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O nas

Czym się zajmujemy:

Nasza pracownia we współpracy ze sprawdzonymi branżystami
wykonuje wielobranżowe dokumentacje projektowo-kosztorysowe
zarówno dla inwestorów indywidualnych jak i instytucjonalnych.

Projektujemy:
o Budynki użyteczności publicznej

o Obiekty służby zdrowia

o Budynki dla MSWiA, MON oraz SW

o Obiekty nauki i oświaty, szkolne, przedszkola oraz żłobki

o Budynki usługowe

o Budynki mieszkalne wielorodzinne i zamieszkania zbiorowego

oraz domy jednorodzinne

o Zagospodarowania terenu

o Remonty obiektów zabytkowych

o Przebudowy, remonty oraz rozbudowy budynków

o Dostosowanie budynków do obowiązujących warunków

ochrony przeciwpożarowej

P r a c o w n i a P r o j e k t o w a „ A R A N Ż - B U D ”
dr. inż. Eryk Dayeh rozpoczęła swoją działalność
w 1992r. Od 2006 roku nasze biuro mieści się w Zielonej
Górze przy ulicy Piotra Skargi 3/1.

Nasz zespół:
dr inż. Eryk Dayeh - Założyciel firmy ukończył studia na

wydziale Budownictwa i Architektury Politechniki Szczecińskiej
w 1987r., tytuł doktora nauk technicznych uzyskał w 1992r.
na Politechnice Zielonogórskiej

mgr inż. Jolanta Dayeh - absolwentka wydziału

Budownictwa i Architektury Politechniki Szczecińskiej w 1987r.

mgr inż. arch. Karin Dayeh – została absolwentką

Architektury i Urbanistyki w 2013r na UZ.

mgr inż. arch. Paulina Pojasek - Architekturę i Urbanistykę

ukończyła w 2017r. oraz Architekturę Wnętrz w 2014r. na UZ



Nasze projekty:
BUDYNKI SZKOLNICTWA I OŚWIATY, PRZEDSZKOLA, ŻŁOBKI:

• Projekt rozbudowy Zespołu Szkół w Pamiątkowie o 12 sal dydaktycznych, 4 oddziały

przedszkolne zespół żywieniowy, bibliotekę itd. Z budowa placu zabaw i boiska

szkolnego (2011r.)

• Projekt termomodernizacji i adaptacja budynku Publicznego Przedszkola nr 3

na cele Żłobka Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim (2015r.)

• Projekt przebudowy i rozbudowy warsztatów szkolnych na potrzeby szkolnictwa

zawodowego w Powiecie Żarskim dla Zespołu Szkół Budowlanych przy ul. Zwycięzców

w Żarach (2016r.)

• Projekt termomodernizacji budynku Zespołu Szkół nr 2 w Żaganiu przy

ul.Nocznickiego 18 (2016r.)

• Projekt przebudowy Urzędu Poczty na Bibliotekę publiczną w Zespole Edukacyjnym

nr 3 w Zielonej Górze (2017r.)

• Projekt budowy przedszkola przy ul. Grzybowej w Świdnicy (2017r.)

• Projekt przebudowy warsztatów szkolnych na potrzeby szkolnictwa zawodowego

w Powiecie Żarskim dla Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego

przy ul.9 Maja 9 w Żarach (2017r.)

• Projekt remontu Przedszkola Samorządowego w Tuplicach (2018r.)

• Projekt termomodernizacji Przedszkola nr 38 w Zielonej Górze (2018r.)

• Projekt termomodernizacji Przedszkola nr 25 w Zielonej Górze (2018r.)

• Projekt termomodernizacji budynku dydaktycznego i budynku internatu Centrum

Kształcenia Rolniczego w Bobowicku (2018r.)

PROJEKTY PLANISTYCZNE

• Projekt i studium wykonalności skanalizowania dzielnicy Moczyń i Kolonia Laski w Żaganiu

• Projekt budowy ścieżek rowerowych ul. Dunikowskiego, Wojska Polskiego, Wyszyńskiego

Jaskółcza, Botaniczna, ul. Karowa, Tarpanowa, osiedle Pomorskie, w Zielonej Górze

• Projekt budowy nowego Cmentarza Komunalnego przy ul. Wrocławskiej w Zielonej Górze

z budynkiem administracyjno – garażowym, budynkiem przedpogrzebowym ze spalarnią

zwłok, kolumbarium, drogami wewnętrznymi, parkingiem i infrastrukturą towarzyszącą

oraz zagospodarowaniem terenu o powierzchni 18 ha

• Projekt zagospodarowania terenu Wyspy Teatralnej w Gubinie i przebudowę mostu

na rzece Lubszy; o łącznej powierzchni w granicach opracowania 32 000m² (2011r.)

• Projekt rozbudowy drogi krajowej nr 92 i budowy ronda w miejscowości Boczów (2017r.)

Wyspa teatralna w 
Gubinie

2011



Cmentarz 
komunalny w 
Zielonej GórzeProjekt budowy nowego Cmentarza Komunalnego przy ul. Wrocławskiej w Zielonej

Górze z budynkiem przedpogrzebowym ze spalarnią zwłok, budynkiem
administracyjno – garażowym, kolumbarium, drogami wewnętrznymi, parkingiem
i infrastrukturą towarzyszącą oraz zagospodarowaniem terenu o powierzchni 18 ha.

2004



Rewitalizacja 
zabytkowej 
kamienicy przy
ul. Mikołaja Sępa-
Szarzyńskiego
we Wrocławiu

Projekt rewitalizacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego – kamienicy – przy
ul. Mikołaja Sępa-Szarzyńskiego 57 we Wrocławiu.

Budynek jest objęty ochroną konserwatorską na podstawie wpisu do Wykazu
Zabytków Architektury i Budownictwa Miasta Wrocławia.

2008



Nasze projekty:

POLICJA:

• Projekt przebudowy Komisariatu Policji w Gubinie przy ul. Różanej

• Projekt rozbudowy siedziby Komendy Miejskiej w Gorzowie Wlkp. o segment

administracyjny, zlokalizowanej przy ul. Wyszyńskiego 122

• Projekt przebudowy pomieszczeń budynku Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wlkp.

przy ul Myśliborskiej na laboratorium kryminalistyczne

• Projekt remontu budynku Komisariatu Policji we Wschowie (2011r.)

• Projekt przebudowy, rozbudowy i zagospodarowania terenu budynku Komisariatu Policji

w Szprotawie (2012r.)

• Projekt przebudowy Komisariatu Policji w Lubsku (2013r.)

• Projekt przebudowy i modernizacji Komendy Miejskiej Policji w Zielonej Górze (2013r.)

• Projekt remontu i termomodernizacji Posterunku Policji w Babimoście (2017r.)

• Projekt remontu i termomodernizacji Posterunku Policji w Nowogrodzie Bobrzańskim

(2017r.)

• Projekt budowy Komisariatu Policji w Bogatyni (2018r.)

SŁUŻBA WIĘZIENNA:

• Projekt budowy dwóch budynków penitencjarnych, budynku kuchni i pralni na 1000 osób

i budynku administracyjnego z niezbędną infrastrukturą techniczną w Zakładzie Karnym

w Stargardzie (2017r.)

WOJSKO:

• Projekt przebudowy i modernizacji budynku Internatu Wojskowego przy ul. Kwiatowej

w Świętoszowie

• Projekt przebudowy budynku nr 24 B ze zmianą sposobu użytkowania na salę tradycji i klub

żołnierski w Jednostce Wojskowej 4408 Sulechów (2011r.)

• Projekt przebudowy budynku administracyjno - sztabowego nr 1 w Jednostce Wojskowej

2423 w Żaganiu przy ul. Żarskiej (2011r.)

• Projekt budowy ośrodka sprawności fizycznej w JW 4408 Sulechów (2012r.)

• Projekt wymiany systemu p.poż. w budynku nr 38 w JW1517 Czerwieńsk (2012r.)

• Projekt remontu dachu budynku garażu nr 10 w JW1375 Krosno Odrzańskie” (2012r.)

• Projekt remontu dachu budynku garażu nr 11 w JW4229 Krosno Odrzańskie (2012r.)

• Projekt termomodernizacji budynku sztabowego nr 1 WKU w Zielonej Górze z wymianą

instalacji grzewczej (2012r.)

• Projekt remontu sali widowiskowej w budynku nr 40 w Wędrzynie, dostosowanie budynku

do współczesnych standardów użytkowych i bezpieczeństwa, akustyki z wymianą instalacji

w tym instalacji audio i oświetlenia sceny, wentylacji mechanicznej, hydrantowej (2012r.)

• Projekt remontu pomieszczeń na I piętrze budynku nr 18 przy ul. Waszkiewicza 1 w Jednostce

Wojskowej 3949 Skwierzyna (2012r.)

• Projekt budowy infrastruktury dla psów służbowych – wartowniczych w Składzie Potok

na terenie Składu Potok – Jednostki Wojskowej 4229 w Potoku, 68-132 Przewóz (2014r.)

• Projekt budowy strażnicy Wojskowej Straży Pożarnej na terenie Ośrodka Szkolenia

Poligonowego Wojsk Lądowych Żagań (2014r.)

• Projekt termomodernizacji i dostosowania do przepisów ochrony przeciwpożarowej budynku

sztabowego Wojskowej Komendy Uzupełnień w Zielonej Górze (2015r.)

• Projekty termomodernizacji budynku Wartowni w Marszowie i w Żaganiu (2016r.)

• Projekt i program Inwestycji na budowę nowej sieci wodociągowej w Jednostce Wojskowej

5430 Dobre nad Kwisą (2016r.)

• Projekt remont ośrodka sprawności fizycznej w Jednostce Wojskowej w Wędrzynie (2018r.)

• Projekt przebudowy budynku magazynowego w Jednostce Wojskowej w Wędrzynie (2018r.)

• Projekt remontu budynku koszarowego w Jednostce Wojskowej w Skwierzynie (2018r.)



Szkoła Podstawowa 
w PamiątkowieProjekt rozbudowy Zespołu Szkół w Pamiątkowie o 12 sal dydaktycznych, 4 oddziały

przedszkolne zespół żywieniowy, bibliotekę, z budową placu zabaw i boiska szkolnego.

Projekt został zrealizowany w 2018r.

2011 



Rewitalizacja 
zabytkowego 
budynku przy
ul. Zyty w Zielonej 
Górze

Projekt przebudowy budynku biurowo - magazynowego w ramach projektu pn. 
Rewitalizacja budynku „F” przy ul. Zyty 26 w Zielonej Górze. 

Budynek obecnie pełni funkcję Dziekanatu Wydziału Medycznego Uniwersytetu 
Zielonogórskiego

2012



Nasze projekty:
BUDYNKI UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ:

• Projekt rozbudowy i modernizacji Kunickich zakładów mięsnych przy ul. Kazimierza

Pułaskiego 37A w Żarach z dostosowaniem do przepisów Europejskich i USA

• Projekt zadaszonych scen plenerowych w miejscowościach Przylep i Racula

• Projekt budowy nowego Cmentarza Komunalnego przy ul. Wrocławskiej w Zielonej Górze

z budynkiem administracyjno – garażowym, budynkiem pogrzebowym ze spalarnią zwłok,

kolumbarium, drogami wewnętrznymi, parkingiem i infrastrukturą towarzyszącą

oraz zagospodarowaniem terenu o powierzchni 18 ha

• Projekty przebudowy leśniczówek Marianka, Świbna i Jasień w Nadleśnictwie Lubsko

• Przebudowa Urzędu Miejskiego w Nowogrodzie Bobrz. z przebudową wnętrz i kotłowni

• Projekt przebudowy i dostosowania do przepisów ochrony przeciwpożarowej budynku

Lubuskiego Urzędu Skarbowego w Zielonej Górze przy ul. dr. Pieniężnego 24

• Projekt przebudowy i modernizacji budynku świetlicy wiejskiej w Krępie

• Projekt przebudowy budynku biurowo - magazynowego w ramach projektu pn. Rewitalizacja

budynku „F” przy ul. Zyty 26 w Zielonej Górze (2012r.)

• Projekt Jednostki Ratowniczo Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej w Szprotawie (2016r.)

• Projekt przebudowy budynku Drugiego Urzędu Skarbowego w Zielonej Górze celem

dostosowania do przepisów ochrony przeciwpożarowej (2017r.)

BUDYNKI DLA SŁUŻBY ZDROWIA:

• Projekt rozwoju systemu ratownictwa medycznego w zakresie modernizacji

Szpitalnego Oddziału Ratunkowego i budowy lądowiska dla śmigłowców ratowniczych

z oświetleniem przeszkodowym w Szpitalu Wojewódzkim SP ZOZ w Zielonej Górze

• Projektu przebudowy budynku „L” Rozwój Lubuskiego Ośrodka Onkologii i Oddziału

Noworodkowego oraz poprawa opieki okołoporodowej w Szpitalu Wojewódzkim

SPZOZ w Zielonej Górze (2013r.)

• Projektu przebudowy i modernizacji budynku „U” Oddziału Pulmonologii i Onkologii

Pulmonologicznej Szpitala Wojewódzkiego SPZOZ w Zielonej Górze (2014r.)

• Projekt rozbudowy i przebudowy Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego

Funduszu Zdrowia przy ul. Podgórnej 9b w Zielonej Górze (2014r.)

• Projekt przebudowy węzłów komunikacyjnych dla osób niepełnosprawnych

w budynkach Szpitala Wojewódzkiego SP ZOZ w Zielonej Górze (2014r.)

Jednostka Ratowniczo 
Gaśnicza Państwowej 
Straży Pożarnej w 
Szprotawie

2016



Zakład Karny typu zamkniętego 
w Stargardzie

Rozbudowa Zakładu Karnego typu zamkniętego w Stargardzie obejmuje budowę:

• Dwóch budynków penitencjarnych z polami spacerowymi
• Budynku usługowego z blokiem żywieniowym i pralnią do obsługi osadzonych
• Budynek administracyjno-bramowy z wartownią

Budynki dla 256 osadzonych każdy, mieszczące po trzy oddziały na oddzielnych
kondygnacjach. Każdy oddział mieści 20 cel z sanitariatami i dwie cele jednoosobowe.

2017



Nasze projekty:
ZABYTKOWE KAMIENICE:

• Projekty remontu zabytkowych kamienic w Zielonej Górze przy ul. Jedności 23, 33, 40,

87, 100, Fabrycznej 18, Generała Sikorskiego 15C, 18, 24, Sienkiewicza 29 i Drzewnej 27

• Projekt rewitalizacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego – kamienicy - przy

ul. Mikołaja Sępa-Szarzyńskiego 57 we Wrocławiu (2008r.)

• Projekt remontu elewacji kamienicy wielorodzinnej przy ul. Wrocławskiej 25

w Zielonej Górze

• Projekt przebudowy budynku mieszkalnego przy ul.Pstrowskiego 12 w Żaganiu

na budynek socjalny, wraz z dobudowaniem ganku przydomowego i przebudową

budynku gospodarczego (2015r.)

• Projekt i dokumentacja konserwatorska remontu elewacji wpisanego do rejestru

budynku Urzędu Skarbowego w Międzyrzeczu (2018r.)

BUDYNKI MIESZKALNE

• Projekt budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Żaganiu przy ulicy Bema

• Projekt osiedla budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Żarach przy ulicy Okrzei

• Projekt budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Kostrzynie N/O przy ulicy Drzewieckiej

i zespołu budynków mieszkalno–usługowych przy ul. Świerczewskiego i Czarneckiego–

Żeglarska - Wodna

• Projekt zespołu budynków mieszkalnych przy ul. Pułaskiego w Gubinie

• Projekt osiedla budynków mieszkalnych wielorodzinnych „Zielony Romanów” w Łodzi

na 6000 mieszkańców

• Projekt osiedla budynków mieszkalnych wielorodzinnych „Leśny Zakątek” w Zielone Górze

• Domy jednorodzinne w Żaganiu, Górzykowie, Nowym Kisielinie, Starym Kisielinie

• Projekt budowy zespołu 16-tu kamienic w ścisłej strefie konserwatorskiej w Żaganiu

przy ul.Brackiej

• Projekt termomodernizacji budynku wielorodzinnego przy ul. Armii Krajowej 78 i 78A

w Sulechowie (2014r.)

• Projekt budynku mieszkalno - usługowego nr 1 „Osiedla Pod Wieżą” przy ul Spokojnej

w Żarach (2016r.)



Komisariat Policji w 
Bogatyni

Projekt budowy Komisariatu Policji w Bogatyni
wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz
zagospodarowaniem terenu.

2018



PROJEKTY 2019r.:

• Projekt przebudowy i rozbudowy budynku A-22 na potrzeby Wieloprofilowego Centrum 
Symulacji Medycznej z dostosowaniem go do obowiązujących przepisów ppoż.

• Projekt przebudowy Urzędu Skarbowego w Międzyrzeczu

• Projekt budynku mieszkalnego wielorodzinnego nr 2 w Żarach przy ulicy Spokojnej

• Projekt Lecznicy weterynaryjnej w Sulechowie

• Projekt remontu łazienek i pomieszczeń socjalnych w budynku oddziału NFZ w Zielonej Górze

• Projekt budowy hangaru do celów szkoleniowych w m.Lubań wraz z infrastrukturą towarzyszącą

Realizacja - NFZ 
w Zielonej Górze2019

Przebudowa 
Urzędu 
Skarbowego w 
Międzyrzeczu

Koncepcja 
hangaru do 
celów 
szkoleniowych 
OSS SG Lubań



Hangar do celów szkoleniowych w Ośrodku Szkoleniowym Straży
Granicznej w Lubaniu.

Projekt architektoniczno-budowlany wraz z zagospodarowaniem terenu wraz infrastrukturą

towarzyszącą zawiera:

- Zespół szkoleniowy z symulatorem statku powietrznego

- Pomieszczenia dla osób tymczasowo zatrzymanych

- Zespół treningowy z salą treningową

- Pomieszczenie do ćwiczeń ewakuacji z pojazdu samochodowego

- Zespół pomieszczeń dydaktycznych z salą wykładową 25 osób

- Pomieszczenia magazynowe, sanitarne i techniczne

Projekt – Hangaru 
w OSS SG Lubań

2019



Dziękujemy!

dr. inż. Eryk Dayeh

+48 601-837-843

ndayeh@onet.poczta.pl

mgr inż. Jolanta Dayeh

+48 604-160-064

aranzbud@wp.pl

PRACOWNIA PROJEKTOWA
ARANŻ-BUD dr inż. Eryk Dayeh

+48 477-43-30

ul. Piotra Skargi 3/1
65-416 Zielona Góra


