
WYKAZ WAŻNIEJSZYCH ZREALIZOWANYCH OBIEKTÓW
projektowanych przez Pracownię Architektoniczną arch. Sławomira Nowickiego
w latach 1993 – 2016 

_sakralne
1. Kościół św. Jana parafii św. Józefa w Stargardzie przy ul. św. Jana Chrzciciela 1 (zabytek):

– adaptacja poddasza plebanii na cele mieszkalne - modernizacja budynku, 
– adaptacja części piwnic plebanii na sklepik parafialny „U św. Jana”,
– adaptacja części piwnic plebanii na salkę parafialną,
– adaptacja wejścia do kościoła św. Jana dla osób niepełnosprawnych,
– adaptacja pomieszczenia na sklepik w kościele św. Jana,
– adaptacja pomieszczenia na Kaplicę Wieczystej Adoracji w kościele św. Jana,
– remont konserwatorski dachu kościoła św. Jana,
– remont konserwatorski wieży kościoła św. Jana,
– iluminacja kościoła św. Jana z wymianą nawierzchni drogowych,
– dzwonnica przy zabytkowym kościele filialnym w Klępinie,
– rozbudowa zabytkowego kościoła filialnego św. Anny w Grabowie o zakrystię

wraz z lapidarium i remontem ogrodzenia,
– adaptacja pomieszczenia w stargardzkim Szpitalu Miejskim na kaplicę.

2. Kościół parafii Chrystusa Króla Wszechświata w Stargardzie na osiedlu Chopina - nowy
obiekt.

3. Zespół  poklasztorny  parafii  Niepokalanego  Poczęcia  Najświętszej  Marii  Panny
w Marianowie przy ul. Sydonii - modernizacja i remont konserwatorski zbytku.

4. Kaplica  Wieczystej  Adoracji  w  Sanktuarium  Najświętszego  Serca  Pana  Jezusa
w Szczecinie na placu Zwycięstwa 1 - modernizacja w obiekcie zabytkowym.

5. Klub  studentów  Diecezjalnego  Ośrodka  Duszpasterstwa  Akademickiego  przy  parafii
Najświętszego  Serca  Pana  Jezusa  w  Szczecinie  –  adaptacja  piwnic  w  obiekcie
zabytkowym.

6. Kościół  parafii  św.  Józefa  Oblubieńca  NMP  w  Szczecinie  -  renowacja  prezbiterium
w zbytku.

7. Kaplica w Lipniku (filia parafii św. Piotra i Pawła w Grzędzicach) - nowy obiekt.
8. Kościół św. Józefa w Kępnie (filia parafii św. Michała Archanioła w Dobrzanach) - remont

konserwatorski zabytku.
9. Kościół  Przemienienia  Pańskiego  w  Odargowie  (filia  parafii  św.  Michała  Archanioła

w Dobrzanach) - remont konserwatorski zabytku.
10. Plebania parafii MB Bolesnej w Chociwlu - przebudowa części piwnic na salkę parafialną.
11. Dom parafialny przy ul. Kardynała A. Hlonda w Suchaniu - nowy obiekt.
12. Dom Zakonny Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej w Łomiankach przy

ul. Fabrycznej (działka nr 81+83) - nowy obiekt.



_mieszkaniowe
1. Budynki  wielorodzinne  mieszkalno-usługowe  szczecińskiego  Podzamcza  przy  ulicach

Osiek 13 i Wielka Odrzańska 23 – nowe obiekty w strefie ochrony konserwatorskiej.
2. Budynek wielorodzinny mieszkalno-usługowy w Stargardzie przy ul. Reja 7 - nowy obiekt

w strefie ochrony konserwatorskiej.
3. Budynek  mieszkalny  wielorodzinny  Wspólnoty  Mieszkaniowej  przy  ul.  Słowackiego

14,16,18,20,22 w Stargardzie - termomodernizacja.
4. Budynek  mieszkalny  wielorodzinny  Wspólnoty  Mieszkaniowej  przy  ul.  Staszica

9,11,13,15 w Stargardzie - termomodernizacja.
5. Budynek  mieszkalny  wielorodzinny  Wspólnoty  Mieszkaniowej  przy  ul.  Mickiewicza  3

w Stargardzie - termomodernizacja.
6. Budynki mieszkalne jednorodzinne:

– Dolice: ul. Wojska Polskiego 38
– Grabowo: działka nr 42/13
– Grzędzice: działka nr 294/23
– Jęczydół: Osiedle na Polanie (182) oraz działka nr 127/22
– Mierzyn: ul. Poranna (58/29) oraz działka nr 98/20
– Morzyczyn: działka nr 488/9, 488/12 oraz 284/1
– Pilchowo: ul. Zielona 11 oraz ul. Zielona (126/7),
– Pobierowo: ul. Mazowiecka (404/1) oraz ul. Piastowska 8a
– Przytór: ul. Gradowa (185/13-570)
– Pyrzyce: ul. Warszawska (535+538)
– Stargard: ul.  Brzozowa 57-63, Chełmońskiego (66/1), Daleka (66+67), Dębowa 15a,

Gałczyńskiego  2-4,  Gałczyńskiego  22,  Gospodarska  141/3,  Kasprowicza
(314/2+314/6), Kruczkowskiego (256+227), Leśmiana (134/4+134/5), Niepodległości
(191/14) oraz Torfowa (344)

– Szczecin: ul. Miodowa 81, Urocza 53 oraz Witosa (23/1)
– Żelewo: działka nr 65/3

_użyteczności publicznej
1. Międzynarodowe Centrum Młodzieżowe św.  Ottona przy ul.  Kilińskiego w Pyrzycach

- koncepcja nowego obiektu w strefie konserwatorskiej.
2. Brama Wałowa w Stargardzie - inwentaryzacja z ekspertyzą techniczną i wytycznymi do

remontu konserwatorskiego zabytku.
3. Młodzieżowy  Dom Kultury  w Stargardzie  Szczecińskim -  inwentaryzacja  z  ekspertyzą

techniczną i wytycznymi do remontu konserwatorskiego zabytku.
4. Stacja paliw płynnych „Kurdek” w Suchaniu przy ul. Pomorskiej 119 - modernizacja oraz

rozbudowa obiektów istniejących. 
5. Zakład odzieżowy w Stargardzie przy ul. Warszawskiej 11a - nowy obiekt.
6. Kotłownie gazowe, hale oraz magazyny gospodarcze w Dziwnówku, Goleniowie, 

Sierakowie i Strachocinie - nowe obiekty.
7. Hotel apartamentowy w Międzyzdrojach przy ul. Poprzecznej 4 - rozbudowa i adaptacja

obiektu istniejącego (współpraca z Biurem Projektów „Art-Projekt”).
8. Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Węgorzynie przy ul. Grunwaldzkiej 2 - rozbudowa

obiektu  istniejącego  i  modernizacja  wnętrza  (współpraca  z  Biurem  Projektów  „Art-
Projekt”).



9. Restauracja  „Bagatelle”  w  Stargardzie  przy  ul.  Strażniczej  -  nowy  obiekt  w  strefie
ochrony konserwatorskiej.

10. Pawilon handlowy „Waldi” w Stargardzie przy ul. Reja 12a - rozbudowa i modernizacja
obiektu istniejącego.

11. Pawilony usługowe w Szczecinie na Osiedlu nad Rudzianką - nowy obiekt (współpraca
z Pracownią Projektową „Nowy Dom”).

12. Plac Rynek w Suchaniu - przebudowa i rozbudowa w strefie ochrony konserwatorskiej
(współpraca z pracownią „Usługi Projektowo-Budowlane Roman Kaczmarek”).

13. Sanatorium  Uzdrowiskowe  „Ikar  Plaza”  -  remont,  przebudowa  i  rozbudowa  obiektu
istniejącego  przy  ulicy  Wschodniej  35  w  Kołobrzegu  (współpraca  z  Pracownią
Architektoniczną „ARCO”).

14. Sanatorium  Uzdrowiskowe  „Ikar”  -  rozbudowa  obiektu  istniejącego  przy  ul.
Rodziewiczówny 24 w Kołobrzegu (współpraca z Pracownią Architektoniczną „ARCO”).

15. Bałtyckie Centrum Kongresowe - nowy obiekt położony w całorocznym parku „Kraina
Relaksu”  -  Majątek  Malechowo,  gmina  Ustronie  Morskie  (współpraca  z  Pracownią
Architektoniczną „ARCO”).

16. Punkt  apteczny  w  Stargardzie  przy  ul.  Broniewskiego  29  -  rozbudowa  obiektu
istniejącego.

17. Przychodnia dentystyczna „Duodent 2” w Stargardzie przy ul. Reja 7a/1 - przebudowa
z modernizacją wnętrza.

18. Przychodnia  medycyny  rodzinnej  „Przy  Janie”  oraz  apteka  ogólnodostępna  „Alfa”
w Stargardzie przy ul. Chrobrego 3a - adaptacja istniejącego lokalu dla nowych funkcji.

19. PHU  „Autorobot”  w  Stargardzie  przy  ul.  Granicznej  31  -  modernizacja  i  rozbudowa
warsztatu samochodowego.

20. Wnętrza  biurowe  i  mieszkalne  w  Łomiankach,  Morzyczynie,  Nowogardzie,  Płotach,
Poznaniu oraz w Stargardzie i Szczecinie.

_inne
1. Farmy wiatrowe Krobia, Myślino, Poniec (współpraca z Geotech sp. z o.o.).   
2. Pomnik Orła Białego w Strzelcach Krajeńskich z placem zgromadzeń publicznych w Parku

Miejskim przy ul. Gorzowskiej - nowy obiekt w strefie ochrony konserwatorskiej.
3. Detale:

– logo św. Jana Chrzciciela - patron miasta Stargard,
– krzyż misyjny w Stargardzie,
– pomniki nagrobne w Chojnowie, Płotach, Poznaniu, Stargardzie i Szczecinie,
– grafika użytkowa.

Opracowania projektowe w pełnym zakresie branżowym wraz ze wszystkimi niezbędnymi
uzgodnieniami  do  realizacji  i  odbioru  obiektów  wspomagane  są  licencjonowanym
programem ArchiCAD wersji od 4.5 do 19 firmy GRAPHISOFT.

_ mgr inż. arch. Sławomir Nowicki
uprawnienia projektowe w specjalności architektonicznej
bez ograniczeń nr 31/Sz/92
Zachodniopomorska Okręgowa Izba Architektów RP nr ZP-0159

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA – ARCHITEKT SŁAWOMIR NOWICKI         ul. GDAŃSKA 4       73-110 STARGARD
telfax 91-5738800  mail: snowicki@post.pl NIP 854-112-28-59 Bank Pekao S.A. 07124039011111001046287798

mailto:snowicki@post.pl

	
	WYKAZ WAŻNIEJSZYCH ZREALIZOWANYCH OBIEKTÓW

