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Pałac barokowy 

Siemczyno, gm. Czaplinek, rej. zab. A 249 

PLANOWANE PRACE:  
Wykonanie projektu budowlanego 
modernizacji instalacji elektrycznej 
dla zabytkowego pałacu 
barokowego. 
 
Pałac barokowy z 1722-26, siedziba 
rodu von Goltz. Składa się z korpusu 
głównego trzykondygnacyjnego, 
krytego dachem mansardowym i oficyn 
bocznych.  Zachowane są oryginalne 
wnętrza, sztukaterie stropów, 
polichromie ścian. Jest przykładem 
okazałej siedziby właścicieli majątku 
ziemskiego, umieszczonej w otoczeniu 
parku i folwarku.  
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Kościół p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa   

 Szczecin, gm. loco, rej. zab. A 106 

PLANOWANE PRACE:  
 
Przygotowanie projektu 
konserwatorskiego elewacji masywu 
wieżowego kościoła  obejmującego 
opracowanie programu prac 
konserwatorskich i restauratorskich.  
  
Kościół modernistyczny z 1 ćw. XX w. o 
konstrukcji żelbetowej, z elementami 
neoromanizmu. Do 1945 r. pełnił 
funkcję ewangelickiego kościoła 
garnizonowego. Konsekrowany 2 
czerwca 1978 r. W dniu 19 czerwca 
1998 r. podniesiony do godności 
sanktuarium. 
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Kościół p.w. Matki Boskiej Nieustającej Pomocy 

Świdwin, gm. loco, rej. zab. 5  

PLANOWANE PRACE:  
 
Wykonanie prac konserwatorskich 
wieży kościoła parafialnego Etap II.  
 
Kościół gotycki z 1 poł. XIV w. W 1475 
r. dobudowano kaplicę północną, w 
której umiejscowiono zakrystię. W 
roku 1689 kościół spłonął podczas 
wielkiego pożaru miasta. 
Remontowany w latach 1827-1833 i 
1880-1881. Po zniszczeniach 
wojennych odbudowany w latach 
1948-50. 
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Kościół p.w. Wniebowzięcia NMP 

Pilchowo, gm. Police, rej. zab. A 519 

PLANOWANE PRACE:  
 
Remont i prace konserwatorskie. 
 
Kościół granitowy z XIII w. zaliczany 
do grupy „granitowych klejnotów 
Pomorza Zachodniego”, z XIX wieczną 
dzwonnicą posadowiona na starym 
przykościelnym cmentarzu.  
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Pałac 
Lubiechowo, gm. Karlino, rej. zab. A 182 

PLANOWANE PRACE:  
 
Odbudowa ruin pałacu -  wykonanie: 
zadaszenia ryzalitu, elewacji ściany 
południowej, zrekonstruowanie, 
konserwacja i montaż zewnętrznego 
detalu architektonicznego. 
 
Pałac wybudowano w 1835 r. w stylu 
neoklasycystycznym. 
Prostopadłościenną, symetrycznie 
zakomponowaną bryłę wzbogacają 
narożne wieże na rzucie ośmiobocznym. 
Obiekt jest reprezentatywnym 
przykładem XIX-wiecznej rezydencji 
ziemiańskiej.   
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Zamek 
Swobnica, gm. Banie, rej. zab. A 760 

PLANOWANE PRACE:  
 
Wykonanie projektu budowlanego oraz 
prac związanych z remontem dachu 
skrzydła południowego zamku. 
 
Zamek powstał w kilku fazach – 
najstarsza jest gotycka wieża w XIV w., 
skrzydła zamkowe pochodzą z XVI i XVII 
w.  Został wzniesiony jako budowla 
obronna przez zakon templariuszy, 
później przejęty przez joannitów. Od 
XVII w. należał do kolejnych rodów 
książęcych i właścicieli, był 
rozbudowany i przebudowany. Obecnie 
otoczony naturalistycznym parkiem jest 
unikalnym przykładem okazałej 
pomorskiej siedziby, zdewastowany.   
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Kościół p.w. Narodzenia Najświętszej Marii Panny 

Gryfino, gm. loco, rej. zab. A 960 

PLANOWANE PRACE:  
 
Przeprowadzenie prac konserwatorskich 
i restauratorskich obejmujących 
renowację połaci dachowych nad 
zakrystią i prezbiterium.  
   
Kościół XIII wieczny, założony na planie 
krzyża greckiego z wydłużonym 
prezbiterium, transeptami, kwadratową 
wieżą od zachodu. W latach 1861-1863 
przeprowadzono remont kościoła, w 
ramach którego wymieniono więźbę 
dachową i pokrycie dachów. 
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Kościół p.w. św. Jana Chrzciciela 

Szczecin, gm. loco, rej. zab. A 815 

PLANOWANE PRACE:  
 
Wykonanie dokumentacji projektowej 
obejmującej ekspertyzy, program prac 
konserwatorskich i restauratorskich oraz 
projekt budowlany. 
  
Kościół zbudowany pod koniec XIX wieku 
według projektu Engelberta Seiberta. 
Poświęcenia świątyni w 1890 r. dokonał 
biskup wrocławski Georg Kopp. Do roku 
1945 był jedynym kościołem 
rzymskokatolickim w Szczecinie. W 1994 r. 
wmurowano w lewym skrzydle transeptu 
polsko-niemiecką tablicę poświęcona 
pamięci aresztowanych w 1942 r. przez 
gestapo, a później torturowanych i 
zamordowanych niemieckich duchownych 
katolickich ze Szczecina. 
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Kościół filialny p.w. św. Ap. Piotra i Pawła 

Olchowo, gm. Nowogard, rej. zab. A 335 

PLANOWANE PRACE:  
 
Wykonanie prac konserwatorskich i 
budowlanych.   
 
Kościół pierwotnie późnoromański, 
przebudowany w XIX w., orientowany, 1 
nawowy, założony na planie prostokąta. 
odbudowany z ruiny w 1974 r.  
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Sklepienie drewniane z kościoła p.w. Narodzenia NMP 

Brzesko, gm. Pyrzyce, rej. zab. A 19 

PLANOWANE PRACE:  
 
Prace konserwatorskie i restauratorskie (IV 
etap) 
Wykonane w 1697 r. przez Michaela Pahla 
pozorne, drewniane sklepienie krzyżowo-
żebrowe typu stalaktytowego  
to zabytek unikatowy, o wybitnych 
wartościach artystycznych. Zdobiony bogatą 
ornamentacją snycerską oraz malarską 
przedstawiającą muzykujące chóry 
anielskie. 
Kościół w Brzesku jest Sanktuarium 
Maryjnym licznie odwiedzanym przez 
pielgrzymów. Strop, ze względu na 
konstrukcję, wymaga skomplikowanych prac 
konserwatorskich 
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Zespół dworsko-parkowy 

Stradzewo, gm. Choszczno, rej. zab. A 603 

PLANOWANE PRACE:  
 
Remont budynku gołębnika w zespole 
dworsko-parkowym. 
   
Gołębnik ptactwa ozdobnego, jest częścią 
zespołu folwarcznego w Stradzewie, 
zbudowany w IV ćwierci XIX w. Usytuowany 
na skraju parku dworskiego przy wjeździe 
do dworu. 
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Kościół p.w. Matki Boskiej Nieustającej Pomocy 

Suchań, gm. loco, rej. zab. A 1213 

PLANOWANE PRACE:  
 
Remont pokrycia dachowego kościoła i 
zakrystii wraz z remontem wieży kościoła. 
  
Kościół późnogotycki, zbudowany z głazów 
narzutowych, orientowany na planie 
prostokąta, jednonawowy z wieżą 
zachodnią. W roku 1700 ufundowano dla 
kościoła organy a w latach 1732 i 1827 
kolejno dwa dzwony.  
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Kościół p.w. Narodzenia Najświętszej Marii Panny 

Białogard, gm. loco, rej. zab. A 453 

PLANOWANE PRACE:  
 
Konserwacja witraży w prezbiterium 
kościoła.   
 
Kościół gotycki z 1 połowy XIV wieku, 
trójnawowy z czterokondygnacyjną wieżą 
od strony zachodniej.  Odbudowany po 
licznych pożarach. We wnętrzu zachowały 
się m. in.: ołtarz główny z pocz. XVIII w., 
ambona z 2 poł. XVII w. , organy z II poł. 
XVIII w. 
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Kościół p.w. Matki Bożej Królowej Polski 

Krępsko, gm. Goleniów, rej. zab. A 353 

PLANOWANE PRACE:  
 
Prace konserwatorsko-remontowe wieży 
kościoła.   
 
Kościół zbudowany w 1932 r., murowany, 
nietynkowany z wieżą przykrytą wysokim 
czterospadowym dachem., w której 
umieszczone zostały trzy dzwony odlane w 
1932 r. 
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 Trzebiatowski Ośrodek Kultury 
Trzebiatów, gm. loco, rej. zab. A 212  

PLANOWANE PRACE:  
 
Odtworzenie historycznej stolarki okiennej 
w elewacji północnej zamku (pałacu).  
 
Pałac zbudowany w latach 1690-1694 na 
miejscu wcześniejszego klasztoru 
norbertanek.  Od 1750 r. przeprowadzano 
remont wnętrz nadając im barokową 
stylistykę.  W 1855 r. kupiony przez 
Pomorskie Towarzystwo Kredytowe ze 
Szczecina i zaadaptowany na potrzeby 
banku ziemskiego i mieszkania 
pracowników.  W 1945 r. przejęty przez 
Skarb Państwa Polskiego i przekazany w 
użytkowanie Wojskom Ochrony Pogranicza.  
Od 1992 r. funkcjonuje w nim Trzebiatowski 
Ośrodek Kultury (biblioteka, galeria, 
muzeum). 
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 Dwór ryglowy 
Niepołcko, gm. Barlinek, rej. zab. A 125 

PLANOWANE PRACE:  
 
Wypełnienie ścian zewnętrznych, remont 
stolarki i elementów wejściowych. 
 
Dwór powstał w 2 poł. XVIII w., jako element 
zespołu dworsko-folwarcznego. Budynek 
dwukondygnacyjny, w konstrukcji drewnianej 
szkieletowej . Dwór o prostej bryle przykrytej 
potężnym mansardowym dachem z 
naczółkami.   Dwór stanowi unikalny przykład 
ginącego budownictwa ryglowego, 
charakterystycznego dla Pomorza 
Zachodniego.  
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Kościół filialny p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego 

Płonno, gm. Barlinek,  rej. zab. A 161 

PLANOWANE PRACE:  
 
III Etap remontu kościoła.  
 
Kościół ceglany wzniesiony w XIX w., 
neogotycki, z trójbocznie zamkniętym 
prezbiterium i wieżą zachodnią. 
Zachowana pierwotna bryła, detale i 
wyposażenie stanowią o wartości obiektu. 
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Kościół p.w. św. ap. Piotra i Pawła 
Kruszwin, gm. Myślibórz, rej. zab. A 295 

PLANOWANE PRACE:  
 
Wykonanie dokumentacji technicznej.  
 
Kościół neoromański z II połowy XIX w., 
założony na rzucie prostokąta, orientowany, 
z 5-boczną apsydą od wschodu i 
trzykondygnacyjną wieżą od zachodu 
przykrytą wysmukłym hełmem stożkowym. 
Nawa kościoła przykryta dwuspadowym 
dachem. W kościele zachowała się 
pierwotna stolarka drzwiowa 
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Zespół pałacowo-parkowy,  
Sitno,  gm. Myślibórz, rej. zab. A 271 

PLANOWANE PRACE:  
 
Renowacja zachowanej stolarki 
późnobarokowej: dębowej klatki schodowej 
oraz drzwi wewnętrznych.  
 
Zespół dworsko-parkowy z XVIII w. Dwór  
murowany, tynkowany, kryty dachem 
łamanym. Wnętrze dwutraktowe,  
z centralną klatką schodową.  Zachowane 
są oryginalne elementy wnętrz – 
sztukaterie, stolarki okienne i drzwiowe, 
parkiety, balustrady klatki schodowej.  
Jest reprezentatywnym przykładem 
późnobarokowej architektury 
rezydencjonalnej.  
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Średniowieczne mury miejskie  
Pyrzyce,  gm. loco, rej. zab. A 54 

PLANOWANE PRACE:  
 
Renowacja z częściową odbudową XIV 
wiecznych obwarowań miejskich na 
odcinku północno-zachodnim.  
 
Mury obronne Pyrzyc o łącznej długości ok. 
2000 m, powstały w XIV w.  
W następnym stuleciu zostały podwyższone 
oraz rozbudowane o przedbramia, baszty 
(Sowią, Lodową, Prochownię i Więzienną) 
oraz czatownie. Stanowią jedną z 
największych atrakcji wizerunkowych 
miasta.  
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Kościół p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP  

Police,  gm. loco, rej. zab. A 58 

PLANOWANE PRACE:  
 
Wykonanie remontu dachu wieży.  
 
Budowa kościoła na przełomie XIX i XX w., 
związana była z rozbiórką  w 1895 r. 
kościoła mariackiego, najstarszej świątyni 
miasta. Założony na planie krzyża 
łacińskiego z 3 osiową nawą, transeptem, 5-
cio bocznie zamkniętym prezbiterium i 
wieżą zachodnią.  



www.wzp.pl 

Kościół p.w. św. Antoniego Padewskiego 

Osieki,  gm. Sianów, rej. zab. A 140 

PLANOWANE PRACE:  
 
Przeprowadzenie niezbędnych badań i 
odwodnienie kościoła.  
 
Kościół gotycki z przełomu XIV i XV wieku. 
Przed końcem XV w. do trójnawowego 
korpusu dobudowano wieżę z 
wmurowanymi wokół portalu trzema 
kamieniami młyńskimi.  Remontowany w 2 
połowie XVII w. Do dziś w niezmienionej 
formie zachowały się XV-wieczne mury 
obwodowe kościoła, sklepienie z 
prezbiterium i większość pierwotnego 
detalu architektonicznego.  
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Brama Portowa  
Szczecin,  gm. loco, rej. zab. A 790 

PLANOWANE PRACE:  
 
Odtworzenie historycznego 
wyglądu, konserwacja i prace 
restauratorskie.  
 
Brama Portowa – brama miejska 
Szczecina, zbudowana w stylu 
barokowym w latach 1725-1727 
według projektu holenderskiego 
projektanta fortyfikacji Gerharda 
Corneliusa van Wallrawe. W latach 
1902-1932 stała przed nią fontanna 
z neobarokowym pomnikiem bogini 
Amfitrydy. W czasie II w. ś. W 
obawie przed zniszczeniem 
zdemontowano zdobione szczyty 
bramy a samą bramę obsadzono 
bluszczem. Obecnie w Bramie 
Portowej funkcjonuje Teatr 
Kameralny. 
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Kościół p.w. św. Józefa  
Wierzbno,  gm. Warnice, rej. zab. 467 

PLANOWANE PRACE:  
 
Remont fundamentów wieży. 
 
Kościół gotycki, salowy, kamienno-
ceglany z masywną, niską wieżą 
zachodnią wzniesiony w 2 połowie 
XV wieku. We wnętrzu strop 
drewniany pseudozwierciadlany z 
plafonem i fasetą namalowany 
przez Johanna ChristianaThissena w 
1738. Malowidła przedstawiają 
Chrystusa wśród ewangelistów i 
scenę Zesłania Ducha Świętego, 
których rozdziela centralnie 
umieszczone, symboliczne 
wyobrażenie Oka Opatrzności. 
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Kościół p.w. św. Antoniego Padewskiego  
Warszyn,  gm. Dolice, rej. zab. A 348 

PLANOWANE PRACE:  
 
Remont XIII wiecznej wieży kościoła 
– etap III. 
 
Kościół kamienny wzniesiony na 
przełomie XIII i XIV w. z kwadr 
granitowych, salowy z barokową 
wieżą. Obiekt wyłączony z 
użytkowania z uwagi na zły stan 
techniczny.  
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Kościół p.w. św. Józefa Oblubieńca 
Małkocin,  gm. Stargard Szczeciński, rej. zab. A 361 

PLANOWANE PRACE:  
 
Renowacja dwóch par drzwi i bramki 
wewnętrznej. 
 
Kościół XV w., z kamienia narzutowego, 
salowy z kamienno-ceglaną wieżą od 
strony zachodniej. Stanowi cenny 
przykład średniowiecznej wiejskiej 
architektury sakralnej. 
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Mury obronne 
Mieszkowice,  gm. loco, rej. zab. A 484 

PLANOWANE PRACE:  
 
Odbudowa czatowni nr 4 murów 
obronnych. 
 
Mury obronne z przełomu XIII i XIV w. 
zbudowane z głazów narzutowych. 
Obecna ich długość to ok 1,5 km, 
średnia wysokość to 5-7 m. Znaczna 
część obwarowań jest w złym stanie i 
grozi zawaleniem. 
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Muzeum Oręża Polskiego – Kamienica Kupiecka 

Kołobrzeg,  gm. loco, rej. zab. A 19 

PLANOWANE PRACE:  
 
Wykonanie dokumentacji 
konserwatorskiej – etap I. 
XV – wieczna kamienica kupiecka jest 
jedynym tego typu zachowanym 
zabytkiem późnogotyckiej architektury 
w Kołobrzegu. W XVIII i XIX w. 
zamieszkiwali ją piwowarzy a potem 
bednarze. Wielokrotnie 
przebudowywana i odrestaurowywana. 
W latach 30 –tych XX w. dzięki 
staraniom dr Otto Dibbelta została 
wykupiona na cele muzealne. Po 
odbudowie zniszczeń powstałych 
podczas II w. ś. stanowiła pierwszą 
siedzibę kołobrzeskiego Muzeum. 
Kamienica Kupiecka znajduje się na 
trasie Europejskiego Szlaku Gotyku 
Ceglanego. 
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Kościół p.w. św. Ap. Piotra i Pawła 

Dębno, gm. loco, rej. zab. A 418 

PLANOWANE PRACE:  
 
Konserwacja i restauracja ściany 
wewnętrznej – II etap konserwacji 
kościoła. 
 
Kościół wzniesiony w latach 1852-1857 
na miejscu XIII – wiecznej świątyni 
zburzonej w 1845 r., 3-nawowy z wieżą 
od strony wschodniej i apsydą od 
zachodu. W czasie II wojny światowej 
zniszczona została biblioteka kościelna, 
zawierająca 18 tomów pierwszego 
wydania dzieł Lutra a także księgi 
metrykalne i archiwum  kościelne.  
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Kościół p.w. Wniebowstąpienia Pańskiego 

Dygowo, gm. loco, rej. zab. A 310 

PLANOWANE PRACE:  
 
Prace konserwatorskie i restauratorskie 
drzwi wejściowych kościoła. 
 
Kościół z 2 poł. XIX w., neoromański, 
wybudowany z cegły, nietynkowany. Od 
zachodu wieża z dachem ostrosłupowym  
z tego samego okresu. Wnętrze  
z drewnianą półotwartą więźbą. Obiekt 
ma zachowana bryłę, kompozycję, 
elewacji , detal architektoniczny, wystrój 
wnętrza oraz stolarkę drzwiową. 
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Kościół p.w. Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny  

Żytelkowo, gm. Białogard, rej. zab. A 472 

PLANOWANE PRACE:  
 
Prace konserwatorskie i restauratorskie  
elementów wyposażenia kościoła – ołtarz 
główny, chrzcielnica. 
 
Kościół  z XVIII w., z niską, 2 – 
kondygnacyjna wieżą od strony 
zachodniej. 
Z wyposażenia zachował się prawie cały 
wystrój tworzący zespół ołtarzowy w tym: 
barokowy ołtarz główny z ok. 1655 r., 
ambona z XIX w., barokowa chrzcielnica a 
także empora organowa z XIX w. i dzwon z 
1756 r. 
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Kościół p.w. Matki Boskiej Szkaplerznej  

Laski Wałeckie, gm. Wałcz, rej. zab. A 345 

PLANOWANE PRACE:  
 
Remont wieży dzwonnicy wraz z 
zainstalowaniem instalacji odgromowej. 
 
Kościół ryglowy zbudowany na przełomie 
XVII/XVIII wieku z drewnianą wieżą 
zwieńczoną wysmukłym, ośmiobocznym 
hełmem iglicowym. Z zachowanym 
wewnątrz dzwonem z 1623 r. 
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Pałac Eklektyczny  

Kamienny Most, gm. Chociwel, rej. zab. A 1046 

PLANOWANE PRACE:  
 
Wymiana instalacji elektrycznej pałacu. 
 
Pałac w Kamiennym Moście powstał w 
swej najstarszej części prawdopodobnie w 
I połowie XVII w. Świadczą o tym grube 
mury korpusu głównego oraz typowy dla 
renesansowych dworów rzut budynku z 
przelotową sienią na osi. Po II wojnie 
światowej majątek Kamienny Most został 
upaństwowiony a od 1953 r. był siedzibą 
Liceum Zawodowego i Zasadniczej Szkoły 
Mechanizacji Rolnictwa. Obecnie 
planowane jest dalsze prowadzenie 
działalności oświatowej w pałacu. 

Źródło: www.commons.wikimedia.org 

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=7vEqJKkmEy9_3M&tbnid=szXembFA7WAwjM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fcommons.wikimedia.org%2Fwiki%2FFile%3AKamienny_Most_-_pa%25C5%2582ac.JPG&ei=5ZR0U4zoBYbSOaePgMgG&bvm=bv.66699033,d.ZGU&psig=AFQjCNF-kZ09iIphVrdHdqp4KKH1ZxVXqg&ust=1400235619112860
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Park podworski 
Świerzno, gm. loco, rej. zab. A 176 

PLANOWANE PRACE:  
 
Wykonanie dokumentacji konserwatorskiej 
– projekt rewaloryzacji parku podworskiego 
– część krajobrazowa. 
 
Historyczne założenie parkowe powstało w 
1 poł. XVIII w. w stylu francuskim. Część 
krajobrazowa rozwijana była w XIX w. i na 
pocz. XX w. Unikatowa forma kompozycyjna 
w województwie zachodniopomorskim. 
Jest to zespół barokowy o stosunkowo 
czytelnej kompozycji z 200 –letnim 
szpalerem grabowym. 
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Park przypałacowy 
Dolsk, gm. Dębno, rej. zab. A 225 

PLANOWANE PRACE:  
 
Wykonanie dokumentacji konserwatorskiej  
„projekt rewaloryzacji parku 
przypałacowego w Dolsku”.  
 
Park w Dolsku (poł. XIX w.) należy do grupy 
najcenniejszych założeń ogrodowych woj. 
zachodniopomorskiego. Jest jednym z 
nielicznych na terenie Polski zachowanych 
projektów Petera Josepha Lenne (architekta 
krajobrazu epoki klasycyzmu).  
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Cerkiew prawosławna pw. św. ap. Piotra i Pawła 

Stargard Szczeciński, gm. loco, rej. zab. A 1042 

 
PLANOWANE PRACE:  
 
Wykonanie systemu antywłamaniowego i 
przeciwpożarowego. 
 
Kościół neogotycki z 1890 r., jednorodny 
stylowo, założony na planie krzyża greckiego 
z ośmioboczną wieżą od strony północno-
zachodniej. Elewacje zewnętrzne bogato 
zdobione dekoracją o motywach roślinnych. 
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Gotycki krucyfiks z Katedry Niepokalanego Poczęcia NMP 

Koszalin, gm. loco, rej. zab. B 558 

 
 
PLANOWANE PRACE:  
 
Konserwacja gotyckiego krucyfiksu z XIV w. 
 
Gotycki krucyfiks z XIV w. pochodzi z kaplicy 
sanktuarium cysterek na Górze Chełmskiej, 
umiejscowiony na łuku tęczowym, 
uratowany został z pożaru kaplicy w 1533 r. 
Jest przykładem symboliki gotyckiej – 
drzewce krzyża oplata winorośl, symbol 
Drzewa Życia. 
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Obwarowania miejskie  
Choszczno, gm. loco, rej. zab. 245/79 

 
 
PLANOWANE PRACE:  
 
Wykonanie prac konserwatorskich, 
restauratorskich i robót budowlanych – 
etap I – część północno-zachodnia. 
 
Obwarowania miejskie w Choszcznie są 
jednym z najcenniejszych obiektów 
architektury budownictwa obronnego na 
terenie gminy. Są częścią systemu 
obwarowań miejskich pochodzących z XIV-
XV wieku. Jako element dziedzictwa 
kulturowego stanowią materialny ślad 
przeszłości miasta. 



www.wzp.pl 

Budynek mieszkalny  
Darłowo, gm. loco, rej. zab. A 738 

 
PLANOWANE PRACE:  
 
Wykonanie projektu budowlanego remontu 
budynku przy ul. Powstańców Wielkopolskich 
51 w Darłowie.  
 
Dwukondygnacyjna kamienica z poddaszem 
nieużytkowym, częściowo podpiwniczona,  
zbudowana na początku XVII w., 
przebudowana w stylu późnobarokowym w 
1793 r. Datę budowy i przebudowy 
potwierdza wmurowana w elewację tablica z 
datami i motywem żaglowca. Kamienica 
należała do rodziny Hemptemacherów – 
jednych z największych armatorów na Bałtyku 
w XIX w. 



www.wzp.pl 

Kościół pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa  
Karnieszewice, gm. Sianów, rej. zab. A 601 

 
PLANOWANE PRACE:  
 
Remont kapitalny kościoła. 
 
Kościół ryglowy zbudowany w 1803 r. na 
miejscu wcześniejszej świątyni. Salowy, bez 
wyodrębnionego prezbiterium z dzwonnicą  
zwieńczoną ośmiobocznym dachem 
namiotowym krytym gontem. 



www.wzp.pl 

Kościół pw. św. Jana Chrzciciela  
Dołgie, gm. Ostrowice, rej. zab. A 230 

 
PLANOWANE PRACE:  
 
Wykonanie dokumentacji projektowej. 
 
Kościół wybudowany na początku XVIII w., 
jednonawowy, założony na planie 
prostokąta z 3-kondygnacyjną, oszalowaną 
od zewnątrz deskami wieżą zachodnią. 
Ściany kościoła o konstrukcji szkieletowej w 
całości otynkowane. 
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Koszalińska kolej wąskotorowa  
Manowo - Rosnowo, gm. Manowo, rej. zab. A 50 

PLANOWANE PRACE:  
 
Ułożenie torowiska zabytkowej 
koszalińskiej kolei wąskotorowej 
Manowo - Rosnowo – dokończenie prac. 
 
Budowę koszalińskiej kolei wąskotorowej 
rozpoczęto w 1898 r.  
W  1948 r. w części ją uruchomiono,  
w 2001 r. zlikwidowano. W 2010 r. 
podjęto zadanie udrożnienia 
zabytkowego torowiska. Jest to przykład 
dziedzictwa zachodniopomorskiego. 
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Kościół p.w. Matki Bożej Ostrobramskiej 

Sławęcin, gm. Choszczno, rej. zab. A 615 

 
PLANOWANE PRACE:  
 
Remont konserwatorski drewnianej XVII 
– wiecznej wieży kościoła. 
 
Drewniana wieża wzniesiona została przy 
kościele w 1695 r. stanowi cenny 
przykład rodzimej architektury sakralnej. 
Katastrofalny stan techniczny zagraża 
zarówno samej wieży oraz XVI w. 
kościołowi. 
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Organy, kościół p.w. Narodzenia NMP 
Szczecinek, gm. loco, rej. zab. B 189 

 
PLANOWANE PRACE:  
 
Prace konserwatorskie i restauratorskie 
organów wraz z obudową z  – etap III. 
 
Organy zostały zbudowane w 1908 r. 
przez firmę Paula Voelknera z Bydgoszczy. 
Jest to największy instrument tego 
zakładu w Diecezji Koszalińsko-
Kołobrzeskiej, spełniający także funkcje 
koncertowe. 
 



www.wzp.pl 

Kościół p.w. św. Mikołaja 
Wałcz, gm. loco, rej. zab. B 262 

 
PLANOWANE PRACE:  
 
Prace konserwatorskie wieży kościoła – 
etap II. 
 
Kościół neogotycki z 2 poł. XIX w., o 
rozczłonkowanej bryle z zachowanym 
detalem architektonicznym i elementami 
wystroju (tarcze zegarowe).   
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Kościół p.w. Matki Bożej Różańcowej 

Siemczyno, gm. Czaplinek, rej. zab. A 649 

 
PLANOWANE PRACE:  
 
Remont dachu kościoła wraz z 
niezbędnymi pracami konserwatorskimi 
przy murowanych ścianach kościoła. 
 
Kościół ceglany z połowy XIX w. z 
barokową kaplicą z 1699 r., pod którą 
znajduje się krypta grobowa z wejściem 
od strony południowej, obecnie 
niedostępna.  
Z pierwotnego wyposażenia kościoła 
zachował się neogotycki ołtarz główny, 
ambona, empora organowa, organy, 
witraże, stolarka drzwiowa a także 
barokowy wystrój i sztukaterie wewnątrz 
kaplicy z XVIII w. 
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Kościół p.w. św. Wojciecha 

Sępolno Wielkie, gm. Biały Bór, rej. zab. 264 

PLANOWANE PRACE:  
 
Wymiana pokrycia dachowego kościoła. 
 
Kościół ryglowy wybudowany w 1685 r., 
salowy bez wyodrębnionego 
prezbiterium z niską czworoboczną 
wieżą, zwieńczoną ostrosłupowym 
blaszanym hełmem. We wnętrzu 
zachował się dzwon z 1581 r. a także 
późnobarokowy ołtarz główny, ambona i 
chrzcielnica. 
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Obraz „Chrzest Chrystusa” z kościoła p.w. św. Jana Chrzciciela 

Żabów, gm. Pyrzyce, rej. zab. B 233 

 
PLANOWANE PRACE:  
 
Prace konserwatorskie i restauratorskie przy 
obrazie Chrzest Chrystusa”. 
 
Autorem XVIII – wiecznego obrazu z Żabowa 
jest Jan Brandl, czeski malarz, jeden z 
najwybitniejszych malarzy okresu dojrzałego 
baroku w Europie Środkowej. Obraz 
przedstawia Chrystusa przyjmującego 
chrzest święty z rąk Jana Chrzciciela. 
Wyróżnia się monumentalnością 
kompozycji, głębokimi kontrastami 
światłocieniowymi, budującymi pełną 
napięcia i teatralnego efektu wymowę 
zobrazowanej sceny biblijnej. 
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Kamienica mieszkalna  
Kamień Pomorski, gm. loco, rej. zab. A 1310 

 
PLANOWANE PRACE:  
 
Odtworzenie stolarki okiennej i 
drzwiowej. 
 
Dawna kamienica mieszczańska 
obecnie budynek mieszkalny 
zlokalizowana w zespole kamienic 
tworzących płn pierzeję zespołu 
staromiejskiego zbudowana w XVIII w, 
przebudowana w XIX/XX w. 
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Kościół p.w. św. Gertrudy  
Darłowo, gm. loco, rej. zab. B 486 

 
PLANOWANE PRACE:  
 
Prace konserwatorsko-restauratorskie 
wyposażenia kościoła. 
 
Kościół zbudowany na przełomie 
XIV/XV znajduje się w grupie trzech 
zachowanych gotyckich kaplic 
cmentarnych Pomorza, określanych 
mianem „pereł architektury gotyckiej”. 
Uznawany za najbardziej oryginalny i 
unikatowy pod względem 
zastosowanych rozwiązań 
przestrzennych. 


