WYKAZ PROJEKTÓW I OPRACOWAŃ:
1. PROJEKTY ARCHITEKTONICZNO – BUDOWLANE:

-

budynek mieszkalny wielorodzinny Gdynia, ul. Warszawska (we współpracy), 1998r;

-

osiedle budynków apartamentowych, Jastarnia (projekt koncepcyjny), 1999r;

-

hala produkcyjna o pow. 8200 m2, z budynkiem biurowo – socjalnym o pow. 1500 m2
dla VTS Clima – Pogórze k/Gdyni (we współpracy; projekt + nadzór nad realizacją), 1998 – 1999r;

-

hala produkcyjna o pow. 5000 m2 dla KMI Porta w SSSE Ełk
(we współpracy),1999 -2000;

-

budynek mieszkalny wielorodzinny – Gdynia, Pl.Kaszubski
(we współpracy),1999 - 2000;

-

budynki mieszkalne wielorodzinne – Gdynia, ul.Korczaka
(we współpracy), 2000 - 2001;

-

hala produkcyjna dla firmy Lakma – Gdynia, ul.Pucka (róg ul.Hutniczej)
(we współpracy), 2000 – 2001;

-

budynek usługowo – mieszkalny, Gdańsk ul.Barniewicka, 1999r;

-

adaptacja pomieszczeń stolarni Teatru Wybrzeże w Gdańsku na Klub Muzyczny „Parlament”, 2001r;

-

budynek mieszkalny, Gdynia ul.Sandomierska, 1999r;

-

adaptacja obiektu zabytkowego na sklep winiarski, Gdańsk,
ul.Uphagena (projekt koncepcyjny) 1999r.;

-

koncepcja domu jednorodzinnego – Bojano gm.Szemud, 2000r;

-

nadbudowa małego domu wielorodzinnego, Gdynia, ul.Nowogrodzka, 2000r;

-

dom jednorodzinny typu „bungalow”, Miszewo gm.Żukowo, 2001r;

-

przebudowa oraz docieplenie budynku Klubu Garnizonowego w Siemirowicach k/Lęborka,2001r
(wraz ze stołówką, bufetem, biblioteką, salą widowiskowo – teatralną dla dzieci i młodzieży);

-

projekt budowlany architektoniczno – konstrukcyjny adaptacji z przebudową budynków koszarowych
na Ośrodek Metrologii Marynarki Wojennej w Gdyni, 2001r;

-

budynek szkoleniowy dla załóg okrętów podwodnych (symulatora taktycznego okrętu podwodnego
typu „Sokół” (we współpracy z WBPB w Gdyni) 2002r;

-

projekt budowlany architektoniczno – konstrukcyjny remontu budynku nr 14 Kuchnia/Stołówka
żołnierska na terenie JW 4089 w Siemirowicach 2002r;

-

projekt koncepcyjny Klubu Żołnierskiego na terenie Komendy Portu Wojennego
w Gdyni – Oksywiu 2002r;

-

wielobranżowy projekt przebudowy budynku nr 3 Kuchnia/Stołówka Żołnierska
na terenie kompleksu wojskowego nr 4181 w Rozewiu 2003r – projekt wielobranżowy, w tym
technologiczny;

-

wielobranżowy projekt przebudowy Przedszkola nr 101 w Siemirowicach wraz
z zapleczem kuchennym oraz dobudową do budynku nowego wejścia i klatki schodowej –
dostosowanie obiektu do obowiązujących przepisów 2003r;

-

projekt koncepcyjny przebudowy kotłowni na Halę Sportową na terenie Jednostki Wojskowej w
Siemirowicach 2003r;

-

przebudowa domu jednorodzinnego w zabudowie szeregowej Gdańsk – Wrzeszcz, ul.Dubois 2003r;

-

projekt Biura Przepustek wraz z rozwiązaniem węzła drogowego na terenie Jednostki Wojskowej
1300 w Pruszczu Gdańskim 2003r;

-

wielobranżowy projekt przebudowy zespołu sanitarnego na terenie Zajezdni Autobusowej
w Gdańsku – Wrzeszczu 2004r;

-

projekt przebudowy lokalu mieszkalnego na biuro nieruchomości w Gdańsku – Wrzeszczu,
ul. Grunwaldzka 2004r;

-

projekt koncepcyjny adaptacji i przebudowy Ośrodka Wypoczynkowego na Dom Spokojnej Starości
(wraz z funkcjami pomocniczymi m.in. miniszpitalem, świetlicą, kaplicą i sekcją rehabilitacyjną
(ruchową i terapeutyczną) oraz kuchnią i stołówką)
w Jastrzębiej Górze 2004r;

-

wielobranżowy projekt przebudowy i remontu kapitalnego pomieszczeń Wojskowej Przychodni
Specjalistycznej przy ul. Pułaskiego 3/5 2005r;

-

projekt rezydencji mieszkalnej przy ul. Szczodrej w Gdańsku 2004/2005r;

-

projekt domu jednorodzinnego w Nowej Wsi k/Malborka 2006/2007r;

-

projekt domu jednorodzinnego w Borkowie k/Gdańska 2006/2007r;

-

projekt wykonawczy budynku wielorodzinnego nr 7 na Osiedlu Neptun Park w Gdańsku –
Jelitkowie, ul. Wypoczynkowa 2007r;

-

wielobranżowy projekt przebudowy i zmiany sposobu użytkowania budynku jednorodzinnego
w zabudowie szeregowej na budynek wielorodzinny 10-mieszkaniowy w Gdyni przy
ul. Witolda 2007/2009r;

-

wielobranżowy projekt budowlano – wykonawczy hali produkcyjnej i budynku biurowego – siedziby
firmy SWORD Piły Taśmowe, Gdynia ul. Chwaszczyńska 2007/2009r;

-

projekt remontu dachu budynku przy ul. Jaśkowa Dolina 2 w Gdańsku – Wrzeszczu (siedziba ZKM
Gdańsk) 2009r;

-

projekt remontu dachu budynku przy ul. Wassowskiego 7 w Gdańsku – Wrzeszczu (budynek Żłobka
nr 16) 2009r;

-

projekt domu jednorodzinnego w Gdyni przy ul. Pomianowskiego 2009r;

-

projekt przebudowy lokalu mieszkalnego przy ul. Jaśkowa Dolina 4 (siedziba firmy Dart DG) 2011r;

-

projekt obiektu usługowego w Rewie 2008/2012 r (w trakcie realizacji);

-

projekt domu jednorodzinnego w Jagatowie gm. Pruszcz Gdański 2010/2011r;

2. PROJEKTY DOCIEPLEŃ I REMONTOW ELEWACJI BUDYNKÓW:
-

budynki nr 17, 27, 28 i 95 – Babie Doły, kompleks nr 4009, 1998r;

-

punkt obserwacyjny – Białogóra, kompleks 4121, JW. 4934, 1999r;

-

dom wielorodzinny – Gdynia, ul.Beniowskiego, 2000r;

-

dom jednorodzinny – Gdynia, ul.Słupecka, 2000r;

-

budynek Izby Chorych nr 4 na terenie JW 4089 w Siemirowicach;

-

budynki nr 14, 83, 95, 103, 113 na terenie JW 4089 w Siemirowicach;

-

docieplenie budynków administracyjnych nr 6 i 8 na terenie kompleksu wojskowego nr 4183
w Siemirowicach 2002r;

-

docieplenie i projekt elewacji wejściowej domu jednorodzinnego w zabudowie szeregowej
przy ul.Dzielnej w Gdańsku 2003r;

-

docieplenie i projekt elewacji budynku Dyspozytorni w Zajezdni Tramwajowej
przy ul. Wita Stwosza 110 w Gdańsku 2005r;

-

docieplenie i projekt elewacji budynku Centrali Ruchu w zajezdni Tramwajowej
przy ul. Wita Stwosza 112 w Gdańsku 2006r;

-

projekt elewacji rezydencji mieszkalnej w Sopocie ul. Junaków 2006r;

-

projekt modernizacji elewacji budynku biurowego typu Domont na terenie zajezdni autobusowej
przy ul. Hallera w Gdańsku Wrzeszczu 2006 r ;

-

projekt remontu elewacji budynku siedziby ZKM w Gdańsku przy ul. Jaśkowa Dolina 2007r;

-

projekt modernizacji elewacji budynku biurowego na zapleczu siedziby ZKM
w Gdańsku ul. Jaśkowa Dolina 2009 r;

3. PROJEKTY ARANŻACJI WNĘTRZ:

-

aranżacja wnętrz w biurowcach (centrala firmy oraz biurowiec techniczny) firmy VTS Clima
w Kosakowie i Pogórzu (gm. Kosakowo), 1996 - 1999r (we współpracy);

-

aranżacja lokalu gastronomicznego Bax Bar Gdynia, Euromarket, 1996r (we współpracy);

-

aranżacja sklepów RTV firmy Jonczak: Gdynia, Euromarket oraz Gdańsk,
ul. Heweliusza, 1996 - 1999r (we współpracy);

-

aranżacja sklepu RTV firmy Heximp w Olsztynie, 1997r (we współpracy);

-

aranżacja sklepu RTV, Bydgoszcz, ul.Gdańska, 1998r (we współpracy);

-

przebudowa piwnic budynku wielorodzinnego w Gdyni przy ul. Bema na lokal Klubokawiarnia 1997r
(we współpracy);

-

aranżacja wnętrz biur firmy DNV w Gdańsku 1999r (we współpracy);

-

aranżacja lokalu Donegal w Gdyni przy ul. Zgoda 1999r (we współpracy);

-

przebudowa stolarni Teatru Wybrzeże w Gdańsku na Klub Muzyczny Parlament 2001r
(we współpracy);

-

aranżacja wnętrz domu jednorodzinnego w Suchym Dworze k/Gdyni, 2000/2001r;

-

aranżacja mieszkania - Gdynia, Kamienna Góra, 2000r (projekt + nadzór nad realizacją);

-

aranżacja biura firmy Invest Komfort SA, Gdynia Pl.Kaszubski 15/3, 2000/2001r;

-

współpraca z firma developerską Doraco przy aranżacji mieszkań na Osiedlu Marii Ludwiki
w Sopocie przy ul.Karlikowskiej 2001/2002r;

-

projekt recepcji hotelu Posejdon w Gdańsku – Jelitkowie, 2002r;

-

projekty powtarzalne łazienek hotelowych, Hotel Posejdon, Gdańsk – Jelitkowo, 2002r;

-

przebudowa i aranżacja wnętrz kamienicy przy ul. Stągiewnej w Gdańsku – Galeria Sztuki i część
mieszkalna- wraz z nadzorem autorskim – 2002/2003r;

-

aranżacja mieszkania prywatnego Gdynia, ul.Parkowa, Osiedle Cadena Park;
wraz z projektem mebli i nadzorem autorskim 2002/2003r;

-

aranżacja mieszkania prywatnego Sopot, ul. Okrzei, Osiedle Marii Ludwiki;
wraz z projektem mebli i nadzorem autorskim 2002/2003r;

-

aranżacja wnętrza dla biura nieruchomości Dart DG, Gdańsk ul.Grunwaldzka 2003r;

-

szczegółowe projekty łazienek i kuchni w mieszkaniach i domach inwestorów prywatnych;

-

szczegółowe projekty obudów kominków, mebli (sypialnie, gabinety, szafy, komody) dla inwestorów
prywatnych;

-

aranżacja poddasza w domu jednorodzinnym w Pępowie k/Gdańska, 2003r;

-

aranżacja domu jednorodzinnego w zabudowie szeregowej przy ul.Dubois w Gdańsku – Wrzeszczu,
2003r;

-

aranżacja mieszkania na Osiedlu Karlikowski Młyn w Sopocie 2003r;

-

aranżacja mieszkania w Willi nad Potokiem w Gdyni – Orłowie 2003/2004r;

-

aranżacja wnętrz biura obrotu nieruchomościami Stachowscy, Gdańsk ul. Grunwaldzka 2004r;

-

aranżacja wnętrza mieszkania na Osiedlu Trzy Dęby w Gdańsku – Morenie, 2004r;

-

aranżacja wnętrz domu jednorodzinnego wolnostojącego w Pierwoszynie gm. Kosakowo
2004/2005r; (projekt + nadzór nad realizacją);

-

aranżacja wnętrz biurowych dla Zakładu Komunikacji Miejskiej w Gdańsku 2004/2005r;

-

aranżacja wnętrz rezydencji mieszkalnej w Sopocie ul. Junaków 2006/200r
(projekt + nadzór nad realizacją);

-

aranżacja wnętrz mieszkania dwupoziomowego w Gdyni – Źródło Marii 2008r
(projekt + nadzór nad realizacją);

-

aranżacja wnętrz domu w Kiełpinie Górnym k/Gdańska 2007/2008r
(projekt + nadzór nad realizacją);

-

aranżacja wnętrz domu jednorodzinnego w Borkowie k/Gdańska 2008r
(projekt + nadzór nad realizacją);

-

podstawowa aranżacja wnętrz oraz projekt połączenia mieszkań na Osiedlu Cadena Park w Gdyni
2008/2009 r;

-

aranżacja wnętrz piętra domu dwurodzinnego w Kolbudach k/Gdańska 2009 r;

-

aranżacja wnętrz biurowych w budynku siedziby firmy ul. Jaśkowa Dolina 2 w Gdańsku - Wrzeszczu
dla Zakładu Komunikacji Miejskiej 2008/2009 r;

-

aranżacja wnętrz biurowych dla Zakładów Przemysłu Cukierniczego „Bałtyk” Gdańsk 2009 r;

-

aranżacja wnętrz mieszkania na Osiedlu Trzy Żagle w Gdańsku 2010/2011r;

-

aranżacja wnętrz domu jednorodzinnego w Gdyni przy ul. Pomianowskiego 2010/2011r;

-

aranżacja wnętrz biur firmy StudioHR w Gdańsku – Oliwie 2010/2011r;

-

aranżacja wnętrz domu jednorodzinnego w zabudowie szeregowej w Wejherowie 2010/2012r;

-

aranżacja wnętrz domu jednorodzinnego w Suchym Dworze Gm. Kosakowo 2010/2012r
(w trakcie realizacji);

-

aranżacja wnętrz apartamentu na Osiedlu Szafarnia w Gdańsku 2011/2012r.;

-

projekt aranżacji wnętrz części biurowo – socjalnej przedsiębiorstwa VBW Engineering
w Gdyni 2012/2013r (w trakcie opracowania);

