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Wybrane obiekty referencyjne zaprojektowane przez architekta Marka Grosza
BUDYNKI MIESZKALNE:
1. Budynek mieszkalno- usługowy w Wąbrzeźnie przy ul. Grudziądzkiej.
2. Osiedle mieszkaniowe "Lotnisko" Grudziądz - plan realizacyjny (w oparciu o materiały
przygotowane przez architekta Witolda Nagórskiego).
3. Budynki mieszkalne na osiedlu "Lotnisko" - zabudowa "schodkowa" V,VII,IX,XI kondygnacji.
4. Budynek mieszkalny w Łasinie ul. Konarskiego.
5. Budynek mieszkalny w Grudziądzu ul. Podhalańska.
6. Budynek mieszkalny z biblioteką wbudowaną w Grudziądzu ul. Mazurska.
7. Budynek mieszkalny z punktem opieki nad dzieckiem w Chełmnie.
8. Osiedle mieszkaniowe dla WZU w Grudziądzu.
9. Osiedle domków jednorodzinnych w Chełmnie.
10. Budynek mieszkalny w Ślesinie.
11. Rozbudowa osiedla "Batorego" w Grudziądzu.
12. Budynek mieszkalny, wielorodzinny przy ul. Sikorskiego w Grudziądzu.
13. Budynek mieszkalny, wielorodzinny na osiedlu "Centralne" w Jabłonowie Pomorskim.
14. Budynek mieszkalny, wielorodzinny na osiedlu przy ul. Małomłyńskiej w Grudziądzu.
15. Budynek mieszkalny , wielorodzinny na rogu ulic Brzeźnej i Kalinkowej w Grudziądzu.
16. Osiedle budownictwa jednorodzinnego dla FMR "Unia" w Grudziądzu - koncepcja.
17. Budynek mieszkalny, wielorodzinny przy ul. Kościuszki w Grudziądzu.
18. Budynek mieszkalno – usługowy przy ul. Długiej w Grudziądzu.
19. Budynek mieszkalny, wielorodzinny z garażami wbudowanymi ul.Solna Grudziądz.
20. Budynek mieszkalno – usługowy w Małym Rudniku powiat Grudziądz.
21. Budynek mieszkalny, wielorodzinny z garażami wbudowanymi w Mogilnie.
22. Domy rekreacyjne - różne lokalizacje.
23. Budynki jednorodzinne - kilkadziesiąt obiektów, różne lokalizacje.
24. Przebudowy poddaszy i pomieszczeń l gospodarczych na cele mieszkalne, różne lokalizacje.
OBIEKTY SŁUŻBY ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ:
1. Prosektorium Szpitala Rejonowego w Brodnicy.
2. Przebudowa budynku głównego Szpitala Rejonowego w Brodnicy - łącznie z blokiem operacyjnym.
3. Szpital Rejonowy w Brodnicy - plan realizacyjny modernizacji i rozbudowy.
4. Pawilon wielofunkcyjny Szpitala Rejonowego w Brodnicy (pralnia szpitalna, kuchnia, kuchnia
mleczna, stołówka, apteka szpitalna, laboratorium, stacja pogotowia ratunkowego).
5. Żłobek w Nowym Mieście Lubawskim.
6. Przychodnia Rejonowa na osiedlu "Lotnisko" w Grudziądzu.
7. Rozbudowa bloku operacyjnego na terenie Szpitala Miejskiego w Grudziądzu.
8. Modernizacja izby przyjęć w pawilonie internistycznym szpitala j.w.
9. Podjazd dla karetek w szpitalu j.w.
10. Modernizacja i rozbudowa oddziału ginekologii i położnictwa w szpitalu j.w.
11. Modernizacja przychodni miejskiej w Gniewkowie.
12. Modernizacja i rozbudowa izby przyjęć chirurgicznej i ginekologicznej w szpitalu miejskim w
Grudziądzu.
13. Adaptacja pomieszczeń biurowych na aptekę w Świeciu nad Wisłą.
14. Rozbudowa i modernizacja Domu Pomocy Społecznej na ul. Parkowej w Grudziądzu.
15. Adaptacja na Dom Pomocy Społecznej obiektów żłobka i przedszkola na osiedlu "Lotnisko" w
Grudziądzu.
16. Adaptacja części magazynu obiektu marketu handlowego na aptekę.
17. Adaptacja części handlowej kamienicy na dwukondygnacyjną przychodnię lekarską w Grudziądzu
ul. Długa.
18. Projekt specjalistycznej przychodni lekarskiej na ul. Legionów w Grudziądzu.

19. Projekt modernizacji bloku operacyjnego na oddziale ginekologii ZK nr 1 w Grudziądzu.
20. Adaptacja części parteru budynku wielorodzinnego na przychodnię weterynaryjną w Grudziądzu
ul. Kalinkowa.
21. Budynek przychodni weterynaryjnej w Grudziądzu ul. Łęgi .
22. Apteka wbudowana w obiekt usługowo-handlowy ul. Tęczowa Kwidzyn.
23. Centrum protetyki stomatologicznej ul. M. Curie - Skłodowskiej w Grudziądzu.
24. Przychodnia Specjalistyczna ul. Legionów w Grudziądzu.
25. Ośrodek geotermalny „Marusza” w Grudziądzu.
26. Piramida tężniowa ul. Warszawska w Grudziądzu.
27. Chirurgia Jednego Dnia ul. Legionów 57 w Grudziądzu.
28. Apteka w Gminnym Centrum Usługowym w Łysomicach.
29. Rozbudowa i modernizacja Szpitala Powiatowego w Chełmży.
30. Przychodnia weterynaryjna ul. Kustronia Grudziądz.
BUDYNKI OŚWIATY:
l. Szkoła podstawowa z pływalnią, salą gimnastyczną i budynkami mieszkalnym dla nauczycieli w
Górznie - koncepcja.
2. Rozbudowa szkoły podstawowej w Osiu, powiat Świecie o salę gimnastyczną, hall wejściowy i trzy
sale do nauki.
3. Rozbudowa i modernizacja szkoły podstawowej w Nicwałdzie , gmina Gruta, powiat Grudziądz.
4. Modernizacja i rozbudowa budynku dawnej Przychodni Gminnej w Grucie (po adaptacji
przychodnia, apteka , mieszkania dla lekarzy i segment szkolny).
5. Rozbudowa i modernizacja szkoły podstawowej w Boguszewie, gmina Gruta, powiat Grudziądz.
6. Szkoła Podstawowa z basenem i salą gimnastyczną na osiedlu "Lotnisko" w Grudziądzu.
7. Szkoła podstawowa z salą sportowo - widowiskową w Karnkowie, powiat Lipno.
8. Gimnazjum z salą sportowo – widowiskową w Jabłonowie Pomorskim.
OBIEKTY SPORTU i REKREACJI:
1. Osada Młodzieży Spółdzielczej "GRUD" w Grudziądzu - kompleks sportowo - rekreacyjny.
2. Trybuny stadionu miejskiego w Jabłonowie Pomorskim.
3. Centrum rekreacyjno – rozrywkowe w miejscowości Marusza powiat Grudziądz – koncepcja
programowo – urbanistyczna.
4. Centrum rekreacyjno – kongresowe (pole golfowe z domem klubowym, hotelem, restauracją,
salami konferencyjnymi itp.) w Pokrzywnie powiat Grudziądz – koncepcja programowo urbanistyczna.
5. Centrum Rozrywki dla dzieci „Boboland” w Bydgoszczy.
6. Sala gimnastyczna z trybunami w gimnazjum w Jabłonowie Pom.
7. Rozbudowa szkoły w Osiu woj. Kujawsko-Pomorskie – koncepcja.
OBIEKTY KULTURY:
1. Muzeum Obrony Przeciwlotniczej na terenie WSWOP w Koszalinie (współautorstwo).
2. Przebudowa i modernizacja pomieszczeń fabrycznych na klub rozrywki "Skala" - Grudziądz ul.
Rybacka.
3. Galeria rzeźby ludowej w Grudziądzu ul.Chełmińska.
OBIEKTY SAKRALNE:
1. Dom parafialny parafii rzymsko - katolickiej Grudziądz - Tarpno.
2. Kościół i ośrodek parafialny Grudziądz - Strzemięcin.
3. Dom parafialny w Stolnie parafia Wabcz.
4. Kościół i ośrodek parafialny Grudziądz - Lotnisko.
5. Kościół parafialny i ośrodek na trenie osiedla "RZĄDZ" w Grudziądzu.
6. Rozbudowa kościoła parafialnego Grudziądz – Lotnisko o wieżę z dzwonami.
7. Modernizacja części katechetycznej Ośrodka Parafialnego Grudziądz -Strzemięcin.
8. Projekty małej architektury przy obiektach sakralnych.

OBIEKTY USŁUGOWO - HANDLOWE i GASTRONOMICZNE:
1. Modernizacja j rozbudowa obiektów przy Rynku w Grudziądzu z przeznaczeniem na kompleks
gastronomiczny "HORTEKSU" - koncepcja.
2. Modernizacja "Bramy Wodnej" w Grudziądzu na bar restauracyjny.
3. Pizzeria przy ul. Chełmińskiej w Grudziądzu.
4. Pawilon handlowy na osiedlu "Korczaka" - Grudziądz.
5. Pawilon handlowy na osiedlu "Mniszek" - Grudziądz.
6. Pawilon handlowy na osiedlu "Lotnisko" - Grudziądz.
7. Pawilony handlowe przy ul. Mickiewicza w Grudziądzu.
8. Pawilony handlowe przy ul. Solnej w Grudziądzu.
9. Modernizacja pawilonów handlowych w Nowym nad Wisłą.
10. Budynek handlowy przy ul. Wybickiego w Grudziądzu.
11. Wnętrza i otoczenie pawilonu handlowego przy ul. Wybickiego w Grudziądzu.
12. Adaptacja zabudowy staromiejskiej na hotel z restauracją ul.Chełmińska w Grudziądzu.
13. Budynek handlowo – usługowy w Kwidzynie ul.Tęczowa.
14. Adaptacja zabudowy staromiejskiej z rozbudową do funkcji hotelowo – gastronomicznej w
Chełmnie.
15. Rozbudowa i modernizacja budynku przedszkola do funkcji hotelu z restauracją i salami
bankietowo – konferencyjnymi w Grudziądzu ul.Chełmińska.
16. Budynek handlowo – biurowy ( biuro notarialne) w Iławie.
17. Budynek handlowo – mieszkalny w Grudziądzu ul. Droga Kurpiowska.
18. Pawilon handlowy z kawiarnią w Grudziądzu ul. Droga Kurpiowska.
19. Bar turystyczny „Traper” w Nowych Marzach powiat Świecie.
20. Centrum gastronomiczno – wystawiennicze „Czarci Młyn” przy ul. Chełmińskiej w Grudziądzu.
21. Modernizacja i rozbudowa budynku hotelu „Kowalkowski” w Grudziądzu.
22. Bar "dolny" i "górny" w restauracji "Zodiak" w Grudziądzu.
23. Modernizacja elewacji dawnego dworca PKS w Świeciu w związku ze zmianą funkcji. (market
spożywczy "Plus")
24. Rozbudowa i modernizacja banku spółdzielczego w Osiu powiat Świecie
25. Adaptacja budynku „Bramy Wodnej” w Grudziądzu na centrum informacji turystycznej.
26. Salon samochodowy firmy „Renault” w Grudziądzu ul. Chełmińska.
27. Salon samochodowy firmy „Ford” w Grudziądzu ul.Rzemieślnicza.
28. Gminne Centrum Usługowe Łysomice pod Toruniem.
29. Rozbudowa i modernizacja banku spółdzielczego w Lnianie powiat Świecie.
30. Rozbudowa i modernizacja banku spółdzielczego w Nowem nad Wisłą powiat Świecie.
31. Rozbudowa ośrodka wypoczynkowego do funkcji hotelu całorocznego Osiny gmina Nowe.
32. Rozbudowa hotelu i karczmy „Czarci Młyn” w Grudziądzu
OBIEKTY TECHNICZNO – PRZEMYSŁOWE i BIUROWE:
1. Modernizacja i rozbudowa biur firmy "RAD" w Grudziądzu przy ul. Chełmińskiej.
2. Rozbudowa i modernizacja zakładu "UNIKAL" w Nowej Wsi pod Grudziądzem.
3. Rozbudowa i modernizacja obiektu produkcyjnego firmy "Rafpol" w Rudzie pod Grudziądzem.
4. Przebudowa pomieszczeń fabrycznych na siedzibę firmy komputerowej "Alter" Grudziądz.
5. Budynek ekspozycyjno - biurowy firmy "Elgro" w Białym Borze.
6. Budynki techniczne typu hydrofornie , trafostacje itp.
7. Hala przemysłowa na terenie jednostki wojskowej w Grudziądzu.
8. Hala przemysłowo-usługowa w Grupie.
9. Hala produkcyjna zakładu kamieniarskiego w Grudziądzu.
10. Budynek biurowo – socjalny zakładu stolarskiego w Osiu powiat Świecie.
11. Hala produkcyjna zakładu stolarskiego w Grudziądzu.
12. Hala montażu okien na terenie firmy "Elgro"-Biały Bór.
13. Budynki techniczne typu hydrofornie, trafostacje itp.
14. Hala przemysłowa na terenie Jednostki Wojskowej w Grudziądzu.
15. Hala przemysłowo - usługowa w Grupie.
19. Hala produkcyjna Zakładu Kamieniarskiego w Grudziądz.
20. Hala produkcyjna z mieszkaniem właściciela Zakładu Stolarskiego w Grudziądzu.
21. Rozbudowa i modernizacja części biurowej zakładu "UNIKAL" w Nowej Wsi pod Grudziądzem.

31. Adaptacja zabudowy przemysłowej na siedzibę zarządu firmy „PUM” w Grudziądzu ul.
Cegielniana.
32. Budynek usługowo – biurowy w Grudziądzu , plac 23-go Stycznia.
33. Adaptacja budynków zaplecza budowy na siedzibę firmy „UPOS” w Grudziądzu ul. Budowlanych.
34. Adaptacja parteru zabytkowej kamienicy na funkcję usługową ; Grudziądz ul. Legionów.
35. Adaptacja budynku magazynowego na siedzibę firmy instalacyjnej z częścią handlową i biurową
w Grudziądzu przy ul. Włodka.
36. Adaptacja parteru zabytkowej kamienicy na siedzibę firmy „AL-PLAST” w Grudziądzu ul.
Kosynierów Gdyńskich.
37. Modernizacja siedziby administracji Spółdzielni Mieszkaniowej osiedle „Lotnisko” w Grudziądzu.
38. Modernizacja obiektów po produkcyjnych na fabrykę firan firmy „Vadain Internacional” przy ul.
Waryńskiego w Grudziądzu.
39. Budynek wystawowy zakładu stolarskiego w Osiu powiat Świecie.
40. Zakład napraw pojazdów specjalistycznych w Grudziądzu.
41. Hala instalacji do doczyszczania surowców wtórnych MWiO w Grudziądzu.
42. Budynek laboratoryjny -biurowy dla MWiO w Grudziądzu.
43. Nadbudowa i przebudowa budynku usługowego ul. Sienkiewicza w Grudziądzu
WNĘTRZA I DETALE ARCHITEKTONICZNE:
1. Adaptacja hali magazynowej firmy „DLS” – Grudziądz na biura zarządu i dział obsługi klienta.
2. Wnętrza hotelu „RAD” – ul. Chełmińska Grudziądz.
3. Pomieszczenia biurowe na terenie Szpitala Specjalistycznego w Grudziądzu.
5. Kancelaria notarialna – ul. Sikorskiego 38 Grudziądz.
6. Sąd Rejonowy w Grudziądzu- wnętrza dostępne dla petentów.
7. Budynek produkcyjno -biurowy firmy La Rive w Grudziądzu.
8. Pojedyncze elementy wystroju wnętrz np. kominki, bary wewnętrzne , kuchnie , łazienki itp. różne lokalizacje.
9. Przebudowy poddaszy i pomieszczeń gospodarczych na cele mieszkalne - różne lokalizacje.
10. Modernizacja budynków mieszkalnych, jednorodzinnych z aranżacją wnętrz - różne lokalizacje.
INNE:
Opracowania koncepcyjne i studia programowo-urbanistyczne dla obiektów służby zdrowia,
mieszkalnictwa zbiorowego, sakralnych itp.

