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Największy szpital pediatryczny w Polsce z 535 
łóżkami, wyposażony w najnowocześniejszą apa-

raturę i sprzęt diagnostyczny. Bryłę gmachu tworzą trzy 
ośmiokondygnacyjne budynki połączone przeszklonym 
pasażem. Na dachu obiektu znajduje się lądowisko dla 
Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Powierzchnia cał-
kowita ponad 97 tys. m². 

Szpital pediatryczny 
warSzawSkiego
UniwerSytetU 
Medycznego

MaŁopolSki 
park tecHnologii 
inForMacyJnycH

Ośrodek rozwoju nowych pomysłów i technologii. 
Jest platformą współpracy środowisk akademi-

ckich, biznesowych i administracyjnych. Futurystyczny 
budynek oferuje: powierzchnie biurowe, nowoczesne 
laboratoria, usługi cloud computing oraz przestrzeń dla 
świadczenia usług doradczych i szkoleniowych. Swoją 
siedzibę oraz wsparcie znajdą tu zarówno małe i śred-
nie firmy z sektora ICT. 

Siedziba narodoweJ 
orkieStry SyMFoniczneJ 
polSkiego radia

Unikalny projekt w skali europejskiej i światowej. 
Pierwszy obiekt koncertowy w Polsce spełniający 

najwyższe wymagania akustyczne. Sercem budynku jest 
zamknięta w osobnej bryle Wielka Sala Koncertowa, 
mogąca pomieścić 1800 widzów. Z zewnątrz sala przy-
pomina bryłę węgla, z grafitowo-czarnymi, szorstkimi 
ścianami z surowego betonu z widocznym deskowaniem. 
Wewnątrz sala zaskakuje miękkością i płynnością linii, 
dużą ilością drewna oraz tkaniną z eleganckim efektem 
trójwymiarowego srebrzenia specjalnie zaprojektowa-
nych foteli. Elewacja budynku z cegieł i nisz jest nawiąza-
niem do śląskiej architektury. Autorem projektu NOSPR 
jest Tomasz Konior, a za akustykę odpowiedzialna była 
japońska pracownia Nagata Acoustics. 

centrUM naUki 
kopernik

Zupełnie nowy typ instytucji kultury, ale i architektury. 
Pierwsze w Polsce interaktywne muzeum, którego 

główną ideą jest pełne zaangażowanie odwiedzających 
w wystawy – wchodzenie w interakcję z eksponatami 
i uczestnikami oraz nauka przez eksperymentowanie. 
Nowatorski projekt architektoniczny, w którym główną 
konstrukcję nośną budynku stanowią cztery kratoramy 
stalowe, opierające się po dwóch stronach tunelu Wi-
słostrady na skrzyniach żelbetowych. Fasady budynku 
wyglądają jak przekroje geologiczne lub skarpy poddane 
erozji. W obiekcie dominują surowe materiały: beton 
architektoniczny, stalowe kratownice i wszelkiego rodzaju 
instalacje. Elementem wyróżniającym są szklane kratery 
doświetlające wnętrze oraz zielony dach. Obiekt posiada 
planetarium, pięć galerii stałych, Park Odkrywców, labo-
ratoria i pracownię robotyczną. 
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park wodny

Najnowocześniejszy park wodny na Pomorzu, wypo-
sażony w zintegrowany system Dryden Aqua za-

pewniający krystalicznie czystą i zdrową wodę. Kompleks 
wodno – rekreacyjny z basenami i atrakcjami wodnymi 
typu: sztuczna rzeka, wodospady rurowe, ścienne masa-
żery, zjeżdżalnie. Wewnątrz obiektu znajduje się również 
Strefa SPA. 

Kameralne osiedle powstałe w zacisznej części Żolibo-
rza, otoczone jest 44 – hektarowym terenem leśnym, 

z bezpośrednim wejściem do Lasku na Kole. Aparta-
menty Madison zaprojektowano zgodnie z ideą „Design 
for living”. To propozycja dla miłośników niewielkich 
mieszkań oraz amatorów apartamentów i luksusowych 
penthouse’ów. Drugi etap inwestycji zrealizowany przez 
Warbud, składa się z trzech budynków, posiadających 
od 4 do 6 kondygnacji nadziemnych oraz 192 miejsca 
w garażu podziemnym. Wnętrza zespołu mieszkaniowego 
skrywają 95 przestronnych mieszkań o wysokim standar-
dzie wykończenia, dwupoziomowe penthouse’y z antre-
solami, narożnymi przeszkleniami i zielonymi tarasami 
o metrażu od 73 do 296 m2.

MadiSon apartMentS

plac Unii

Najwyższej klasy centrum handlowe połączone  
z częścią biurową. Obiekt zaprojektowany przez 

APA Kuryłowicz & Associates. Projekt wieży inspirowany 
był architekturą nowojorskiego drapacza chmur – Flati-
ron Building. Najwyższa część kompleksu ma 22 kondyg-
nacje. Powierzchnia całkowita ponad 120 tys. m². 

Zlokalizowany w zachodnim rejonie centrum Warszawy, 
14 kondygnacyjny biurowiec, posiada czterokon-

dygnacyjny garaż podziemny dla 229 samochodów. Ten 
nowoczesny budynek z imponującą, przeszkloną fasadą, 
przyjaznym lobby i eleganckimi wnętrzami został zreali-
zowany w formule open-space. Na parterze, jak i na kon-
dygnacji +1, znajdują się powierzchnie usługowe. Kon-
dygnacje techniczne znajdują się na poziomach +15 i +16. 
Główne wejście do budynku zaprojektowane zostało od 
strony Al. Jerozolimskich. Innowacyjny obiekt łączący 
wydajność, przyjazne i komfortowe warunki pracy z za-
chowaniem najwyższych standardów dbałości o środowi-
sko, uzyskał certyfikat BREEAM® z oceną excellent.

eqUator iV 
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terMinal paSaŻerSki nr 3 
MiĘdzynarodowego 
portU lotniczego 
iM. w. reyMonta

Zlokalizowany 6 km od centrum Łodzi, blisko skrzy-
żowania autostrad A1 i A2, pełni rolę zapasowego 

lotniska dla Okęcia i innych lotnisk regionalnych. Cztero-
kondygnacyjna hala terminalu (trzy kondygnacje naziem-
ne i jedna podziemna) oprócz powierzchni do obsługi 
pasażerów posiada część garażową oraz sortownię 
bagażu. Wysokość wieży kontroli lotów wynosi 22,95 m. 
Przepustowość terminalu nr 3 to ponad 1,5 miliona pasaże-
rów rocznie. Powierzchnia całkowita blisko 30 tys. m². 

Wielofunkcyjny obiekt o charakterze kongresowym, 
koncertowym i wystawienniczym. Wyjątkowy pro-

jekt architektoniczny – budynek w kształcie prostokąta,  
w jednej trzeciej długości z nieregularnym, ukośnym, po-
krytym trawą kanionem, którym można przejść na drugą 
stronę. Obiekt o powierzchni całkowitej blisko 38 tys. m², 
utrzymany jest w czarnych barwach nawiązujących do 
górniczego charakteru Śląska. Zdobywca wielu nagród,  
w tym: Nagrody Roku 2015 SARP, Budowy Roku 2015  
w kategorii „Obiekty użyteczności publicznej” oraz Na-
grody Architektonicznej POLITYKI. 

MiĘdzynarodowe 
centrUM kongreSowe

odcinek c poŁUdnioweJ 
obwodnicy warSzawy

Jedna z największych inwestycji drogowych ostatnich 
lat. Warbud zaprojektował i zrealizuje: odcinek C drogi 

S2 Południowej Obwodnicy Warszawy, od węzła Wał 
Miedzeszyński do węzła Lubelska, o długości ok. 7,5 km, 
węzeł drogowy „Patriotów” wraz z obiektami, estakady 
w Mazowieckim Parku Krajobrazowym, 4 wiadukty dro-
gowe, drogi (poprzeczne, lokalne i dojazdowe) oraz chod-
niki dla pieszych i ścieżki rowerowe. Wykona również 
prace branżowe: sieci elektryczne, oświetlenie, kanaliza-
cję telekomunikacyjną, sieć światłowodową, kanalizację 
deszczową, sieć wodociągową, sieć kanalizacyjną, sieci 
gazowe, roboty melioracyjne oraz zieleń.

blok ciepŁowniczy  
z akUMUlatoreM ciepŁa 

Najnowocześniejsza inwestycja tego typu w Polsce. 
Charakteryzuje się wysokimi parametrami spraw-

nościowymi przy znacznie obniżonym oddziaływaniu na 
środowisko naturalne. Nowy blok, w porównaniu  
z jednostkami dotychczas pracującymi w Bielsku-Białej, 
emituje o 90% mniej dwutlenku siarki i prawie o 25% 
mniej dwutlenku węgla, zmniejszając ponad 17-krotnie 
emisję pyłu, a trzykrotnie tlenków azotu. 
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