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------------------Pracownia
architektoniczna A & P działa od 1994 roku. Projektuje domy mieszkalne, obiekty
użytkowe, magazynowe, sklepy, itp.

Pracownia wykonuje dokumentacje projektowe obiektów budowlanych, w szczególności:

l
l

l
l
l
l
l

studia i analizy przedprojektowe,
projekty budowlane w zakresie niezbędnym do realizacji inwestycji zgodnie z ustawą
Prawo budowlane, ustawą o zagospodarowaniu przestrzennym, rozporządzeniem
Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie szczegółowego zakresu
i formy projektu budowlanego,
innymi obowiązującymi przepisami,
niezbędne uzgodnienia, opinie i sprawdzenie projektu,
przygotowuje materiały do decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
decyzje o pozwoleniu na budowę,
nadzór autorski,
inwestorstwo zastępcze.

Oprócz dokumentacji projektowych budynków pracownia wykonuje:

l
l
l
l

inwentaryzacje budowlane,
wyceny nieruchomości,
kosztorysy,
ekspertyzy techniczne.

Opracowania sprzedajemy wg cen umownych, przestrzegając terminów i harmonogramów.
Firma A & P jest również aktywna poza granicami kraju, współprojektowała szereg obiektów
na terenie Niemiec.
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PRZYKŁADOWE REALIZACJE
HANDEL-USŁUGI
Sklep
spożywczy Steinheimer Strasse 68, 6543 Seligenstad
------------------Rozbudowa biura AmWoogll, 6501 Nieder - Olm
Kawiarnia + bilard Am Messeplatz, 7109 Krautheim
Sklep spożywczy z kawiarnią i dyskoteką Hettinger Str, 6967 Buchen
Budynek mieszkalny z pomieszczeniami do wynajęcia Peiner Str 15, 3150 Peine
Stederdorf
Supermarket budowlany Werftstrasse 1, 3250 Hameln
Sklep spożywczy z parkingiem, Wilhelm Kueltz Str. 11, 0-6080 Schmalkalden
Wielofunkcyjne centrum handlowe, „Windmuehlenpark", 0-8290 Kamenz
Sklep spożywczy z kawiarnią i parkingiem, Hohlweg 6950 Mosbach
Rozbudowa sklepu oraz dobudowa części biurowej Langenberger Str, 0-6500 Gera
Langenberg
Rozbudowa szkoły podstawowej w Modlinie
Pawilon wystawienniczy w branży meblowej wraz z częścią biurową
ul. Okólna 80/82, Łagiewniki Nowe
Przebudowa istniejącego pawilonu (dawny bar „Kęs") na obiekt handlowo - usługowy
ul. Legionów 16, Łódź
Adaptacja pomieszczeń budynku poprodukcyjnego na stację diagnostyczną
ul. J.Piłsudskiego 135, Łódź
Projekt zakładu produkcyjnego prefabrykatów betonowych(budynki administracyjno socjalne i produkcyjne) Dz 41/1 Wola Rogozińska 9, gm. Zgierz
Budynek handlowo-usługowy z częścią magazynową
ul. Elbląska 117, 80-718 Gdańsk
Aranżacja wnętrz salonów sprzedaży opon: Lublin, Łódź, Koszalin, Kołobrzeg, Nowa
Huta, Nowa Ruda, Gdańsk, Kalisz, Mińsk Maz. , Pyskowice, Piła, Krosno, Wrocław,
Biłgoraj, Ciechanów, Syców, Świecie, Sierpc.
Projekt rozbudowy warsztatu mechanicznego
ul. Eugeniusza Bodo 25, 92-340 Łódź

3

kubatura [m ]

5 120
851
3 415
6 428
2 800
24 772
6 708
60 916
6 428
5 000
2 400
1 900
2 100
550
19 775
7 400

3 600
680
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Projekt autosalonu ze stacją diagnostyczną Łask-Łopatki
------------------Budynek handlowo-usługowy z częścią magazynową
ul. Gimnastyczna 3, 94-128 Łódź
Budynek handlowo-usługowy z częścią magazynową
ul. Krakowska 183, 40-393 Katowice

3 200
2 500
7 300

UŻYTECZNIOŚĆ PUBLICZNA
Kościół rzymsko - katolicki p.w. Najświętszej Eucharystii
ul. ks.J.Popieluszki, Łódź
Rozbudowa Instytutu Pamięci Narodowej o/Łódż
ul. Elizy Orzeszkowej 31/35, Łódź
Przebudowa budynku Urzędu Skarbowego w Zgierzu
ul. ks.J.Popiełuszki 8, Zgierz

13 000
1 500
2 500

PRZEMYSŁ
Hala Magazynowa
ul. Wiączyńska 30 B, Łódź
Budynek laboratorium i poboru próbek drewna, „Mondi-Packaging"
ul. Bydgoska 1, Świecie
Projekt Zakładu Produkcji Styropianu Zgierz
teren b. Zakładów Boruta
Projekt przebudowy zakładu firmy "General Beton Sp. z o.o.
ul. Południowa 11/15, 95-054 Ksawerów - Wola Zaradzyńska

3 745
750
12 000
5 000

HOTELE
Projekt przebudowy Ośrodka Szkoleniowego na budynek o funkcji hotelowej
ul. Nowości 32, Bratoszewice
Hotel z restauracją
ul. Sadowa 4, 95-100 Zgierz

7 000
3 600
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------------------Hotel
z restauracją
ul. Piotrowiczowej, Dobra - Nowiny k. Łodzi, 95-010 Stryków
Rozbudowa Hotelu "Mazowsze"
ul. Nadmorska 15/17, 84-360 Łeba

13 900
7 700

MEDYCYNA
Adaptacja pomieszczeń małej gastronomii na aptekę
ul.Piłsudskiego 126, 92-236 Łódź
Rozbudowa zakładu produkcji sprzętu medycznego „Hagmed”
ul. Tomaszowska 32, Rawa Mazowiecka
Adaptacja pomieszczeń usługowych na gabinety stomatologiczne
ul. Cieszkowskiego 4, 94-504 Łódź
Adaptacja pomieszczeń usługowych na gabinety stomatologiczne
ul. Ossowskiego 2, 90-951 Łódź
Adaptacja pomieszczeń usługowych na gabinety stomatologiczne
ul. Tuwima 40, 90-021 Łódź

550
6 800
730
700
700

BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE
Budynek mieszkalny jednorodzinny Albert Schweizer Str 1, 6222 Geisenheim
Osiedle domów jednorodzinnych we wsi Solec (gm. Góra Kalwaria)
Budynek mieszkalny jednorodzinnywe wsi Solec (gm. Góra Kalwaria)
Budynek mieszkalny jednorodzinny rezydencjonalny Grotniki (gm.Zgierz)
Osiedle budynków mieszkalnych ośmiomieszkaniowych
ul. Kurczaki 133/ ul.Bałtycka, 99-331 Łódź

701
20 000
4 000
2 400
58 700
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ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE
------------------Teren
przemysłowy Koenigsbrueck Sud „Heideweg”
Teren przemysłowy Gersdorf Bischeim „Am Bahnhof”
Teren przemysłowy i usługowy Kamenz Nord „Alte Wuendmuehle”
Teren przemysłowy Ronneburg „Grobsdorfer Strasse”
Teren przemysłowy Gersdorf Bischeim „Am Bahnhof”
Teren przemysłowy Kamenz Bernbruch „Am Ochsenberg”

KONCEPCJE
Koncepcja budynku mieszkalnego wielorodzinnego
ul. Srebrna 35, 91-334 Łódź
Koncepcja kompleksu 2 budynków (istniejącego hotelu i nowego budynku
hotelowego) Lućmierz 95-100 Zgierz
Koncepcja rozbudowy hotelu "Jan"
ul. Słowiańska 24, 76-153 Darłówko Wschodnie
Koncepcja budowy hotelu wraz z centrum odnowy biologicznej
ul. Kazimierza Wielkiego 35, 09-400 Płock
Koncepcja hotelu
ul. Zgierska, Aleksandrów Łódzki
Koncepcja budynku wysokościowego (wysoki parter, 44 kondygnacje, powyżej
taras widokowy) ul.Wierzbowa 44, 90-133 Łódź
Koncepcja zagospodarowania terenu nieruchomości przemysłowej jako bazy do
produkcji asfaltobetonów dla potrzeb budowy autostrady A -1 wraz ze zmianą do
koncepcji planu zagospodarowania miasta i gminy Stryków

2

powierzchnia [m ]

125 000
83 000
120 000
33 000
83 000
420 000
3

kubatura [m ]

5 000
3 600
+8700
rozbudowy
13 500
+3 700
rozbudowy
15 600
8 500
227 000

120 000
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Die Architektur, die Gebäude, die Anlagen, die Objekte - diese Begriffe, darüber nicht nachdenkt, begleiten den
Menschen von Anfang seines Daseins. Die Objekte können unterschiedlich dokumentiert werden: als existierende
Erzeugnisse der Zivilisation, als Fragmente der wilden Natur mit der verborgenen Bestätigung der
menschlichenTätigkeit, als Bestandteil der idyllischen oder städtischen, zeitgenössischen Landschaften,
verwendete technische Entwicklungen, Baustoffe, Technologien und die von ihnen erfüllten Funktionen
unvergessliche Eindrücke vermitteln, den Menschen inspirieren, zur Reflexion anregen.------------------------------Was ist Architektur? Der philosophische Ansatz zu utilitären Themen? Der Versuch gesellschaftlich zivilisatorische Bedürfnisse zu befriedigen? Ist sie Überbau im Gegensatz zur materiellen Basis? Dieunsichtbare
geistige Wirbelsäule, die materielle Substanz aufrechterhält? Oder ein von verschiedenen Narzissen, die von
niemandem gebraucht werden, angebotener Luxus? Von niemandem gebraucht, weil Architektur auch ohne
Bemühungen der letztgenannten enstehen würde? Vielleicht ist jeder von uns zum Teil ein Architekt, der den Geist
der eigenen Epoche instinktiv fühlen kann ?----------------------------------------------------------------------------------Nach Le Corbusier ("Vers une die Architektur"): "der Würfel, der Kegel, die Kugel, der Zylinder, oder die Pyramide
sind die großen Grundformen, die in dem Licht zum Vorschein kommen, ihr Bild ist hell und leicht für uns zu
verstehen, es ist eindeutig. Deswegen sind się die schönen, die schönsten Gestalten". "Architektur ist das Spiel der
Formen in dem Licht" - sie distanziert sich von jeder Mystik, richtet ihr Augenmerk auf den Gegenstand und nicht auf
dessen Schöpfer.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nach Egon Eiermann ("Grosse Architekten"): "Architektur hat nichts zu tun mit Kunst und bildet Prozess des
Denkens in seiner reinen Gestalt". Architektur ist heute von den wirtschaftlichen Konditionen abhängig auch von
den, die mit der Konstruktion und Funktion verbunden sind.-----------------------------------------------------------------------Nach Vitruwius ("mit der Architektur der Bücher zehn"): Architektur beruht auf drei Grundsätzen, denen się treu
bleiben soll: "die Beständigkeit, die Nützlichkeit und die Schönheit". Schön fasste den Begriff Miees Van der Rohe "Architektur ist - Musik und das architektonische Detail". John Ruskin: "Architektur ist das, was nutzlos ist". Der
Begriff "die Architektur" kommt von dem griechischen Wort "Architekton", was "den Hauptbaumeister bezeichnen
soll". "Architektur verbindet den Prozess der Formbildung mit dem der Konstruktion, in der Art, dass sie den Raum
organisiert, der notwendig ist , um die materiellen und geistigen Bedürfnisse des Menschen zu befriedigen.
Die Entwicklung dieser Fähigkeit reicht in die Zeiten zurück, als der Urmensch anfing, indem er die Zuflucht vor
Kälte, Regen und Wildtieren suchte, sich notwendige Verstecke aufzubauen. Für Architektur sind drei Faktoren
wesentlich:: die Funktion, die Konstruktion und die Form. Alle drei müssen miteinander übereinstimmen, keiner
darf andere beinträchtigen . Die Funktion soll mit dem Ziel abgestimmt werden, welchem das Gebäude dienen soll.
Benedikt Chmielowski schreibt im Jahr 1745, in der ersten Ausgabe des Werkes: „Nowe Ateny albo akademia
wszelkiey scyencyi pełna" ("das neue Athen oder die Akademie aller Wissenschaften voll") seinen berühmten Satz:
"Was das Pferd ist, sieht jeder". Im seinem Werk gibt es den Begriff Architektur nicht. Wenn es aber einen gäbe,
würde er bestimmt lauten: "Was Architektur ist, sieht jeder” Jeder sieht , was Architektur ist, aber es bereitet immer
Schwierigkeiten zu beurteilen, was und warum wertvoll ist. Es kommt manchmal vor, dass man der Versuchung
erliegt und den, der den Raum organisiert mit einem omnipotenten Schöpfer verwechselt. Solche Meinung
erschwert, vielleicht verhindert das Gewicht und die Bedeutung des Berufs in der Gesellschaft richtig zu bewerten.
Die Gegenwart, voll zierlicher Technik (Nanotechnik, die Biotechnologie, die Triebwerke "Drive by Wire"), voll
von wichtigen und subtilen Mitteilungen setzt und verwickelt den Architekten in die komplizierten Verhältnisse der
Gruppenarbeit an, wo er eins von vielen Triebräder der rollenden Zivilisationsmachine ist.---------------------------------------
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Architektura, budynki, budowle, obiekty - te pojęcia, nawet niewypowiedziane, towarzyszą człowiekowi od
samego początku bytowania. Obiekty różnie udokumentowane: jako wytwory cywilizacji będące fragmentami
krajobrazów dzikiej przyrody z ukrytymi dowodami ludzkiej działalności, jako składnik krajobrazów sielskich,
miejskich oraz współczesnych z hipertechniką obiektów o złożonej funkcji i skomplikowanym odbiorze, gdzie
użycie obecnych materiałów i technologii daje bogate wrażenia, realizuje złożoną funkcję obiektów, jest źródłem
wtórnych inspiracji, dalekich skojarzeń i refleksji.-------------------------------------------------------------------------------------Czym jest architektura? Filozoficzną „deliberacją" na tematy utylitarne? Zaspokajaniem potrzeb społecznocywilizacyjnych? „Nadbudową nad materialną bazą". Duchowym kręgosłupem materialnej substancji? A może
zbytkiem promowanym przez zbędnych narcyzów? „Bo i tak bez nich to by powstało !" A może każdy jest po
trosze architektem odczuwając instynktownie ducha własnej epoki?------------------------------------------------------------Według Le Corbusiera („Vers une architekturę") : „sześcian, stożek, kula, walec, czy ostrosłup, to wielkie formy
podstawowe, które ujawniają się w świetle; ich obraz jest dla nas jasny i łatwy do zrozumienia, jednoznaczny.
Dlatego są to piękne, najpiękniejsze kształty”. Architektura to jest gra brył w świetle - odcina się od jakiejkolwiek
mistyki kierując uwagę na rzecz, a nie na twórcę. ------------------------------------------------------------------------------------Według Egona Eiermanna („Grosse Architekten") : „Architektura nie ma nic wspólnego ze sztuką, stanowi czysty
proces rozumowania”. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Architektura powstaje dziś według uwarunkowań ekonomicznych, konstrukcyjnych i funkcjonalnych.
Według Witruwiusza („O architekturze ksiąg dziesięć") : „architektura polega na zachowaniu trzech zasad:
trwałości, użyteczności i piękna”. Pięknie ujmował pojęcie architektury Miees Van der Rohe – „iż jest to muzyka
i detal architektoniczny”. John Ruskin : „Architektura to jest to, co nieużyteczne”. Należałoby poszukać definicji
architektury w stosownej księdze, w borghesowej Bibliotece, ksiąg napisanych i tych wszystkich jeszcze nie
stworzonych. Okaże, że nie istnieje jedna, jedynie słuszna definicja architektury. Pojęcie architektury pochodzi
od greckiego słowa „architekton", co znaczy „główny budowniczy". -------------------------------------------------------------„Architektura jest sztuką kształtowania formy w powiązaniu z konstrukcją, w sposób, który organizuje przestrzeń
niezbędną do zaspokajania materialnych i duchowych potrzeb człowieka”. Kształtowanie się tej umiejętności
sięga czasów najdawniejszych, gdy człowiek pierwotny zaczął budować sobie schronienia przed zimnem,
deszczem i dzikimi zwierzętami. W dziele architektury występują trzy czynniki : funkcja, konstrukcja i forma.
Wszystkie trzy muszą z sobą harmonizować, żaden z nich nie może upośledzać pozostałych. Funkcja jest
dostosowaniem do celu jakiemu służy budowla. Benedykt Chmielowski w roku 1745, w pierwszym wydaniu dzieła
„Nowe Ateny albo akademia wszelkiey scyencyi pełna" zamieszcza hasło: ' Koń jaki jest, każdy widzi '. Nie ma tam
hasła architektura, lecz gdyby było, brzmiałoby pewnie: „Architektura jaka jest, każdy widzi”. ---------------------------Każdy widzi jaka jest architektura, ale ocena tego co stanowi wartość „i dlaczego” nastręcza już trudności.
Zdarza się niektórym ulegać pokusie stawiania kształtującego przestrzeń na równi z demiurgiem. Taka opinia
utrudnia, może wręcz uniemożliwia ocenę wagi i miejsca w społeczeństwie tego zawodu. Współczesność pełna
filigranowej techniki (nanotechnika, biotechnologia, napędy Drive by Wire), pełna przekazów ważnych i subtelnych, lokuje i wikła wręcz architekta w skomplikowane zależności pracy zespołowej, gdzie jest on jest ważnym,
twórczym, lecz tylko jednym z mnóstwa trybików toczącej się z chrzęstem machiny cywilizacyjnej.---------------------

