لألطفالبناء ملعب 

  2015-في قرية فيردون المرحلة الثانية   لألطفالبناء ملعب 

 

 

 

 مركز مدينة بروشكوف 

  JOMB -2014ببالطات شارع ترويكونتني في بروشكوف  رصف ترميم

  JOMB-2012ترميم رصف شارع جنشي في بروشكوف ببالطات 

  2009-لمدينة بااالسر الواحدة  مبانيحدائق جمع و التخلص من مخلفات 

  2009-بحديقة انيلين الشرقية  في بروشكوف أعمال التحديث و التخضير 

  2009-سكاتبارك اوستويا و  مجمعالملعب   بناء أرض

 

 

 

 

 



 جروجيسك مازوفسكي : رق المقاطعات فيهيئة ط

  2013-جوجولينا برونسوافوف في قرية  –شيمانوف   3833بطريق المقاطعة رقم تنفيذ  رصيف 

  2012-برونسوافوف في قرية ريجوف و كاسكي  –شيمانوف   3833نفيذ  رصيف بطريق المقاطعة رقم ت

 

 

 حي اورسينوف بالعاصمة وارسو 

ملعب المدرسة بالمدرسة االبتدائية رقم االطار و االتفاق مع البرنامج الحكومي  " المدرسة السعيدة "  البدء في 

  2013-في وارسو   9بشارع ديمبوفسكيجو  322

 

 

 

 حي فوال بالعاصمة وارسو 

  2009 –زرع النباتات  ملعب لالطفال و 2انشاء عدد  –ام . اي . شيمانسكيجو  تطوير و رعاية حديقة 

 

  2012 –وارسو  76بشارع بما   XXXIII LOأعمال البناء في 

  2011-بناء ملعب االطفال بحديقة االمير يانوش 

  2008-تطوير مبني ادارة حي  فوال 

  2009 – 225و  221و  132مالعب لالطفال بمدارس   3انشاء عدد 

  2014  -ما في وارسو يبشارع بو اعادة بناء النصب التذكاري لودفيك فارينسكيجو ترميم 

 

 

 

 

 بالعاصمة وارسو  س حي اورسو

  2014:  42دجيتشي فارشافى إعادة بناء ملعب االطفال بشارع 

  2011في إطار التشجير و طرق المشاه و العمارة المحدوده  رسو تطوير حديقة شيخوفسكيجو في وا

  2012 –سكوروشيفسكي بناء طريق للدراجات الهوائية في شارع 

  

 

 

 حي اوخوتا بالعاصمه و ارسو 

  2009-ملعب االطفال الصغار و بناء سور حديقة كوروتينسكيجو تحديث 

  2009- وبولسكيم فيلكتحديث ملعب االطفال الصغار و بناء سور حديقة 

 

 

 

 



 

 مدينة بياستوف 

  2012 – 4توسيع و اعادة بناء المدرسة االبتدائية رقم 

 –" المدرسة السعيده " في بياستوف في إطار البرنامج الحكومي  4بناء ملعب االطفال بالمدرسة االبتدائية رقم 

2012  

 

 

 ن شيمركز ليون

  2013-ن شيفي ليون و في سكايت بارككارية في االماكن التذاعادة بناء الحديقة العسكرية 

 

 

 قسم ادارة العقارات في حي فوال بالعاصمة و ارسو 

اوجرودوفا ارات كوو و موينوف و نوفوليبكي والمحيطة بإدخدمات في إطار رعاية االشجار و المناطق الخضراء 

  1996منذ عام  –

  2011 –بشارع اوكوبوفا  5بجوار مبني رقم بناء ملعب االطفال 

  2010-ترميم و اصالح الشروخ و االسقف اعلى البدرومات 

 

 

 

 مركز ميخاوفيتسا

  2012 – وففي كومور الثانوية العامة و انشاء ملعب المدرسة بمجمع مدارس تصميم

 

 

 مدينة ميالنوفك 

  2010-2009في ميالنوفك :  4توسيع المنطقة الصناعية بشارع سباتساروفا  

 

 

 وارسو  حي بيالني بالعاصمة

  2014المرحلة الثانية  : –في وارسو  268اعادة بناء ملعب االطفال في الروضة رقم 

  2013 –أعمال تحديث و ترميم مالعب االطفال 

  2014:  273تحديث في إطار برنامج " المدرسة السعيدة " صالة العاب المدرسة رقم 

 2014:  214لمدرسة رقم تحديث في إطار برنامج " المدرسة السعيدة " صالة العاب ا

 2014:  289تحديث في إطار برنامج " المدرسة السعيدة " صالة العاب المدرسة رقم 

  


