
(...) !on to pe dzio" dzie piy ro po "o bie dzie, bo jak si# jy, to niy wol no go da$. Ta tu lek po je dzy niu
ku rzom sie faj ka. Po tym pa da jom:

– Su chej cie ino, dzi siej na gru bie mi pe dzie li, %e tu kej, w tym na szym le sie ma jom co& bu do wa$.
By dy my cion gli na Pi "a, we le Zu zan ny. Baj tle by dom mie$ tro cha da lij do szko "y, ale tam jest faj no
dro ga na Ja now, to mo gom "a zi$ do ku py z baj tla mi ze Zu zan ny.

(...) Jak ta tu lek pe dzie li, tak sie ty% sta "o, co" ko ro dzi na po cion g"a na Pi "a. Na no wym miej scu ty% som
"o krop nie wiel kie la sy, ino "o ni ma jom tro cha da lij na We so "o, na Mor gi abo na La rysz. Ta tu lek ro biom
da lij na gru bie „Gie sche”, ale ty% jesz cze ro biom w tar ta ku. Jak idom z Pi "y na La rysz, to wi dzom, %e tam,
kaj ke dy& miysz ka li, niy ma ju% la su, ino jest ty la lu dzi, co ich po ra cho wa$ niy idzie. Uwi ja jom sie przi
ro bo cie, bo ju% wszyj scy wie dzom, %e tu by dom miysz ka$ berg mo ny z ro dzi na mi z Gie sche gru be.

Za po ra dni, jak "oj ce idom na La rysz, to "o czom niy wie rzom.
– Wej rzij sie ino, Zu za, te do my ro snom jak grzi by po dy sz czu – pa da jom ta tu lek do ma mul ki.

(...) Jest rok 1909. Miej sce, jak "o ni ke dy& miysz ka li, za miy ni "o sie w piyk ne mia stecz ko i za czy na '
jom sie tam klu dzi$ do dom kow lu dzie. To miej se na zy wo sie Gie sche wald.

Cy ta ty z ksi!" ki: pt. „Gi szo wiec kie La sy”, au tor stwa Oty lii Jo an ny Lo rek,

wy daw nic two: Sto wa rzy sze nie Gi szo wiec, 2016

SlOIIB monografia 2017 okladka miekka  17-05-15  15:27  Strona 1



SIEDZIBA

!L"SKIEJ OKR#GOWEJ IZBY

IN$YNIERÓW BUDOWNICTWA

KATOWICE 2017



KOMITET HONOROWY
OBCHODÓW XV!LECIA "L#SKIEJ OKR$GOWEJ IZBY IN%YNIERÓW BUDOWNICTWA:

Czarniecki Stefan
Kozula Janusz

Nowak Andrzej
Starosolski W&odzimierz

Szleper Waldemar

ZESPÓ! REDAKCYJNY:

Berke Anna
Buszka Franciszek
Karwowski Roman
Królicka Zuzanna
Nowak Andrzej

"wierczy#ska Maria 

OPRACOWANIE I REDAKCJA

"wierczy#ska Maria
pracownicy biura "lOIIB 

REALIZACJA POLIGRAFICZNA:

STP KorGraf  s.c., 40$081 Katowice, ul. D%brówki 15/12, tel. 32 354 09 88
e$mail: korgraf@korgraf.com.pl



3

y daw nic two, któ re dzi& od da je my do Wa szych r%k, jest
for m% pod su mo wa nia te go co za cz' li &my przed 7 la ty. Jest
pre zen ta cj% roz licz nych prac, któ re pro wa dzo ne la ta mi za $
owo co wa (y w fi na le od da niem do u)yt ku na szej sie dzi by
przy ul. Ada ma 1b w Ka to wi cach $Gi szow cu.
*e by prze &le dzi+ t' hi sto ri' na le )y cof n%+ si' do 2010 ro ku,

gdy w „Ra mo wym pro gra mie dzia (a nia "l% skiej Okr' go wej
Izby In )y nie rów Bu dow nic twa na ka den cj' 2010$2014” stwier $
dzi li &my, )e: 

„Nie zb'd ne jest po wi'k sze nie ba zy lo ka lo wej ce lem za gwa (
ran to wa nia od po wied nich wa run ków pra cy wszyst kim or ga (
nom Izby oraz pra cow ni kom biu ra. (...) Ocze ki wa nia cz&on ków
na sze go sa mo rz) du za wo do we go s) ta kie, by Izba by &a cen trum kszta& to wa nia, roz wi ja nia
i wy mia ny my *li tech nicz nej przez stwo rze nie bi blio te ki tech nicz nej z czy tel ni), po miesz cze+
na no wo cze sne szko le nia e (le ar nin go we, miej sca do st' pu do norm bu dow la nych i miej sca
bez po *red nich spo tka+ in te gru j) cych *ro do wi sko in ,y nier skie. Do re ali za cji tych ocze ki wa+
wy ma ga na jest po wierzch nia minimum dwa ra zy wi'k sza od obec nie zaj mo wa nej.”

Roz po cz' li &my w 2011 ro ku za in spi ro wa ni wnio skiem zjaz do wym kol. Ja nu sza Ko zu li
i kol. Jó ze fa Klu ski. Bez za an ga )o wa nia, m% dro &ci i od po wie dzial nych de cy zji cz(on ków Izby nie
by (o by te go obiek tu. Umo) li wi (y to uchwa (y Ra dy, uchwa (y zjaz dów, pra ca Ze spo (u ds. mo der $
ni za cji siedziby "lOIIB (pod prze wod nic twem kol. An drze ja No wa ka) oraz Okr' go wej Ko mi sji
Re wi zyj nej. Nadzorowano ka) dy etap, wy ty ka no b(' dy i zg(a szano m% dre uwa gi, któ re mo) na
uj%+ s(o wa mi: „wy bu duj cie to nie ta nio, ale do brze”. My &l', )e uda (o nam si' to osi% gn%+. 

Na sza ksi%) ka do ku men tu je te wszyst kie eta py prac, jak po ko ny wa li &my ba rie ry, roz wi% zy wa $
li &my trud no &ci. Pa mi'+ ludz ka jest u(om na, na sze wy daw nic two ma za za da nie utrwa li+ t' hi $
sto ri', przy po mi na+ j% nam, a w przy sz(o &ci po ka za+ to co przy go to wa li &my na szym na st'p com. 

Uko ro no wa niem na szych dzia (a# by (o prze nie sie nie w 2016 ro ku sie dzi by na szej Izby
do zmo der ni zo wa ne go obiek tu przy ul. Ada ma 1b w Ka to wi cach $Gi szow cu. Oprócz za pew nie $
nia w(a &ci wych wa run ków pra cy wszyst kim or ga nom zo sta( osi% gni' ty na kre &lo ny w pro gra $
mach cel, sie dzi ba "lO IIB miesz cz% ca si' w oka za (ym no wo cze snym bu dyn ku, oto czo na hi sto $
rycz nym i kul to wym „mia stem ogro dów” bra ci Zil l man nów – o któ rym te) pi sze my w na szym
wy daw nic twie – sta (a si' tym cze go pra gn' li &my: cen trum kszta( ce nia, roz wi ja nia i wy mia ny
my &li tech nicz nej. Jest bi blio te ka z czy tel ni% i miej scem do st' pu do norm, s% po miesz cze nia
na no wo cze sne szko le nia w tym e $le ar nin go we oraz miej sca spo tka# cz(on kow skich in te gru j% $
cych &ro do wi sko in )y nie rów. Wy da je si' wi'c, )e sie dzi ba jest miej scem po moc nym i przy ja $
znym dla cz(on ków na szej Izby.

Pod su mo wa niem te go du )e go przed si' wzi' cia, któ re co jesz cze raz pod kre &lam by (o mo) li we
dzi' ki ogrom ne mu za an ga )o wa niu, pra cy i in wen cji wie lu lu dzi, by( zor ga ni zo wa ny 14 ma ja 2016
ro ku Fe styn "lO IIB w „Par ku pod Li pa mi” pod pa tro na tem Pre zy den ta Miasta Ka to wice i pre ze sa
Kra jo wej Ra dy Pol skiej Izby In )y nie rów Bu dow nic twa. Mia (em wte dy oka zj' wszyst kim go r% co
po dzi' ko wa+ i po gra tu lo wa+, dzi& ro bi' to jesz cze raz dzi' ku j%c za pod j' cie si' tak trud ne go i od $
po wie dzial ne go za da nia, za zro zu mie nie oraz od wa g'.

Fran ci szek Busz ka,
przewodnicz%cy Rady "l%skiej Okr'gowej Izby In)ynierów Budownictwa

W   
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Elewacja pó!nocna – po modernizacji

Elewacja – przed modernizacj"
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Elewacja wschodnia – po modernizacji

Elewacja po!udniowa – po modernizacji
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Hol wej#ciowy

Wej#cie do budynku
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Hol – ciekawostk" s" fototapety przedstawiaj"ce Katowice z lat trzydziestych XX w.

II KONDYGNACJA
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Sala konferencyjna 

II KONDYGNACJA
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Korytarz

Wej#cie do sekretariatu Sekretariat

Sala konferencyjna
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Pokój przewodnicz"cego Rady $lOIIB

Pokój przewodnicz"cego Rady $lOIIB
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PLAN KONDYGNACJI III



oka zji prze nie sie nia #l% skiej Okr& go wej Izby In 'y nie rów
Bu dow nic twa do no wej sie dzi by przy ul. Ada ma 1b w Ka to wi (
cach (Gi szow cu od by) si& w dniu 14 ma ja 2016 roku, w go dzi (
nach po po )u dnio wych, na te re nie „Par ku pod Li pa mi”, fe styn
dla cz)on ków #lO IIB i ich ro dzin, ob j& ty ho no ro wym pa tro na (
tem Pre zy den ta Miasta Ka to wice Mar ci na Kru py i pre ze sa Kra (
jo wej Ra dy PIIB An drze ja Ro cha Do bruc kie go. 

O 10.00 zo sta (a od pra wio na, w ko &cie le pw. &w. Sta ni s(a wa
Kost ki, msza &wi' ta w in ten cji cz(on ków "lO IIB i ich ro dzin oraz
zmar (ych cz(on ków na szej Izby. Po mszy &w. od by (a si' krót ka
uro czy sto&+ w no wej sie dzi bie, z po &wi' ce niem obiek tu przez

ksi'dza pro bosz cza Adama Markiewk'
i prze ci' ciem wst' gi przez go &ci z Rady
PIIB oraz prze wod ni cz% ce go Ra dy "lO IIB.
W uro czy sto &ci uczest ni czy li, oprócz kil ku
osób ze "lO IIB za an ga )o wa nych w or ga ni $
za cj' fe sty nu, za pro sze ni go &cie z Rady
PIIB oraz izb okr' go wych. Przy by li do Ka $
to wic: pre zes Kra jo wej Ra dy PIIB An drzej
Roch Do bruc ki i Pre zes Ho no ro wy Zbi $
gniew Gra bow ski, z Dol no &l% skiej OIIB prze $
wod ni cz% cy Ra dy Eu ge niusz Ho ta (a,
z Lu bel skiej OIIB prze wod ni cz% cy Ra dy
Woj ciech Szew czyk, z Opol skiej OIIB prze $
wod ni cz% cy Ra dy Adam Rak, zast'pca
przewodnicz%cego Rady Henryk Nowak
oraz prze wod ni cz% cy Okr' go wej Ko mi sji
Kwa li fi ka cyj nej Wik tor Abra mek, z Podkar $
pac kiej OIIB prze wod ni cz% cy Ra dy Zbi $
gniew De ty na, z Ma (o pol skiej OIIB prze $
wod ni cz% cy Ra dy Sta ni s(aw Karcz mar czyk,
z Ma zo wiec kiej OIIB prze wod ni cz% cy Ra $
dy Mie czy s(aw Grodz ki, z War mi# sko $Ma $

Uroczyste otwarcie siedziby !lOIIB

i FESTYN POD LIPAMI

Z 
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zur skiej OIIB za st'p ca prze wod ni cz% ce go Ra dy Jaros(aw Ku kli# ski
oraz z Za chod nio po mor skiej OIIB za st'p ca prze wod ni cz% ce go Ra $
dy Jan Bob kie wicz oraz skarb nik Ju sty na Just. Te wy da rze nia zo $
sta (y za re je stro wa ne przez eki p' te le wi zyj n% z Dol ne go "l% ska.
Go &cie prze ka za li )y cze nia i po zdro wie nia oraz uda li si' na zwie $
dza nie Gi szow ca i Ni ki szow ca w to wa rzy stwie prze wod ni ka. 

Punk tu al nie o 13.00 za gra (a, na roz po cz' cie fe sty nu, or kie $
stra d' ta Ko pal ni W' gla Ka mien ne go „Po kój”, któ ra na st'p nie
wy ko na (a kon cert po pu lar nych utwo rów roz ryw ko wych.

O 14.00 na st% pi (o ofi cjal ne otwar cie fe sty nu przez or ga ni za $
to rów. Go &ci i przy by (ych wraz z ro dzi na mi cz(on ków "lO IIB
przy wi ta li prze wod ni cz% cy Ra dy "lO IIB Fran ci szek Busz ka i se $
kre tarz Ra dy "lO IIB Ewa Dwor ska. Uda nej za ba wy fe sty no wej
w pi'k nym oto cze niu, jak rów nie) owoc nej pra cy w no wej sie $
dzi bie )y czy( uczest ni cz% cy w otwar ciu Pre zy dent Miasta Ka to $
wice Mar cin Kru pa. W&ród za pro szo nych go &ci by (a rów nie) dy $
rek tor Wy dzia (u In fra struk tu ry "la skie go Urz' du Wo je wódz kie go
Bo )e na Gol da mer $Ka pa (a i "l% ski Wo je wódz ki In spek tor Nad zo $
ru Bu dow la ne go Jan Spy cha (a. 

Or ga ni za to rzy przy go to wa li wie le atrak cji dla do ro s(ych oraz
dzie ci. W spe cjal nie wy dzie lo nej stre fie bra (y one udzia( w grach
i za ba wach te re no wych oraz spraw no &cio wych pod opie k% ani $
ma to rów. Do ro &li na to miast mie li mo) li wo&+ uczest ni cze nia
w grach i kon kur sach z na gro da mi, m.in. w tur nie ju te ni sa sto (o $
we go, grze w bu le, spraw dze niu umie j't no &ci strze lec kich na pro $
fe sjo nal nie zor ga ni zo wa nej strzel ni cy oraz w kon kur sie wie dzy
nt. sa mo rz% du za wo do we go in )y nie rów bu dow nic twa „Mi lio ne $
rzy”, prze ci% ga niu li ny i szta fe cie piw nej – ko men to wa nych z hu $
mo rem przez pro wa dz% ce go. Wszyst kim ch't nym uczest ni kom
fe sty nu umo) li wio no udzia( w wy ciecz ce pod opie k% prze wod ni $
ka, w cza sie któ rej mo) na by (o obej rze+ frag men ty uni ka to wej
za bu do wy Gi szow ca oraz zwie dzi+ „Izb' "l% sk%” z ob ra za mi Ewal $
da Gaw li ka. Dla za in te re so wa nych od by wa (y si' te) po ka zy ra $
tow nic twa me dycz ne go.

Podczas wyst'pu &l% skie go ze spo (u re gio nal ne go „Kar lik” z Ko $
sz' ci na, uczest ni cy fe sty nu ak tyw nie w(% cza li si' &pie wem i ta# $
cem.

Fe styn za ko# czy( si' kon cer tem „gwiaz dy wie czo ru”, wir tu oza
akor de onu Mar ci na Wy rost ka z ze spo (em. Wszy scy ba wi li si' do $
sko na le przy do brej mu zy ce, wy &mie ni tym je dze niu i od po wied $
niej dla im pre zy po go dzie. W fe sty nie uczest ni czy (o oko (o 500
osób, a prowadzi( go Roman Kurosz – redaktor Radia Piekary.

Informator "lOIIB nr 3/2016
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Wst%g% przecinaj":
prezes PIIB Andrzej Roch Dobrucki,
przewodnicz"cy Rady $lOIIB Franciszek Buszka,
Honorowy Prezes PIIB Zbigniew Grabowski

&yczenia
od Mazowieckiej OIIB

&yczenia
od Warmi'sko-Mazurskiej OIIB
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Go#cie z okr%gowych izb podczas zwiedzania Giszowca

Otwarcie festynu przez Franciszka Buszk%, przewodnicz"cego Rady $lOIIB oraz Ew% Dworsk", sekretarza Rady $lOIIB

F e s t y n  r o d z i n n y
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Wyst"pienie Prezydenta Miasta Katowice Marcina Krupy

Go#cie festynu na czele z prezesem PIIB i Honorowym Prezesem PIIB oraz przewodnicz"cy rad okr%gowych izb

F e s t y n  r o d z i n n y
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„ P o d  L i p a m i ”

Konkurs – przeci"ganie liny

Rozmowy kuluarowe; od lewej: Jan Rychlik, Marcin Krupa, Franciszek Buszka, Roman Olszewski
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Konkurs – przeci"ganie liny

Zwyci%zcy zawodów w przeci"ganiu liny

F e s t y n  r o d z i n n y
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„ P o d  L i p a m i ”

Konkurs wiedzy o samorz"dzie zawodowym in(ynierów – prowadzi Roman Kurosz

Wyst%p zespo!u Karlik
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Na strzelnicy pneumatycznej Hieronim Spi(ewski

Konkurs – Sztafeta piwna – rywalizacja pomi%dzy placówkami $lOIIB

F e s t y n  r o d z i n n y
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„ P o d  L i p a m i ”

Zwyci%zcy sztafety piwnej

Zwyci%zcy turnieju tenisa sto!owego
Nagrod% odbiera „najdalszy” go#) – Jan Bobkiewicz,
zast%pca przewodnicz"cego Rady Zachodniopomorskiej OIIB
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Wyst%p Marcina Wyrostka z zespo!em

Punkt udzielania pierwszej pomocy

F e s t y n  r o d z i n n y
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„ P o d  L i p a m i ”

Od lewej: Jan Bobkiewicz, Andrzej Roch Dobrucki z (on", Zbigniew Grabowski, Justyna Just i Czes!awa Bella

Od lewej: Andrzej Grochowski, Antoni Falikowski, Andrzej Królicki, Tadeusz Wnuk, Jan Spycha!a, Grzegorz Gowarzewski, Tomasz Golis
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FESTYN
POD

LIPAMI
"l% skiej Okr' go wej

Izby In )y nie rów
Bu dow nic twa

14 maja 2016

Atrakcje dla dzieci



Krok po kroku
idea, realizacja





i szo wiec – gór ni cza dziel ni ca Ka to wic w po !u dnio wo "wschod "
niej cz# $ci mia sta, w s% siedz twie ko pal ni w# gla ka mien ne go

„Sta szic” i „Wie czo rek”, od le g!a od cen trum o oko !o 6 km.

To w!a $nie tu od 1 stycz nia 2016 ro ku ma sw% no w% sie dzi b#,

w bu dyn ku przy ul. Ada ma 1b, &l% ska Okr# go wa Izba In 'y nie rów

Bu dow nic twa. W opi nii zwie dza j% cych obiekt pre zen tu je si# bar "
dzo oka za le po prze pro wa dzo nym nie zb#d nym re mon cie oraz

mo der ni za cji ma j% cej na ce lu pod nie sie nie stan dar du.

„War to$( do da n%” sta no wi nie zwy k!e oto cze nie – bli skie s% "
siedz two ma low ni czych dom ków w ogro dach, po zo sta !o $ci po Gie "
sche wal dzie – wzor co wej ko lo nii ro bot ni czej z po cz%t ku XX wie "
ku. Tyl ko kil ka ki lo me trów da lej, w kie run ku My s!o wic, znaj du j%
si# za cho wa ne w ca !o $ci „miej skie” za bu do wa nia Ni ki szow ca

(niem. Ni ki sch schacht), rów nie per fek cyj nie za pro jek to wa nej

i zre ali zo wa nej, dru giej w tym re jo nie ko lo nii ro bot ni czej.

Ju' kil ka lat wcze $niej, pod czas po sie dze) Ra dy &lO IIB oraz

ob rad ko lej nych zjaz dów &lO IIB, zg!a sza no po trze b# po wi#k sze "
nia ba zy lo ka lo wej, ce lem za gwa ran to wa nia od po wied nich wa "
run ków pra cy wszyst kim or ga nom sta tu to wym &lO IIB oraz pra "
cow ni kom biu ra Izby. Wi#k sza po wierzch nia by !a po trzeb na

tak 'e „aby spro sta( ocze ki wa niom cz!on ków na sze go sa mo rz% "
du za wo do we go, by sie dzi ba Izby sta !a si# cen trum kszta! ce nia

oraz roz wi ja nia i wy mia ny my $li tech nicz nej, przez stwo rze nie

bi blio te ki tech nicz nej z czy tel ni%, po miesz cze) na no wo cze sne

szko le nia e "le ar nin go we, miej sca do st# pu do norm bu dow la "
nych i miej sca bez po $red nich spo tka) in te gru j% cych $ro do wi sko

in 'y nier skie – do re ali za cji tych ocze ki wa) wy ma ga na po wierzch "
nia po win na by( przy naj mniej dwa ra zy wi#k sza od zaj mo wa "
nej” – mó wi! w swo im wy st% pie niu pod czas XI Zjaz du Spra woz "
daw cze go &lO IIB prze wod ni cz% cy Ra dy Fran ci szek Busz ka. Dzi$
z sa tys fak cj% trze ba stwier dzi(, 'e ocze ki wa nia zo sta !y spe! nio ne

i z po wo dze niem mo' na urze czy wist nia( pla ny i wy ko ny wa( za "
da nia na kre $lo ne w ra mo wym pro gra mie dzia !a) &l% skiej Okr# "
go wej Izby In 'y nie rów Bu dow nic twa. 

Cel w po sta ci po sia da nia w!a snej sie dzi by zo sta! osi% gni# ty

dzi# ki in wen cji i za an ga 'o wa niu wie lu osób na ró' nych eta pach

re ali za cji te go przed si# wzi# cia. Jak z!o 'o ny by! to pro ces ob ra zu "
j% przy to czo ne w tym roz dzia le do ku men ty.
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IDEA
czy li prze s!an ki, któ re za de cy do wa !y o za ku pie…

!l" ska Okr# go wa Izba In $y nie rów Bu dow nic twa po wsta %a
w 2002 roku na mo cy usta wy z dnia 15 grud nia 2000 roku o sa &
mo rz" dach za wo do wych ar chi tek tów, in $y nie rów bu dow nic &
twa oraz urba ni stów (Dz. U. 2001 r. Nr 5 poz. 42). Dzia %a nia po &
prze dza j" ce jej po wsta nie i pierw szy Zjazd Wy bor czy !lO IIB

or ga ni zo wa ne by %y pod prze wod nic twem An drze ja No wa ka,

prze wod ni cz" ce go Od dzia %u PZITB w Ka to wi cach. Pierw sze spo &
tka nia gru py ini cja tyw nej przed sta wi cie li sto wa rzy sze' na uko &
wo &tech nicz nych od by wa %y si# w sie dzi bie Ka to wic kie go Od &
dzia %u PZITB, tj. w bu dyn ku Do mu Tech ni ka FSNT NOT przy

ul. Pod gór nej 4 w Ka to wi cach. Po I Zje( dzie Wy bor czym !lO IIB

za pa d%a de cy zja Ra dy !lO IIB o wy na j# ciu po miesz cze' na sie &
dzi b# !lO IIB w tym sa mym bu dyn ku, w tzw. no wym skrzy dle

(Dom Tech ni ka No wy).

Umo w# z dnia 29.11.2002 ro ku, do ty cz" c" wy naj mu po miesz &
cze' o po wierzch ni biu ro wej 162 m

2 
pod pi sa li ze stro ny !lO IIB

prze wod ni cz" cy Ra dy !lO IIB Ste fan Czar niec ki i I wi ce prze wod &
ni cz" cy Ra dy !lO IIB An drzej No wak – obaj ja ko cz%on ko wie Od &
dzia %u PZITB w Ka to wi cach. Na prze strze ni lat umo w# wie lo krot &
nie anek so wa no w od nie sie niu do sta wek za wy na jem, b"d(
w za kre sie zwi#k sza nia wy naj mo wa nej po wierzch ni – naj pierw

do 235,2 m
2 

po tem do 440 m
2 

po wierzch ni biu ro wej i o 26 m
2

po wierzch ni z prze zna cze niem na po miesz cze nie ar chi wum.

Z cza sem co raz wi# cej prze s%a nek prze ma wia %o na ko rzy)* de &
cy zji o za ku pie sie dzi by na w%a sno)*, zw%asz cza, $e wi#k szo)*
okr# go wych izb in $y nie rów bu dow nic twa po czy ni %a ta kie kro ki.

Pierw sze wnio ski w spra wie za ku pu sie dzi by !lO IIB po ja wi %y si#
na IX Zje( dzie Spra woz daw czo &Wy bor czym !lO IIB w 2010 ro ku

i by %y po na wia ne na ko lej nym X Zje( dzie Spra woz daw czym

!lO IIB rok pó( niej.

Pod czas po sie dze nia Pre zy dium Ra dy !lO IIB w dniu 10 czerw &
ca 2010 roku zo sta %a po wo %a na do ra( na Ko mi sja ds. za ku pu sie &
dzi by !lO IIB w sk%a dzie: An drzej No wak – prze wod ni cz" cy oraz

cz%on ko wie: Ze non Pa nicz, Ste fan Czar niec ki, Cze s%a wa Bel la,

Ja nusz Ko zu la i z g%o sem do rad czym Ed mund Ja nic, prze wod ni cz" &
cy Okr# go wej Ko mi sji Re wi zyj nej !lO IIB. Za da niem Ko mi sji by %o
usto sun ko wa nie si# do roz wi" za nia ce lo we go do ty cz" ce go sie dzi &
by Izby, a wi#c roz wa $e nie wy bo ru – na pod sta wie roz mów z ofe &
ren ta mi – obiek tu zgod ne go z wy ma ga nia mi Ko mi sji i pro wa dze &
nie dal szych po szu ki wa' od po wied niej na sie dzi b# !lO IIB
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nie ru cho mo !ci. Al ter na tyw nie, re ali zu j"c wnio sek z X Zjaz du Spra #
woz daw cze go $lO IIB w dniu 16 kwiet nia 2011 roku, Ko mi sja mia #
%a roz wa &y' wy kup wy naj mo wa nej cz( !ci bu dyn ku NOT w Ka to wi #
cach, po %" czo ny z mo& li wo !ci" nad bu do wy i mo der ni za cji par kin gu. 

W cza sie po sie dze nia w dniu 9 czerw ca 2011 roku Pre zy dium

Ra dy $lO IIB jed no my!l nie upo wa& ni %o prze wod ni cz" ce go Ra dy

$lO IIB Fran cisz ka Busz k( do zin ten sy fi ko wa nia dzia %a) zmie rza #
j" cych do za ku pu sie dzi by $lO IIB.

Roz pa tru j"c mo& li wo!' za ku pu bu dyn ku na sie dzi b( $lO IIB

Ko mi sja bra %a pod uwa g( ofer ty 4 obiek tów. Naj bar dziej kon ku #
ren cyj n" oka za %a si( ofer ta bu dyn ku przy ul. Ada ma 1b w Ka to #
wi cach #Gi szow cu o pow. 1359 m

2
. 

Pod czas po sie dze nia Pre zy dium Ra dy $lOIIB w dniu w dniu

16.02.2012 roku dys ku to wa no na te mat te go obiek tu na pod #
sta wie udo st(p nio nych in for ma cji oraz ry sun ków i zdj('. Nikt

z ze bra nych nie zg%o si% w"t pli wo !ci w od nie sie niu do za sad no !ci

je go za ku pu, zw%asz cza &e po rów na nie wy dat ków mie si(cz nych

w sie dzi bie przy ul. Pod gór nej 4 oraz po za ku pie bu dyn ku przy

ul. Ada ma 1b wy pa d%o na ko rzy!' dru gie go obiek tu. Uchwa %"
nr 8/P/2012 z dnia 16.02.2012 roku zo sta% po wo %a ny Ze spó% ds.

ne go cja cji za ku pu sie dzi by $lO IIB w Ka to wi cach #Gi szow cu przy

ul. Ada ma 1b w sk%a dzie: An drzej No wak – prze wod ni cz" cy oraz

cz%on ko wie: Cze s%a wa Bel la, Grze gorz Go wa rzew ski, Jó zef Klu #
ska, Wal de mar Szle per i z g%o sem do rad czym Ed mund Ja nic.

RE ALI ZA CJA 

Ka len da rium wa! niej szych wy da rze" 

2012

! Po sie dze nie Ra dy #lO IIB 15.03.2012

Wa& ny mi punk ta mi po sie dze nia by %o omó wie nie spra woz da #
nia z prac Ze spo %u ds. ne go cja cji za ku pu sie dzi by $lO IIB w Ka to #
wi cach #Gi szow cu przez prze wod ni cz" ce go Ze spo %u An drze ja No #
wa ka oraz pod j( cie de cy zji do ty cz" cej za ku pu nie ru cho mo !ci

na sie dzi b( $lO IIB. Wszy scy obec ni cz%on ko wie Ra dy $IO IIB wy #
po wie dzie li si( po zy tyw nie w spra wie za ku pu nie ru cho mo !ci

w Ka to wi cach #Gi szow cu przy ul. Ada ma 1b.

Prze wod ni cz" cy Ra dy $lO IIB Fran ci szek Busz ka po dzi( ko wa%
za wszyst kie wy po wie dzi i zg%o szo ne uwa gi oraz za pre zen to wa%
pro jekt UCHWA $Y Nr 35/R/2012 Ra dy #lO IIB z dnia 15 mar %
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ca 2012 ro ku w sprawie za ku pu nie ru cho mo !ci po "o #o nej
przy uli cy Ada ma 1b w Ka to wi cach, re ko men du j! cej XI Zjaz do "
wi Spra woz daw cze mu #IO IIB za kup sie dzi by w Ka to wi cach "Gi "
szow cu. Uchwa $a ta, pod j% ta w wy ni ku g$o so wa nia, za wie ra $a
m.in. ak cep ta cj% Ra dy #lOIIB dla prac Ze spo $u ds. ne go cja cji za "
ku pu sie dzi by, wy ra &e nie przez Ra d% #lOIIB zgo dy na za kup nie "
ru cho mo 'ci w Ka to wi cach "Gi szow cu i upo wa& nie nie Pre zy dium

Rady #lOIIB do do ko na nia wszel kich nie zb%d nych czyn no 'ci przy "
go to waw czych zwi! za nych z za war ciem umo wy no ta rial nej

po apro ba cie za ku pu przez XI Zjazd Spra woz daw czy #lO IIB.

! Po sie dze nie Pre zy dium Ra dy $lO IIB 04.04.2012

Po 'wi% co ne by $o w ca $o 'ci spra wie za ku pu nie ru cho mo 'ci i dys "
ku sji na te mat za sad no 'ci i op$a cal no 'ci tej in we sty cji. W po sie "
dze niu uczest ni czy li rów nie& cz$on ko wie Okr% go wej Ko mi sji Re wi "
zyj nej #lO IIB, któ ra w dniu 04.04.2012 roku pod j% $a UCHWA %&
Nr 103/2012, w my!l któ rej nie wno si za strze #e' w spra wie za ku (
pu sie dzi by Izby.

! Nad zwy czaj ne po sie dze nie Ra dy $lO IIB 12.04.2012

By $o rów nie& po 'wi% co ne w ca $o 'ci spra wie za ku pu nie ru cho "
mo 'ci na sie dzi b% #lO IIB.

Prze wod ni cz! cy Ra dy #lO IIB po in for mo wa$ cz$on ków Ra dy #lOIIB

o po dej mo wa nych dzia $a niach, mi% dzy in ny mi o przy go to wy wa niu

wszyst kich nie zb%d nych do ku men tów, aby po ak cep tu j! cej de cy "
zji XI Zjaz du móc przy st! pi( nie zw$ocz nie do za ku pu nie ru cho mo 'ci.

! XI Zjazd Spra woz daw czy $lO IIB 21.04.2012

Wa& nym punk tem ob rad zjaz do wych by $o przed sta wie nie de "
le ga tom pro po zy cji za ku pu sie dzi by dla #lO IIB. O zre fe ro wa nie

te go te ma tu po pro si$ prze wod ni cz! cy XI Zjaz du #lOIIB Ro man

Kar wow ski wi ce prze wod ni cz! ce go Ra dy #lO IIB An drze ja No wa "
ka, któ ry przed sta wi$ ob szer n! re la cj% z eta pów po szu ki wa) od "
po wied nie go lo kum. Ko rzy sta j!c z ma te ria $u fil mo we go omó wi$
pro po no wa n! do za ku pu nie ru cho mo'(, a na st%p nie udzie la$ od "
po wie dzi na szcze gó $o we py ta nia i uwa gi ze bra nych. Po dys ku sji

de le ga ci, zna cz! c! wi%k szo 'ci! g$o sów, pod j% li uchwa $% do ty cz! "
c! za ku pu nie ru cho mo 'ci na no w! sie dzi b%. Jest to UCHWA %A
Nr 16/2012 Xl OKR& GO WE GO ZJAZ DU $L) SKIEJ OKR& GO WEJ
IZBY IN *Y NIE RÓW BU DOW NIC TWA W KA TO WI CACH z dnia
21 kwiet nia 2012 roku w spra wie za ku pu nie ru cho mo !ci.
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T! uchwa "! de le ga ci #lO IIB wy ra zi li zgo d$ na za kup przez #l! sk!
Okr$ go w! Izb$ In %y nie rów Bu dow nic twa nie ru cho mo &ci z prze '
zna cze niem na sie dzi b$ (…), w sta nie wol nym od wad praw nych

(…) za kwo t$ nie wy% sz! ni% 2 430 000 z" i sfi nan so wa nie za ku pu

oraz kosz tów zwi! za nych z za ku pem (op"at po dat ko wych, skar '
bo wych, no ta rial nych i s! do wych) w wy so ko &ci nie wy% szej

ni% 270 000 z", ze &rod ków w"a snych #lO IIB.

! Po sie dze nie Pre zy dium Ra dy !lO IIB 14.06.2012

Wi ce prze wod ni cz! cy Ra dy #lO IIB An drzej No wak przed sta wi"
in for ma cje z prac Ze spo "u ds. ne go cja cji za ku pu sie dzi by #lO IIB,

m.in. o sfi na li zo wa niu za ku pu sie dzi by i pod pi sa niu ak tu no ta "
rial ne go w dniu 22 ma ja 2012 ro ku.

Prze wod ni cz! cy Ra dy #lOIIB Fran ci szek Busz ka skie ro wa"
do wszyst kich cz"on ków Ra dy #lO IIB po dzi$ ko wa nia za po moc

w pra cach Ze spo "u ds. za ku pu sie dzi by #lO IIB.

! Po sie dze nie Pre zy dium Ra dy !lO IIB 19.07.2012

Pod czas po sie dze nia wi ce prze wod ni cz! cy Ra dy #lO IIB An drzej

No wak omó wi" za mie rze nia do ty cz! ce no wej sie dzi by #lO IIB.

Zwró ci" uwa g$ na ko niecz no&( prze pro wa dze nia in wen ta ry za cji

i po trze b$ wy ko na nia pro jek tu aran %a cji wn$trz. Przed sta wi"
rów nie% pro po zy cj$ po wsta nia Punk tu In for ma cyj ne go #lO IIB

przy ul. Pod gór nej 4 w Ka to wi cach.

! In for ma tor !lO IIB nr 3 (34) z sierp nia 2012 

„Ma my w"a sn! sie dzi b$.

W dniu 21 kwiet nia 2012 ro ku XI Zjazd Spra woz daw czy

#lO IIB pod j!", zde cy do wa n! wi$k szo &ci! g"o sów, uchwa "$ w spra '
wie za ku pu sie dzi by Izby, zlo ka li zo wa nej w Ka to wi cach'Gi szow cu

przy ul. Ada ma 1b. Mie si!c pó) niej, 22 ma ja 2012 roku, pod pi sa ny

zo sta" akt no ta rial ny i od te go dnia bu dy nek sta" si$ na sz! w"a sno '
&ci!. Za kup zo sta" sfi nan so wa ny wy "!cz nie ze &rod ków w"a snych.

Sie dzi ba Izby, cho( nie jest zlo ka li zo wa na w cen trum Ka to wic, ma

ide al ny do jazd ze wszyst kich stron wo je wódz twa &l! skie go. Mie &ci

si$ bo wiem ok. 800 m od dro gi Ka to wi ce – Biel sko 'Bia "a.

Bu dy nek ma 1359 m
2 
po wierzch ni u%yt ko wej i sk"a da si$ z trzech kon '

dy gna cji. Jest w bar dzo do brym sta nie tech nicz nym, po sia da wszyst '
kie in sta la cje we wn$trz ne. Wy ma ga tyl ko prac ada pta cyj nych. Przy bu '
dyn ku zlo ka li zo wa ny jest par king za bez pie cza j! cy na sze po trze by.”

Do tek stu do "! czo no plan usy tu owa nia bu dyn ku.

37



! Po sie dze nie Pre zy dium Ra dy !lO IIB 30.08.2012

Dy rek tor biu ra !lO IIB Zu zan na Kró lic ka oraz kie row nik ds. tech "
nicz nych W#o dzi mierz Ku lisz prze ka za li in for ma cje o po st$ pie prac
tech nicz nych w no wej sie dzi bie !lO IIB w Ka to wi cach "Gi szow cu
przy ul. Ada ma 1b, a tak %e pla ny zwi& za ne z ada pta cj& po miesz "
cze' w bu dyn ku. Prze wod ni cz& cy Ra dy !lO IIB Fran ci szek Busz ka
zwró ci# si$ z ape lem do cz#on ków Pre zy dium Ra dy !lO IIB oraz
uczest ni cz& cych w po sie dze niach Pre zy dium w cha rak te rze go (ci
prze wod ni cz& cych po zo sta #ych or ga nów sta tu to wych o zg#a sza "
nie pro po zy cji mo der ni za cji bu dyn ku no wej sie dzi by !lO IIB i po in "
for mo wa# ze bra nych o dal szych pla nach zwi& za nych z oto cze "
niem bu dyn ku i z sa mym bu dyn kiem. 

! Po sie dze nie Ra dy !lO IIB 20.09.2012

Przewodnicz&cy Rady !lOIIB Fran ci szek Busz ka, otwie ra j&c
punkt do ty cz& cy pro po zy cji za go spo da ro wa nia i wy ko rzy sta nia
no wej sie dzi by !lO IIB, po in for mo wa# o dzia #a niach, któ re na le %y
pod j&) jesz cze przed prze pro wadz k& z ul. Pod gór nej 4 oraz za "
pro si# do dys ku sji. Za pro po no wa# tak %e utwo rze nie Ze spo #u ds.
za #o %e' mo der ni za cji no wej sie dzi by !lOIIB w sk#a dzie: prze wod "
ni cz& cy An drzej No wak, cz#on ko wie: Cze s#a wa Bel la, Ry szard Hul "
boj, Jó zef Klu ska, Ma# go rza ta Szu kal ska, Ma ria !wier czy' ska. 

W ob szer nej dys ku sji zg#a sza no licz ne uwa gi i pro po zy cje
do ty cz& ce ko lej no (ci dzia #a' oraz spo so bu or ga ni za cji prac
zwi& za nych z mo der ni za cj& i nie zb$d ny mi pra ca mi re mon to "
wy mi. Pod kre (la no po trze b$ stwo rze nia kla row ne go pla nu
dzia #a nia w ce lu unik ni$ cia po wta rzal no (ci prac i zb$d nych
kosz tów. 

2013

! Po sie dze nie Ra dy !lO IIB 28.02.2013

Pod czas po sie dze nia pod j$ to UCHWA "# Nr 24/R/2013
w spra wie za twier dze nia pro jek tu kon cep cyj ne go prze bu do $
wy i ada pta cji bu dyn ku przy uli cy Ada ma 1b w Ka to wi cach $
$Gi szow cu dla po trzeb !lO IIB. Zgod nie z t& uchwa #&, po prze "
pro wa dze niu po st$ po wa nia w pro ce du rze prze wi dzia nej
sto sow nym Re gu la mi nem !lO IIB, zo sta nie zle co ne wy ko na nie
pro jek tu bu dow la ne go prze bu do wy i ada pta cji bu dyn ku na po "
trze by !lO IIB.
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! In for ma tor !lO IIB nr 1 (37) z mar ca 2013

S!o wo prze wod ni cz" ce go Ra dy #lO IIB

„(...) Wy ko rzy sta nie w!a snej sie dzi by w Ka to wi cach $Gi szow $
cu przy ul. Ada ma 1b, stwa rza wa run ki, by Izba by !a cen trum

kszta! to wa nia, roz wi ja nia i wy mia ny my %li tech nicz nej po przez

zor ga ni zo wa nie: bi blio te ki spe cja li stycz nej z czy tel ni", po miesz $
cze& na no wo cze sne szko le nia e $le ar nin go we, miej sca do st' $
pu do norm oraz da je mo( li wo%) bez po %red nich spo tka& in te $
gru j" cych %ro do wi sko in (y nier skie (spo tka nia cz!on kow skie)”.

! Po sie dze nie Ra dy !lO IIB 18.04.2013

Pod czas po sie dze nia cz!on ko wie Ra dy #lOIIB pod j' li UCHWA "
#$ Nr 41/R/2013 w spra wie re ko men da cji sfi nan so wa nia
prze bu do wy i ada pta cji bu dyn ku znaj du j% ce go si& przy
ul. Ada ma 1b w Ka to wi cach "Gi szow cu dla po trzeb !lO IIB,

we d!ug pro jek tu kon cep cyj ne go za twier dzo ne go uchwa !"
Nr 24/R/2013 Ra dy #lO IIB z dnia 28.02.2013 ro ku. Na sfi nan $
so wa nie te go przed si' wzi' cia na le (y prze zna czy) kwo $
t' 1 500 000 z!. 

! XII Zjazd Spra woz daw czy !lOIIB 20.04.2013

Prze wod ni cz" ca Zjaz du #lOIIB Ewa Dwor ska poprosi!a wi ce $
prze wod ni cz" ce go Ra dy #lO IIB Jó ze fa Klu sk' o przed sta wie $
nie de le ga tom „Pro jek tu kon cep cyj ne go prze bu do wy i ada $
pta cji bu dyn ku znaj du j" ce go si' przy uli cy Ada ma 1b

w Ka to wi cach $Gi szow cu dla po trzeb #lO IIB”, ob ra zu j" ce go za $
kres prze wi dy wa nej ada pta cji obiek tu, w ce lu pod j' cia przez

de le ga tów #lOIIB uchwa !y do ty cz" cej sfi nan so wa nia te go przed $
si' wzi' cia. Po s!u gu j"c si' ry sun ka mi z pro jek tu omó wi! szcze $
gó !o wo za kres prze wi dy wa nej ada pta cji obiek tu oraz wszel kie

dzia !a nia po prze dza j" ce po wsta nie do ku men tu. Cho dzi !o o za $
go spo da ro wa nie po miesz cze& za ku pio nej sie dzi by w ta ki spo $
sób, aby s!u (y !y nie tyl ko ce lom ad mi ni stra cyj nym, ale przede

wszyst kim cz!on kom, obec nym i przy sz!ym, oraz do bre mu

funk cjo no wa niu or ga nów sta tu to wych na szej Izby. Na kszta!t
opra co wa nia – wy ko na ne go w Od dzia le PZITB w Biel sku $Bia $
!ej – mia !y wp!yw mi' dzy in ny mi su ge stie Ze spo !u ds. za !o (e&
mo der ni za cji no wej sie dzi by #lOIIB, a w szcze gól no %ci pro po $
zy cje prze wod ni cz" ce go Okr' go we go S" du Dys cy pli nar ne go

#lO IIB Je rze go Dzier (e wi cza, przed sta wio ne przez nie go na szki $
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cach i w du !ej mie rze wy ko rzy sta ne w pro jek cie kon cep cyj "
nym. Po pre zen ta cji wy wi# za $a si% dys ku sja. W pod su mo wa "
niu prze wod ni cz# cy Ra dy &lOIIB Fran ci szek Busz ka stwier dzi$:
„Uchwa le nie przez Zjazd kwo ty 1,5 mi lio na z$o tych nie zna czy

tak jak w bu d!e cie, !e to trze ba wy da'. &rod ki na le !y wy da "
wa' przy za cho wa niu ry go ry stycz nych za sad ja kie w Izbie obo "
wi# zu j#. I tak to si% b% dzie od by wa $o.” Za pro po no wa$ tak !e

zor ga ni zo wa nie przez po szcze gól ne pla ców ki te re no we

odwiedzin no wej sie dzi by. 

W wy ni ku g$o so wa nia jaw ne go man da ta mi, zwy k$# wi%k "
szo (ci# 132 g$o sów, przy 2 g$o sach prze ciw nych i 5 wstrzy mu "
j# cych si% przy j% to UCHWA !" Nr 18/2013 XII ZJAZ DU #L$ %
SKIEJ OKR" GO WEJ IZBY IN &Y NIE RÓW BU DOW NIC TWA
W KA TO WI CACH z dnia 20 kwiet nia 2013 roku w spra wie sfi %
nan so wa nia prze bu do wy i ada pta cji bu dyn ku znaj du j' ce go
si( przy uli cy Ada ma 1b w Ka to wi cach %Gi szow cu dla po trzeb
#lO IIB, we d)ug pro jek tu kon cep cyj ne go. Zgod nie z tre (ci#
uchwa $y de le ga ci przy j% li do wia do mo (ci pro jekt kon cep cyj "
ny prze bu do wy i ada pta cji bu dyn ku (…) oraz za ak cep to wa li

prze zna cze nie kwo ty 1 500 000 z$ na sfi nan so wa nie prze bu "
do wy i ada pta cji bu dyn ku (…) dla po trzeb &lO IIB, we d$ug pro "
jek tu kon cep cyj ne go.

2014

! Po sie dze nie Ra dy #lO IIB 25.09.2014

Pod czas po sie dze nia Ra dy pod j% to UCHWA !" Nr 105/R/2014
w spra wie po wo )a nia Ze spo )u ds. mo der ni za cji sie dzi by #lOIIB
w Ka to wi cach %Gi szow cu przy ul. Ada ma 1b

w sk$a dzie: 

– An drzej No wak – prze wod ni cz# cy (bran !a bu dow la na), 

– Jó zef Klu ska – wi ce prze wod ni cz# cy (bran !a elek trycz na),

– Bar ba ra Twar dosz "Mich niew ska (bran !a in sta la cyj na),

– Grze gorz Bo ja now ski (bran !a bu dow la na),

– Ste fan Wój cik (bran !a me lio ra cyj na).

Zgod nie z uchwa $# za da niem Ze spo $u b% dzie do pro wa dze nie

do sku tecz nej mo der ni za cji sie dzi by &lOIIB przy ul. Ada ma 1b zgod "
nie z po zwo le niem na bu do w% w opar ciu o po sia da n# do ku men ta "
cj%, z za cho wa niem obo wi# zu j# cych prze pi sów, w tym g$ów nie

wy mo gów p. po!., za kwo t% mi lion z$o tych brut to, w ter mi nie 

do 30 czerw ca 2015 ro ku. Usta le nia szcze gó $o we dla Ze spo $u i pre li "
mi narz kosz tów dla Ze spo $u zna la z$y si% w za $#cz ni ku do uchwa $y. 
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Zgod nie z tre !ci" za #"cz ni ka, z przy j$ tej uchwa #" XII Zjaz du

%lO IIB kwo ty 1 500 000 z#, wy ko rzy sta no kwo t$ 300 000 z#,
a na ro bo ty do dat ko we, do radz two pro jek to we, nad zór, kosz ty

ob s#u gi mo der ni za cji i in ne wnio sko wa ne przez Ze spó# za #o &o no

kwo t$ o wy so ko !ci 200 000 z#. Za tem na za #o &o ny cel po zo sta je

kwo ta do wy so ko !ci 1 000 000 z#.

! Kontrola OKR !lOIIB 08.12.2014

Okr$ go wa Ko mi sja Re wi zyj na %lO IIB prze pro wa dzi #a pla no '
wa n" kon tro l$ wy ko na nia uchwa #y XII Zjaz du w za kre sie wy dat '
ko wa nia !rod ków fi nan so wych do wy so ko !ci 1,5 mln z#o tych

na re mont i do sto so wa nie za ku pio nej sie dzi by %IO IIB przy

ul. Ada ma 1b. Kon tro la do ty czy #a m.in. za awan so wa nia prac

ada pta cyj nych i re mon to wych, po nie sio ne wy dat ki oraz zgod '
no!( pro ce dur wy bo ru wy ko naw ców prac z obo wi" zu j" cym

Re gu la mi nem za mó wie).

Na pod sta wie prze pro wa dzo nej kon tro li OKR %lOIIB pod j$ #a
UCHWA "# Nr 147/OKR/2014 z dnia 15 grud nia 2014 roku za $
wie ra j% c% wnio ski po kon trol ne i za le ce nia.

2015

! Po sie dze nie Ra dy !lO IIB 26.02.2015

Pod czas po sie dze nia pod j$ to UCHWA "# Nr 36/R/2015 w spra $
wie wnio sków i za le ce& za war tych w pro to ko le Nr 109/K/2014

Okr$ go wej Ko mi sji Re wi zyj nej %IO IIB z prze pro wa dzo nej kon tro li

w za kre sie wy dat ko wa nia 1,5 mln z#o tych na re mont 

i do sto so wa nie za ku pio nej sie dzi by %lO IIB przy ul. Ada ma 1b,

a tak &e uchwa le Nr 147/OKR/2014, prze ka za nych prze wod ni '
cz" ce mu Ra dy %IO IIB przy pi !mie z dnia 18.12.2014 ro ku, stwier '
dza j" c" przy j$ cie do wia do mo !ci wnio sków i za le ce) za war tych

w do star czo nych przez OKR %lOIIB do ku men tach.

! Po sie dze nie Ra dy !lO IIB 09.04.2015

Pod czas ob rad pod j$ to UCHWA "# Nr 56/R/2015 w spra wie
re ko men da cji zwi'k sze nia (rod ków fi nan so wych na prze bu do $
w' i ada pta cj' bu dyn ku znaj du j% ce go si' przy ul. Ada ma 1b
w Ka to wi cach $Gi szow cu dla po trzeb !IO IIB.

Ra da %lOIIB po sta no wi #a t" uchwa #" re ko men do wa( XIV Zjaz '
do wi Spra woz daw cze mu %lOIIB po trze b$ zwi$k sze nia kwo ty
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prze zna czo nej na prze bu do w! i ada pta cj! bu dyn ku znaj du j" ce #
go si! w Ka to wi cach #Gi szow cu przy ul. Ada ma 1b oraz na po kry #
cie kosz tów za go spo da ro wa nia te re nu, ma $ej ar chi tek tu ry i zie #
le ni, nad zo rów, wy po sa %e nia w sprz!t biu ro wy, wy po sa %e nia

elek tro nicz ne go dla po trzeb &IO IIB o 1 500 000 z$ do osta tecz nej

wy so ko 'ci 3 000 000 z$. Wy ko na nie prze bu do wy i ada pta cji

bu dyn ku pro wa dzo ne jest w opar ciu o pro jekt bu dow la ny opra #
co wa ny przez ar chi tek to nicz ne biu ro pro jek tów AB Pro jekt

Sp. z o.o. z sie dzi b" w Ty chach oraz na pod sta wie usta le( Ze spo #
$u ds. mo der ni za cji sie dzi by &IO IIB po wo $a ne go uchwa $"
Nr 105/R/2014 Ra dy &IO IIB z dnia 25.09.2014 ro ku.

! XIV Zjazd Spra woz daw czy !lO IIB 18.04.2015 

Szcze gó $o w" in for ma cj! na te mat prze bu do wy, ada pta cji i wy #
po sa %e nia bu dyn ku przy uli cy Ada ma 1b w Ka to wi cach #Gi szow #
cu dla po trzeb &IO IIB oraz dzia $a( Ze spo $u ds. mo der ni za cji sie #
dzi by &IO IIB prze ka za$ de le ga tom An drzej No wak, prze wod ni cz" cy

Ze spo $u. Przed sta wi$ na st!p nie pro po zy cj! przy j! cia kwo ty na do #
ko( cze nie re ali za cji in we sty cji, re ko men do wa nej przez Ra d!
&IO IIB stosown" uchwa $". 

Przed mo der ni za cj" po nie sio no kosz ty w $"cz nej kwo cie

258 000 z$, tj. d)wigu osobowego, d)wigu towarowego oraz

projektu.  Po nad to na le %y prze wi dzie* kosz ty do dat ko we go wy #
po sa %e nia bu dyn ku, m.in. w me ble, w sprz!t au dio #wi zu al ny

i mo ni to ring, koszt za go spo da ro wa nia te re nu i ma $ej ar chi tek tu #
ry i koszt nad zo ru. W su mie kwo ta po trzeb na do za ko( cze nia

mo der ni za cji bu dyn ku wy no si oko $o 3 000 000 z$. Spra woz da nie

o po wy% szej tre 'ci przed sta wi$ Ze spó$ w dniu 09.04.2015 roku Ra #
dzie &lO IIB, któ ra uchwa $" Nr 56/R/2015 z dnia 09.04.2015 roku

re ko men du je XIV Zjaz do wi &IO IIB pod wy% sze nie kwo ty na re #
mont i mo der ni za cj! sie dzi by &lO IIB o 1 500 000 z$ i za twier dze #
nie osta tecz nej kwo ty na ten cel do 3 000 000 z$. 

W trak cie sze ro kiej dys ku sji de le ga ci pod kre 'la li po trze b! wy #
ko na nia prac bez zb!d nych oszcz!d no 'ci – „do brze, a nie ta #
nio” – na wet za ce n! po nie sie nia kosz tów wy% szych ni% su ge ro #
wa ne. Prze wod ni cz" cy Zjaz du &IO IIB Jan Spy cha $a, na pod sta wie

wnio sków przed sta wio nych w trak cie dys ku sji, za pro po no wa$
wnie sie nie po praw ki w tre 'ci uchwa $y, do ty cz" cej do pusz cze nia

prze kro cze nia kwo ty 1 500 000 z$ o 10%. W wy ni ku g$o so wa nia

de le ga ci przy j! li UCHWA "# Nr 18/2015 XIV ZJAZ DU !L$ SKIEJ
OKR# GO WEJ IZBY IN%Y NIE RÓW BU DOW NIC TWA W KA TO WI &
CACH z dnia 18 kwiet nia 2015 roku w spra wie zwi'k sze nia
(rod ków fi nan so wych na prze bu do w' i ada pta cj' bu dyn ku znaj &
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du j! ce go si" przy ul. Ada ma 1b w Ka to wi cach #Gi szow cu dla po #
trzeb $IO IIB.

Zgod nie z re ko men da cj! za war t! w uchwa le Ra dy "l! skiej Okr# $
go wej Izby In %y nie rów Bu dow nic twa Nr 56/R/2015 z dnia 09.04.2015

ro ku, zwi#k sza si# kwo t# prze zna czo n! na prze bu do w# i ada pta $
cj# bu dyn ku znaj du j! ce go si# w Ka to wi cach $Gi szow cu przy uli cy

Ada ma 1b oraz na po kry cie kosz tów za go spo da ro wa nia te re nu,

ma &ej ar chi tek tu ry i zie le ni, nad zo rów, wy po sa %e nia w sprz#t

biu ro wy, wy po sa %e nia elek tro nicz ne go dla po trzeb

"IO IIB o kwo t# 1 650 000 z& (s&ow nie: je den mi lion sze'( set pi#( $
dzie si!t ty si# cy z&o tych) do osta tecz nej wy so ko 'ci 3 150 000 z&
(s&ow nie: trzy mi lio ny sto pi#( dzie si!t ty si# cy z&o tych). Wy ko na nie

prze bu do wy, ada pta cji oraz za kup wy po sa %e nia bu dyn ku znaj du $
j! ce go si# w Ka to wi cach $Gi szow cu przy ul. Ada ma 1b pro wa dzo $
ne jest w opar ciu o pro jekt bu dow la ny, opra co wa ny przez ar chi $
tek to nicz ne biu ro pro jek tów AB Pro jekt Sp. z o.o. z sie dzi b!
w Ty chach oraz na pod sta wie usta le) Ze spo &u ds. mo der ni za cji

sie dzi by "IO IIB. Zgod nie z uchwa &! po wy% szy cel zo sta nie sfi nan $
so wa ny ze 'rod ków w&a snych "l! skiej Okr# go wej Izby In %y nie rów

Bu dow nic twa.

! In for ma tor !lO IIB nr 2 (46) z czerw ca 2015

Frag ment wy st! pie nia prze wod ni cz! ce go Ra dy "lO IIB Fran $
cisz ka Busz ki pod czas XIV Zjaz du Spra woz daw cze go "lO IIB w na $
wi! za niu do „Ra mo we go pro gra mu dzia &a nia "lO IIB”: 

„(...) Re ali za cj# tych za mie rze) (dot. do sko na le nia za wo do $
we go i in te gra cji cz&on ków) u&a twi na te re nie Ka to wic prze ka za $
nie do u%yt ku po mo der ni za cji no wej sie dzi by w Ka to wi cach $Gi $
szow cu przy ul. Ada ma 1b; usta lo ny przez Ra d# ter min prze ka za nia

to 30 czerw ca 2015 roku. *!cz ny pla no wa ny koszt to 2 430 000 z&
na za kup sie dzi by oraz 3 000 000 z& na mo der ni za cj#, w su $
mie 5 430 000 z&. Po wierzch nia u%yt ko wa tej nie ru cho mo 'ci wy $
no si (wg in wen ta ry za cji) 1437 m

2
.”

! 30 czerw ca 2015

Za ko) cze nie ro bót bu dow la nych.

! 31 lip ca 2015

Obiór ko) co wy in we sty cji dokonany przez Komisj# odbiorow!. 
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2016

! Sty cze! 2016

Roz po cz! cie dzia "al no #ci w no wej sie dzi bie $lO IIB przy

ul. Ada ma 1b w Ka to wi cach %Gi szow cu.

! 14 ma ja 2016 

Uro czy sto"# otwar cia no wej sie dzi by oraz Fe styn pod Li pa mi
dla cz"on ków $lO IIB i ich ro dzin na te re nie Par ku pod Li pa mi

w Ka to wi cach %Gi szow cu.

! In for ma tor !lO IIB nr 2 (50) z czerw ca 2016

Frag ment wy st& pie nia prze wod ni cz& ce go Ra dy $lO IIB Fran %
cisz ka Busz ki pod czas XV Zjaz du Spra woz daw cze go $lO IIB.

„(...) Wa' nym wy da rze niem w na szej Izbie jest prze nie sie nie

jej sie dzi by do zmo der ni zo wa ne go obiek tu przy ul. Ada ma 1b

w Ka to wi cach %Gi szow cu. Oprócz za pew nie nia w"a #ci wych wa %
run ków pra cy wszyst kim or ga nom zo sta" osi& gni! ty na kre #lo ny

w pro gra mach dzia "a nia cel, by sie dzi ba $lO IIB by "a cen trum

kszta" ce nia, roz wi ja nia i wy mia ny my #li tech nicz nej. Spe cja li %
stycz na bi blio te ka z czy tel ni& i miej scem do st! pu do norm, po %
miesz cze nia na no wo cze sne szko le nia w tym e %le ar nin go we oraz

miej sca spo tka( cz"on kow skich in te gru j& cych #ro do wi sko in 'y %
nie rów ma j& spra wi), 'e sie dzi ba b! dzie miej scem po moc nym

i przy ja znym dla cz"on ków. *&cz ne na k"a dy in we sty cyj ne na ten

obiekt o po wierzch ni u'yt ko wej 1437 m
2

to 5 334 872 z", za tem

koszt 1 m
2

no wo cze #nie za go spo da ro wa nej sie dzi by wy no %
si 3 712 z". (…). Ko le 'an ki i Ko le dzy, to jest na sze wspól ne dzie "o,

bez Wa sze go za an ga 'o wa nia, m& dro #ci i od po wie dzial nych de %
cy zji nie by "o by te go obiek tu. Umo' li wi "y to uchwa "y Ra dy,

uchwa "y zjaz dów, pra ca Ze spo "u ds. mo der ni za cji oraz Okr! go %
wej Ko mi sji Re wi zyj nej, któ ra #le dzi "a ka' dy etap, wy ty ka "a b"! %
dy i zg"a sza "a m& dre uwa gi, któ re mo' na uj&) s"o wa mi: wy bu %
duj cie to nie ta nio, ale do brze. My #l!, 'e uda "o nam si! to

osi& gn&). Dzi siaj mam oka zj! go r& co Wam po dzi! ko wa) i po gra %
tu lo wa) zro zu mie nia oraz od wa gi”.
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Uczest ni cy pro ce su in we sty cyj ne go w za kre sie pro jek to wa !
nia oraz re ali za cji ada pta cji i mo der ni za cji obiek tu za ku pio ne !
go na no w" sie dzi b# $lO IIB – klu czo we da ty

! Lu ty 2013 – Pro jekt Kon cep cyj ny „Prze bu do wa i ada pta cja

bu dyn ku dla po trzeb !lO IIB” wyk. w PZITB Od dzia" w Biel sku #
#Bia "ej; au tor Ry szard K"o da.

! 05.02.2014 – Pro jekt bu dow la ny wy ko na ny przez Ar chi #
tek to nicz ne Biu ro Pro jek tów AB Pro jekt Sp. z o.o. w Ty chach.

• Ar chi tek tu ra, Za go spo da ro wa nie te re nu

– Jó zef Ku klok #Opol ski, An drzej Sko cza,

• Kon struk cja – W"a dy s"aw Si ko ra,

• In sta la cje sa ni tar ne i we wn$trz ne – Mi ro s"aw Wy der ka,

• In sta la cje elek trycz ne we wn$trz ne – An drzej Py ka.

! De cy zja Nr 175/14 z dnia 18.02.2014 roku Pre zy den ta

Mia sta Ka to wi ce do ty cz% ca za twier dze nia pro jek tu bu dow la #
ne go i udzie le nia po zwo le nia na wy ko na nie ro bót bu dow la #
nych po le ga j% cych na prze bu do wie wej &cia g"ów ne go, wy ko #
na nia no we go wej &cia oraz ada pta cji po miesz cze' na po trze by

!lO IIB.

! 24.02.2014 – Pro jekt wy ko naw czy „Prze bu do wa wej &cia

g"ów ne go i wy ko na nie no we go wej &cia w bu dyn ku przy uli cy

Ada ma 1b w Ka to wi cach oraz ada pta cja po miesz cze' na po trze #
by !l% skiej Okr$ go wej Izby In (y nie rów Bu dow nic twa” wy ko na ny

przez Ar chi tek to nicz ne Biu ro Pro jek tów AB Pro jekt Ty chy. Au to r

pro jek tu wy stro ju wn$trz, ele wa cji i za go spo da ro wa nia te re nu

mgr in(. arch. Ta de usz Ko sto'. 

! 01.04.2014 – Od biór pro jek tu wy ko naw cze go. Od bio ru

do ku men ta cji do ko na "a Ko mi sja ds. od bio ru prac pro jek to !
wych – pro jek tu wy ko naw cze go w sk"a dzie: An drzej No wak, Je #
rzy Dzier (e wicz, Cze s"a wa Bel la, Zu zan na Kró lic ka, W"o dzi mierz

Ku lisz, po wo "a na Za rz% dze niem Nr 1/2014 Prze wod ni cz% ce go

Ra dy !lO IIB z dnia 12.02.2014 roku. 

Na eta pie pro jek tu wy ko naw cze go z biu rem opra co wu j% cym

do ku men ta cj$ wspó" pra co wa" Ze spó% ds. nad zo ru nad wy ko na !
niem pro jek tu wy ko naw cze go w sk"a dzie Je rzy Dzier (e wicz

– ko or dy na tor Ze spo "u, Ze non Pa nicz, Kry sty na Kie res, Ja nusz

Ja sio na. Sk"ad Ze spo "u usta lo no na po sie dze niach Pre zy dium

Ra dy !lO IIB w dniach 24.10. i 14.11.2013 roku.
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! 23.10.2014 – Umo wa z Re wi tal Ser wis Sp. z o.o. z Ka to !
wic – wy ko naw c! ro bót bu dow la nych zwi! za nych z ada pta cj!
i mo der ni za cj! obiek tu. 

Kie row nik bu do wy – Alek san der Róg, in spek to rzy nad zo !
ru – Ta de usz So pa ta (bran "a bu dow la na), Ad rian Kyrcz (bran "a
elek trycz na), Hen ryk Mu ska #a (bran "a sa ni tar na), Ta de usz Ko $
sto% (nad zór ar chi tek to nicz ny). 

Z ra mie nia &lO IIB ro bo ty bu dow la ne nad zo ro wa# Ze spó"
do spraw mo der ni za cji sie dzi by w sk#a dzie: prze wod ni cz! cy An $
drzej No wak (bran "a bu dow la na), za st'p ca prze wod ni cz! ce go
Jó zef Klu ska (bran "a elek trycz na) oraz cz#on ko wie: Bar ba ra Twar $
dosz $Mich niew ska (bran "a in sta la cyj na), Grze gorz Bo ja now ski
(bran "a bu dow la na), Ste fan Wój cik (bran "a me lio ra cyj na); ko or $
dy na tor ro bót – Ja nusz Ko zu la.

! 30.06.2015 – Za ko# cze nie mo der ni za cji bu dyn ku.

! 31.07.2015 – Od biór ko# co wy in we sty cji. Od bio ru do ko $
na #a Ko mi sja od bio ro wa w sk#a dzie: prze wod ni cz! cy Grze gorz
Go wa rzew ski, za st'p ca prze wod ni cz! ce go Ur szu la Kal lik, cz#on $
ko wie: Zu zan na Kró lic ka, W#o dzi mierz Ku lisz, Da mian Pi' ta, Piotr
Spi "ew ski, Grze gorz Wa sy low ski.
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Od lewej: Agnieszka Dyszlewska-Tarnawska (Kancelaria Notarialna), Czes!awa Bella, Ma!gorzata Kanclerz (Po"rednictwo w Obrocie

Nieruchomo"ci „Posesja”), Franciszek Buszka, Andrzej Nowak, Maria Wójcik

PODPISANIE AKTU NOTARIALNEGO 22.05.2012 ROKU





Je ste !my
w do brym to wa rzy stwie…



aj bli! sze s" siedz two no wej sie dzi by #lO IIB sta no wi" ma low ni $
cze dom ki w ogro dach – po zo sta %o&' wy bu do wa ne go w tym

miej scu gór ni cze go osie dla Gie sche wal du, dla osób za trud nio $
nych w wiel kim kon cer nie b( d" cym w%a sno &ci" spad ko bier ców

Geo r ga von Gie sche. Kil ka ki lo me trów da lej Ni ki szo wiec, daw ny

Nic ki sch schacht, ko lej na pe re% ka urba ni stycz no $ar chi tek to nicz $
na na #l" sku. Urok i wy j"t ko wo&' tych miejsc nie ja ko zo bo wi" zu $
j" nas do po zna nia bo daj za ry su ich hi sto rii. 

Gwa! tow ny roz wój prze my s!u w XIX wie ku, zw!asz cza w re jo "
nach zwi# za nych z wy do by ciem w$ gla oraz hut nic twem me ta li,
po wo do wa! prze sie dla nie lud no %ci w po bli &e o%rod ków prze my "
s!o wych. Wie lo ro dzin ne do my na po trze by osie dla nia wiel kich
liczb ro dzin ro bot ni czych mo& li wie bli sko miejsc pra cy za cz$ to
bu do wa' ju& na prze !o mie XVIII i XIX wie ku. By !a to za bu do wa
w for mie ko sza ro wych ka mie nic, z ogrom ny mi rz! da mi wie lo "
pi! tro wych do mów, któ re (…) wy wo #u j$ wra %e nie wiel kich usze "
re go wa nych skrzy& z otwo ra mi okien ny mi o z#ym ob mu rzu.
Te po nu re bu dow le stwa rza j$ wie lu ty si$c om ro dzin ro bot ni czych
spo sob no'( do ulo ko wa nia si!, (…) po nie wa% o „miesz ka niu”,
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o „do mu” w ta kim bu dyn ku, na wet dla naj mniej wy ma ga j! cej
ro dzi ny ro bot ni czej, nie mo "e by# mo wy. Uwi dacz nia si$ to naj %
wy ra& niej w cz$ stych „prze pro wadz kach” z ta kich ulic, co po mi %
mo po wo do wa nia znacz nych kosz tów zda rza si$ ka" dej ro dzi nie
ka" de go ro ku, a je 'li to mo" li we na wet wie lo krot nie w ci! gu ro %
ku – pi sa! we wst" pie do ksi#$ ki wy da nej w Ka to wi cach w 1910

ro ku pro fe sor Reuf furth o za bu do wie nie miec kich uprze my s!o %
wio nych miast i ich przed mie&'. Uchwa lo na w 1890 ro ku usta wa

o miesz kal nic twie mas pra cu j# cych, ma j# ca na ce lu po pra w"
wa run ków $y cio wych ro bot ni ków – zw!asz cza w za kre sie zdro %
wia i hi gie ny, da !a po cz# tek po dob nym ak tom praw nym w in %
nych kra jach Eu ro py. Od 1904 ro ku obo wi# zy wa !a w Rze szy Nie %
miec kiej usta wa bu dow la na i osie dle( cza, zo bo wi# zu j# ca

pra co daw ców do za pew nie nia miesz ka nia pra cow ni ko wi. Okre %
&la !a ona m.in. pa ra me try or ga ni za cyj no %tech nicz ne osie dli ro %
bot ni czych. Ten den cja do ide ali zo wa nia w tam tym cza sie wsi

i jej ro dzin ne go, siel skie go i pra co wi te go $y cia ja ko prze ci wie( %
stwa do brud ne go, bru tal ne go i de struk cyj nie dzia !a j# ce go $y cia

miej skie go zna la z!a od zwier cie dle nie w ar chi tek tu rze. U schy! %
ku XIX wie ku zro dzi !a si" idea miast %ogro dów. Za po cz#t ko wa %
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na dzie !em Ebe ne ze ra Ho war da Gar den Ci ties of To mor row
(Mia sta ogro dy ju tra) z 1898 ro ku, zy ska !a nie ba wem wiel k" po #
pu lar no$%; po ci&' kiej pra cy ro bot nik mia! znaj do wa% wy tchnie #
nie w ro dzin nym gro nie i w oto cze niu przy ro dy.

Sto lat te mu na Gór nym !l" sku po wsta #o osie dle, w któ rym mia $
#y roz kwi ta% cno ty ro dzin ne i pra cow ni cze. Do my pod wy so ki mi da $
cha mi z gon tu sta #y w ja b#o niach, a je &li któ ra& za czy na #a mar nie%,
pra co daw ca wy sy #a# anio #a, wiel kie go m'( czy zn' w czar nych ka $
ma szach, któ ry przy no si# zdro wy szczep i sta wia# przy furt ce.

Ty mi s!o wa mi roz po czy na si& nie zwy k!a opo wie$% zna nej
dzien ni kar ki, re por ter ki i pi sar ki Ma! go rza ty Szej nert pt. „Czar ny
ogród”. Au tor ka nie po cho dzi ze (l" ska. Do Gi szow ca tra fi !a
przy pad ko wo na po cz"t ku lat osiem dzie si" tych, ale wró ci !a $wia #
do mie, bo Gi szo wiec wraz z 'y j" cy mi tu od lat lud) mi zro bi!
na niej, jak wspo mi na, wiel kie, nie za po mnia ne wra 'e nie.
Za chwy ci !a j" spe cy ficz na ar chi tek tu ra oko li cy. Przez la ta zbie ra #
!a ma te ria !y. Tak po wsta !a praw dzi wa skarb ni ca wie dzy o po #
nad dwu set let niej hi sto rii nie tyl ko dzi siej sze go Gi szow ca i Ni ki #
szow ca, ale tak 'e Nie miec, (l" ska i Pol ski – hi sto rii lu dzi, któ rzy
te miej sca przez la ta kszta! to wa li. 

Po wsta nie Gie sche wal du i Nic ki sch schach tu wi" 'e si& bez po #
$red nio z roz bu do w" kon cer nu b& d" ce go w!a sno $ci" Spó! ki Gór #
ni czej Spad ko bier ców Geo r ga von Gie sche – Ber gwerks ge sel l #
schaft Georg von Gie sches Er ben. Za l" 'ek przed si& bior stwa
stwo rzy! Georg von Gie sche, g!ów ny „spraw ca” in we sty cji prze #
my s!o wych na Gór nym (l" sku, zwi" za nych z wy do by ciem rud
cyn ku, a pó) niej ich prze twór stwem. Od po cz"t ku XVIII wieku
mia! on przy wi lej wy !"cz no $ci na wy do by cie i sprze da' gal ma nu,
co przy czy ni !o si& do zwie lo krot nie nia ro dzin ne go ka pi ta !u.
*a den z sze $ciu sy nów Geo r ga nie zo sta wi! po tom stwa – pi& ciu
zmar !o w dzie ci+ stwie lub m!o do $ci, szó sty 'y! sa mot nie. Dla
utrzy ma nia ran gi przed si& bior stwa, po wa' ne in we stu j" ce go
na Gór nym (l" sku, tak 'e dzi& ki uzy ska nym przez la ta przy wi le #
jom za wier n" s!u' b& habs bur skie mu ce sa rzo wi a po tem kró lo #
wi pru skie mu, po tom ko wie Geo r ga po sta no wi li za trzy ma% na #
zwi sko twór cy suk ce su w na zwie ro dzin ne go kon cer nu.

Na po cz"t ku XX wie ku dzia !a j" ca na (l" sku Spó! ka Gór ni cza
Spad ko bier ców Geo r ga von Gie sche sta no wi !a praw dzi we im pe #
rium prze my s!o we. Mia !a w swo im po sia da niu m.in. ko pal nie
w& gla skon so li do wa ne w ko pal ni& pn. „Gie sche”, ko pal nie gal #
ma nu i rud cyn ko wo #o!o wio wych, hu ty cyn ku, wal cow nie blach
cyn ko wych, hu t& o!o wiu i sre bra. Mia !a te' za ku pio ne w 1899
ro ku na ko rzyst nych wa run kach, od hra bie go von Tie le #Winc kle #
ra, po le re zer wo we o pow. sie dem na stu ki lo me trów kwa dra to #
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wych nad bo ga ty mi po k!a da mi w" gla, za ro #ni" te pi"k nym
la sem. W la tach 1904 – 1907 w po lu „Re se rve” wy bu do wa no
no wo cze sny szyb „Car mer”. Do je go ob s!u gi po trzeb na by !a licz $
na za !o ga. Kon ku ren cj" dla gór ni czej dzia !al no #ci kon cer nu spad $
ko bier ców Gie sche go sta no wi !y ko pal nie w Nad re nii i We stwa $
lii, bo gat szych cz" #ciach Rze szy, do któ rych ma so wo emi gro wa li
ro bot ni cy ze %l& ska. W ce lu za pew nie nia na p!y wu pra cow ni ków
z oko licz nych wsi, a tak 'e spo za gra nic %l& ska, oraz sta bi li za cji
kadr pra cow ni czych gór ni czej spó! ki, po trze b& chwi li sta !a si"
bu do wa osie dla ro bot ni cze go.

W le sie za ku pio nym od hra bie go von Tie le Winc kle ra, na pro $
sto k& cie o wy mia rach 800 x 1200 m, ów cze sny dy rek tor ge ne ral $
ny Spó! ki Gór ni czej Spad ko bier ców Geo r ga von Gie sche, taj ny
rad ca gór ni czy An ton Uthe mann z Za !" 'a, po le ci! zbu do wa( ko lo $
ni" gór ni cz&. Do re ali za cji za da nia zo sta li za trud nie ni ku zy ni Emil
i Georg Zil l man no wie, ar chi tek ci z Char lot ten bur ga k. Ber li na.
Przed tem Uthe mann zle ci! Geo r go wi Zil l man no wi prze stu dio wa $
nie sta rych wiej skich bu dyn ków, znaj du j& cych si" na Gór nym %l& $
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Plan Gi szow ca (niem. Gie sche wald) z 1910 ro ku [2]; ak tu al ne na zwy ulic: od pó! no cy ul. My s!o wic ka, od wscho du ul. Ko -
smicz na, od po !u dnia ul. Gór ni cze go Sta nu, od za cho du ul. Pszczy" ska (ozna cze nia cy fro we: 1. Go spo da; 2. Nad le #nic two;
3. Skle py; 4. Szko !y; 5. Do my noc le go we; 6. Pral nia i !a$ nia; 7. Wie %a ci #nie"; 8. Ko mo ra cel na).
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sku oraz te re nach przy gra nicz nych. W tym cza sie mod na by !a
idea „mia sta ogro du” an giel skie go urba ni sty sir Ebe ne ze ra Ho "
war da. We d!ug je go po my s!u mia sta ju tra mia !y by# sa mo dziel "
nym or ga ni zmem, wy po sa $o nym w urz% dze nia tech nicz ne oraz

szko !y, ko &cio !y i urz% dze nia so cjal ne, po sia da# nie zbyt g' st% za "
bu do w', oto czo n% pa sem rol ni czo "ogrod ni czym. Zil l man no wie

na le $e li do en tu zja stycz nych wy znaw ców idei Ho war da. Zre ali zo "
wa li rów nie$ po mys! Uthe man na – wy bu do wa nia przy by szom ze

wsi do mów przy po mi na j% cych wcze &niej sze wa run ki za miesz ka "
nia, ale w nie po rów ny wal nie wy$ szym stan dar dzie. Stwo rzy li pro "
jekt kom plet ne go osie dla wraz z bu dyn ka mi u$y tecz no &ci pu "
blicz nej w &rod ku la su. Stan dard tech nicz ny za bu do wy i wy po sa $e nie

osie dla w obiek ty u$y tecz no &ci pu blicz nej re gu lo wa !a usta wa

z 1904 ro ku o za k!a da niu no wych osie dli, któ ra na rzu ci !a pro "
gram funk cjo nal ny Gi szow ca. Do my miesz kal ne, za pro jek to wa ne

z uwzgl'd nie niem obo wi% zu j% cych w tam tym cza sie wy mo gów

sta wia nych ta kim bu dyn kom w sto sun ku do wy mia rów, po "
wierzch ni, wy so ko &ci oraz trwa !o &ci kon struk cji i bez pie cze( stwa

prze ciw po $a ro we go, za cho wa !y cha rak ter bu dow nic twa wiej "
skie go; w tym sa mym sty lu za pla no wa no bu dyn ki us!u go we. 
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Nadle!nictwo Ober-Foersterei, rok 1910 Dawny budynek nadle!nictwa, obecnie przedszkole

Szko"a i domy towarowe, rok 1910 Dawne budynki szkolne, obecnie Agencja Rynku Rolnego



Tak po wsta! Gi szo wiec, po nie miec ku Gie sche wald – ide a! ro "
bot ni cze go osie dla, wzor co wy przy k!a d wcie le nia w #y cie idei mia "
sta "ogro du Ebe ne ze ra Ho war da oraz zna ko mi ty przy k!ad bu dow "
nic twa pa tro nac kie go. Cen trum sta no wi! ry nek, od któ re go
pro mie ni $cie roz cho dzi !y si% uli ce, po prze ci na ne dwie ma ob wod "
ni ca mi. Za my ka j& ce osie dle dro gi pro wa dzi !y do Mur cek i My s!o "
wic. Przy uli cach wy bu do wa no do my dla ro bot ni ków, a w na ro "
#ach ulic – dla urz%d ni ków. Wo kó! cen tral ne go pla cu zlo ka li zo wa no
bu dyn ki u#y tecz no $ci pu blicz nej: nad le $nic two, bu dy nek urz% du
na pla nie sze $cio k& ta ze sta tu& Bi smarc ka "Ro lan da, szko !y, skle py
(z fa brycz k& lo du na po trze by ar ty ku !ów mi% snych), pocz t%, !a' ni%,
pral ni%, pie kar ni% (z 8 pie ca mi chle bo wy mi do wy pie ka nia chle "
ba – pie kar nio ka mi) i do my noc le go we dla oko !o 300 gór ni ków.

By! te# park z karcz m& i musz l& kon cer to w&. W go spo dzie
znaj do wa !a si% kr% giel nia i sa la te atral na, by !o to miej sce za baw
i fe sty nów tu tej szej spo !ecz no $ci. Na pi% trze oprócz miesz ka nia
go spo da rza znaj do wa !y si% po ko je go $cin ne. Obok go spo dy wy "
bu do wa no po miesz cze nia go spo dar cze – wo zow ni% i staj ni%.

Na osie dlu wznie sio no w su mie po nad 300 do mów, w wi%k "
szo $ci dwu ro dzin nych. Ka# dy dom po sia da! ogród z cz% $ci& s!u "
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Gospoda Dawna gospoda, obecnie Filia nr2 MDK Szopienice-Giszowiec

Dawny dom towarowy (konsum) oraz rze!nictwo i piekarnia Budynek mieszkalno-us"ugowy, plac Pod Lipami 7-10



!" c" do wy po czyn ku oraz cz# $ci" do upra wy wa rzyw i owo ców.
Do przy do mo wych ogród ków do star cza no drzew ka i sa dzon ki
kwia tów. W tym ce lu dzia %a %o na te re nie osie dla ogrod nic two,
a do obo wi"z ków miesz ka& ców na le !a %o za go spo da ro wa nie
ogród ków i pie l# gno wa nie ro $lin. Za naj pi#k niej sze ogród ki „hoj '
ny Uthe mann” przy zna wa% u!yt kow ni kom na gro dy pie ni#! ne.
W s" siedz twie po miesz cze& miesz kal nych znaj do wa %y si# po '
nad to ma %e za bu do wa nia go spo dar cze, prze zna czo ne do ho '
dow li zwie rz"t – przy bu do wa ne lub wol no sto j" ce. Za pro jek to '
wa no 40 ty pów bu dyn ków, po dob nych do sie bie ale ró! ni" cych
si# de ta la mi ar chi tek to nicz ny mi „jak dzie ci jed nej mat ki”.

Do my ro bot ni cze bu do wa no dla dwóch al bo czte rech ro dzin,
dwu lub trzy izbo we. Wy ko na ne by %y z ce g%y, z da cha mi spa dzi sty '
mi, kry ty mi gon tem. Gont spe cjal nie im pre gno wa no w ce lu za bez '
pie cze nia prze ciw po !a ro we go, rów nie! ce g%# przy j# to ja ko bu du '
lec ze wzgl# du na bez pie cze& stwo prze ciw po !a ro we, w za mian
za sto so wa ne w wiej skich cha tach bier wio na uszczel nia ne gli n"
lub mchem. Do my ro bot ni cze by %y bez bie !" cej wo dy, miesz ka& cy
po bie ra li j" z ulicz nych hy dran tów in sta lo wa nych co 100 me trów.
Aby za bez pie czy( miesz ka nia przed za wil go ce niem (oraz dla wy '
go dy lo ka to rów osie dla) wy bu do wa no pral ni#, w któ rej by %y
32 sta no wi ska pral ni cze z bie !" c" wo d" cie p%" i zim n", su szar ni#
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Projekty domu górniczego dla dwóch rodzin



z ma glem i !a" ni# dla gór ni czych ro dzin. Do my urz#d ni cze by !y
wi#k sze, oka za !e, kry te czer wo n$ da chów k$, wy po sa %o ne w urz$ &
dze nia wod ne i ka na li za cyj ne. Wo d# dla osie dla za pew nia !a usy &
tu owa na w je go naj wy% szym punk cie wie %a ci 'nie(, wy po sa %o &
na w zbior nik ci 'nie nio wy o po jem no 'ci 150 m3. St$d sys te mem
ru ro ci$ gów wo da tra fia !a do miesz ka( ców. Ca !e osie dle by !o ze &
lek try fi ko wa ne, znaj do wa !o si# tu kil ka na 'cie sta cji trans for ma to &
ro wych. Ca !o') zo sta !a tak po my 'la na, by za trud nie ni w ko pal ni
– miesz ka j$c wy god nie i %y j$c w gro nie ro dzi ny – pra co wa li 
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Projekt domu urz!dniczego

Budynki mieszkalne
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Budynki mieszkalne

wy daj nie. Do dat ko we udo god nie nia, jak ni skie czyn sze, bez p!at "
na ener gia elek trycz na, bez p!at ne ko rzy sta nie z pral ni, !a# ni, pie "
kar ni i in ne $wiad czenia, wy ra %a !y oczy wi st& tro sk' w!a $ci cie li
spó! ki o pra cow ni ka i w!a sny in te res.

Pierw si miesz ka( cy wpro wa dzi li si' w pa# dzier ni ku 1908 ro "
ku, do ko( ca ro ku miesz ka !o ju% po nad 3 ty si& ce lu dzi, a po uko( "
cze niu bu do wy je sie ni& 1910 ro ku oko !o 4 ty si& ce. Dla po rów na "
nia ów cze sne Ka to wi ce by !y rap tem 10 ra zy wi'k sze
od Gie sche wal du, na to miast za !o ga ko pal ni „Gie sche” li czy !a bli "
sko 7 ty si' cy osób. Przy by sze ch't nie po dej mo wa li pra c' w spó! "
ce, któ ra pro po no wa !a wspa nia !e wa run ki osie dle nia, za$ pra co "
daw ca zy ski wa! wie lo po ko le nio w& ka dr' zwi& za n& z za k!a dem
i miej scem za miesz ka nia, któ re jed nak %e na le %a !o by opu $ci)
w przy pad ku zwol nie nia z pra cy.

Na te re nie osie dla dzia !a !y sto wa rzy sze nia nie miec kie, po pie "
ra ne przez ów cze sne w!a dze, ale tak %e sto wa rzy sze nia pol skie,
m.in. To wa rzy stwo Gim na stycz ne „So kó!” i To wa rzy stwo *pie "
wa cze „Lut nia”, krze wi& ce pol sko$). 

Ko lo nia Gie sche wald ju% w cza sie bu do wy cie szy !a si' du %ym za "
in te re so wa niem. Pr'd ko zy ska !a uzna nie tak %e po za gra ni ca mi
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Domy górników i domek transformator przy ul. Bessera

Domy górników przy ul. Foerstera
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!l" ska za es te ty k# i funk cjo nal no$%, ucho &
dz"c za wzo ro wo za pro jek to wa ne i urz" dzo &
ne osie dle ro bot ni cze. W opra co wa niu
pt. „GI SZO WIEC no wa gór no $l" ska wie$ gór &
ni cza Spó' ki Gór ni czej Spad ko bier ców Geo r &
ga von Gie sche” wg pro jek tów ar chi tek tów
E. i G. Zil l man nów, Char lot ten burg opi sa &
na przez kró lew skie go wy k'a dow c# Kgl. Bau &
ge werk schul &Obe rleh rer (Szko 'y Rze mios'
Bu dow la nych) pro fe so ra Her man a Reuf fur &
tha, wy da nym w Ka to wi cach w 1910 ro ku,
ko lo nia gi szo wiec ka zo sta 'a przed sta wio &
na ja ko naj no wo cze $niej sze i naj pi#k niej sze
osie dle te go ty pu, wzór god ny po wie la nia.
Obok „roz pra wy” nt. bu dow nic twa dla ro &
bot ni ków na prze 'o mie XIX i XX wie ku, szcze &
gó 'o we go opi su ko lo nii wraz z kal ku la cj"
kosz tów jej bu do wy, znaj du j" si# tu zdj# cia
z po cz"t ku XX wie ku, a w szcze gól no $ci licz &
ne przy k'a dy pro jek tów bu dyn ków miesz &
kal nych i u(y tecz no $ci pu blicz nej. W pod su &

mo wa niu au tor na pi sa': Na naj wi!k sze uzna nie za s"u gu j#, obok
ni skich kosz tów bu do wy osie dla, ro dzi my cha rak ter za bu do wy i za $
cho wa ne hi sto rycz ne for my ar chi tek to nicz ne, wzbo ga co ne do dat ko $
wo wspó" cze sna tech ni k#. Dzi! ki wni kli wym, z za mi "o wa niem pro $
wa dzo nym pra com stu dyj nym nad sta ry mi wzor ca mi i for ma mi,
uda "o si! ar ty %cie osi# gn#& ten suk ces, aby to co do bre w sta rym
prze two rzy& i w swo ich dzie "ach do no we go 'y cia po bu dzi&.

Prze druk w j# zy ku pol skim tej wa( nej po zy cji uka za' si# w Pol &
sce do pie ro w 1994 ro ku (I wy da nie), w t'u ma cze niu z j#zyka
nie miec kie go przez Bro ni s'a wa Mach ni ka.

Gi szo wiec ka ko lo nia gór ni cza zo sta 'a za pro jek to wa na dla
ok. 4 ty si# cy osób. Pier wot ny plan za k'a da' bu do w# 300 do mów
dla 600 ro dzin. Wg prof. Reuf fur tha w 1910 ro ku w 300 do mach
ro bot ni czych (w wi#k szo $ci dwu ro dzin nych) i 30 urz#d ni czych
by 'y 642 miesz ka nia, w tym 600 dla gór ni ków, 17 dla urz#d ni ków
ko pal ni, 11 dla na uczy cie li, 14 dla urz#d ni ków dwor skich i nad le &
$nic twa; 4 do my noc le go we prze wi dzia no dla 300 górników.

W la tach 1920&1924, w zwi"z ku z ro sn" cym sta le za po trze bo wa &
niem na miesz ka nia dla pra cow ni ków, w wol nym wschod nim pa sie
par ce li po wsta 'a tzw. no wa ko lo nia z no wym ty pem bu dyn ków
miesz kal nych. Licz ba miesz ka) wzro s'a wte dy do 990. 

Po I woj nie $wia to wej i po dzia le !l" ska – w wy ni ku ple bi scy &
tu w 1921 ro ku – na cz#$% pol sk" i nie miec k" (72% miesz ka) &

Zabytkowa wie!a ci"nie#
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Dom górnika, remiza i wie!a stra!acka

ców Gi szow ca i zbu do wa ne go kil ka lat
pó! niej Ni ki szow ca opo wie dzia "o si#
za przy "$ cze niem %l$ ska do Pol ski),
80 pro cent kon cer nu zna la z"o si# na te &
re nie no wo po wsta "e go pa' stwa pol skie &
go i by "o naj wi#k szym przed si# bior stwem
prze my s"u ci#( kie go na ów cze snych zie &
miach pol skich. Spó" ka kon ty nu owa "a
dzia "al no)* pod na zw$ Gie sche S.A. Ka &
to wi ce, jed nak (e nie miec kie w"a dze kon &
cer nu w oba wie o przy sz"o)* przed si# &
bior stwa (po up"y wie 15 lat pol ski rz$d
mia" pra wo wy ku pu nie miec kiej w"a sno )ci znaj du j$ cej si# na te &
re nie Rze czy po spo li tej) zde cy do wa li sprze da* je ame ry ka' skie &
mu kon cer no wi Si le sian Ame ri can Cor po ra tion S.A.Co. (spad &
ko bier cy Gie sche go za cho wa li 49% ak cji). Dla przy by "ych wraz
z ro dzi na mi pra cow ni ków kon cer nu zo sta "a wy bu do wa na w 1926
ro ku w po "u dnio wo &za chod niej cz# )ci Gi szow ca tzw. ko lo nia
ame ry ka' ska, li cz$ ca 6 dwu kon dy gna cyj nych do mów w ko lej &
nej, no wej for mie za bu do wy. W cza sie II woj ny )wia to wej
Niem cy prze j# li za k"a dy kon cer nu w za rz$d ko mi sa rycz ny,
a po woj nie rz$d Pol ski na mo cy usta wy ma j$ tek kon cer nu
zna cjo na li zo wa".

Budynek mieszkalny
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Gi szo wiec by! do 1924 ro ku, kie dy w!" #
czo no go do zre or ga ni zo wa nej gmi ny Ja #
nów, sa mo dziel nym osie dlem z w!a sn"
ad mi ni stra cj". By! to ob szar dwor ski, któ #
ry zor ga ni zo wa no po od!" cze niu Gie sche #
wal du od ob sza ru dwor skie go w My s!o #
wi cach. Od 1947 ro ku na le $a! do po wia tu

miej skie go Szo pie ni ce, z któ rym w 1960

ro ku wszed! w sk!ad Ka to wic. 

Trud ny czas prze $y! w la tach sie dem #
dzie si" tych mi nio ne go wie ku, gdy roz po #

cz% to tu bu do w% spó! dziel cze go osie dla miesz ka nio we go, prze #
mia no wa ne go zresz t" na osie dle Sta szi ca. W 1964 ro ku w po bli $u
osie dla roz po cz% !a wy do by wa nie w% gla z po la re zer wo we go ko #
pal nia „Sta szic”. Ów cze sne w!a dze pod j% !y wów czas de cy zj% o wy #
bu rze niu za byt ko wej cz% &ci Gi szow ca – znie na wi dzo ne go „re lik #
tu ka pi ta li zmu” i wy bu do wa niu w tym miej scu dzie si% cio pi% tro wych

blo ków z wiel kiej p!y ty. Oto czo ne la sem osie dle z ogro da mi wo #
kó! dom ków po sta no wio no za mie ni' na be to no we „no wo cze sne

osie dle miesz ka nio we”. Dzie si% cio pi% tro we blo ki z wiel kiej p!y ty

za cz% !y wy pie ra' uni ka to w" pod wzgl% dem ar chi tek to nicz nym

za bu do w%. Wi%k szo&' ist nie j" cych do mów wy bu rzo no, pod pre #

Pó!nocno-wschodni róg kolonii Giszowiec (niem. Gieschewald)

Budynek mieszkalny
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Powojenny plan Giszowca – zdj!cie ilustracji stanu zabudowy w 1948 roku

tek stem rze ko me go znisz cze nia. Trud no by !o po go dzi" si# z t$
zmia n$ sta rym miesz ka% com, któ rzy nie chcie li miesz ka" w „be &
to no wych szu fla dach”. Tam ten czas opo ru przed prze pro wadz k$
oraz przy wi$ za nie do do mu oj ców od ma lo wa! Ka zi mierz Kutz
w ostat nim fil mie try lo gii o 'l$ sku pt. „Pa cior ki jed ne go ró (a% ca”
z 1980 ro ku (wcze )niej sze cz# )ci try lo gii to „Sól zie mi czar nej”
i „Per !a w ko ro nie”). W!a )nie w ta kim sta nie zo ba czy !a Gi szo wiec
na po cz$t ku lat osiem dzie si$ tych Ma! go rza ta Szej nert, opi su j$c
s!o wa mi: Sta re mia sto ogród, roz je cha ne przez blo ko wi ska, ci! "
gle jesz cze bro ni #o si$ ja k!% wie &ycz k!, pod cie niem, gan kiem, #a "
ma nym da chem, za %wiad cza j!c, ja kim by #o kie dy% cu dem. Lu "
dzie, któ rzy uzna li to miej sce za swo j! oj czy zn$ do mo w! i du cho w!,
ro bi li co mo gli, by j! za cho wa'. By! to nie ste ty nie je dy ny przy &
k!ad bra ku po sza no wa nia dla )l$ skich za byt ków kul tu ry ma te rial &
nej i bru tal ne go nisz cze nia hi sto rycz nej spu )ci zny. Bar ba rzy% &
stwo tym wi#k sze, (e osie dle Gie sche wald po strze ga ne by !o
od po cz$t ku ist nie nia ja ko urba ni stycz no &ar chi tek to nicz na pe re! &
ka, fe no men w ka te go rii za byt ków pa tro nac kie go osie dlo we go
bu dow nic twa ro bot ni cze go. 

Na szcz# )cie uda !o si# ura to wa" przed wy bu rze niem nie wiel k$
cz#)" sta rej za bu do wy osie dla, któ ra ak tu al nie znaj du je si#
pod opie k$ kon ser wa to ra za byt ków. Za cho wa !o si# kil ka kwar ta &
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oraz ul. Górniczego Stanu 12, elewacja pó!nocna

Budynek urz"dniczy tzw. kolonii ameryka#skiej; ul. Górniczego Stanu 10, elewacja po!udniowa
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Budynek urz!dniczy w g"!bi tzw. kolonii ameryka#skiej

Budynek urz!dniczy w g"!bi tzw. kolonii ameryka#skiej
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!ów do mów miesz kal nych oraz m.in. daw na karcz ma – ak tu al nie

Fi lia nr 2 Do mu Kul tu ry Ka to wi ce "Szo pie ni ce; w bu dyn ku znaj du je

si# tak $e re stau ra cja „Dwo rek pod Li pa mi”, bu dy nek nad le %nic "
twa – mie %ci si# w nim te raz przed szko le, wie $a ci %nie&, wil la dy "
rek to ra, szko !a i skle py.  Wal k# o za cho wa nie wy bu rzo nej ju$ cz# "
%cio wo, uni ka to wej za bu do wy osie dla pod j'! ów cze sny wo je wódz ki

kon ser wa tor za byt ków Adam Ku d!a (przez po my! k# w urz# dzie

zna ny pod na zwi skiem Ku dla). Dzia !a nia w!adz prze rwa no po je go

in ter wen cji w Mi ni ster stwie Kul tu ry oraz je go de cy zji z 1978 ro ku

o wpi sie uk!a du urba ni stycz no "prze strzen ne go Gi szow ca do re je "
stru za byt ków wo je wódz twa ka to wic kie go. Adam Ku dla za p!a ci!
za t# de cy zj# ka r' po li tycz n', zo sta! za wie szo ny w czyn no %ciach

kon ser wa tor skich na 2 la ta (I se kre ta rzem KW PZPR by! wte dy Zdzi "
s!aw Gru dzie&). Nie ste ty za bu do wa sta re go Gi szow ca zo sta !a w 2/3

znisz czo na. W %wia do mo %ci sta rych i no wych miesz ka& ców miej sce

to po zo sta !o Gi szow cem, na wet z 10"pi#t ro wy mi blo ka mi. 

W re je strach za byt ków !l" skie go Wo je wódz kie go Kon ser wa #
to ra Za byt ków w Ka to wi cach znaj du j' si# pod le ga j' ce ochro nie

dwa ze spo !y za bu do wy z te re nu Gi szow ca (www.wkz.ka to wi ce.pl) 

Pod nu me rem A/1229/78 z dnia 18 VIII 1978 roku za re je stro "
wa no ze spó! za bu do wy, któ rym jest frag ment osie dla ro bot ni "
cze go wy bu do wa ne go w la tach 1907"1914 we d!ug pro jek tu ar "
chi tek tów Emi la i Geo r ga Zil l man nów. Ochro n' ob j# to uk!ad

urba ni stycz ny wraz z ist nie j' c' za bu do w' i zie le ni' zor ga ni zo wa "
n' (ale tyl ko w gra ni cach sta rej za bu do wy – wpis nie ob j'! frag "
men tów daw ne go hi sto rycz ne go uk!a du prze strzen ne go, któ re

zo sta !y za j# te przez wspó! cze sn' za bu do w# blo ko w'). Do re je "
stru wpi sa no: ry nek, szko !#, daw ny bu dy nek ad mi ni stra cyj ny,

daw ne nad le %nic two, park cen tral ny z daw n' go spo d', kom plek "
sem bu dyn ków !a( ni, pral ni, ma gla, ze spo !em do mów noc le go "
wych, pocz t' oraz o%mio ma kwar ta !a mi za bu do wy miesz ka nio "
wej. Oprócz wy mie nio nych obiek tów wpis do re je stru obej mu je

tak $e sze ro ko%) i prze bieg ulic: M!o dzie $o wej, Ra do snej, Go %cin "
nej, frag men tu Dzia! ko wej i Przy ja znej, Przy jem nej, We so !ow "
skiej oraz prze bieg uli cy My s!o wic kiej i Gór ni cze go Sta nu. W re je "
strze wy mie nio no sze reg dwu ro dzin nych do mów ro bot ni czych

znaj du j' cych si# w o%miu kwar ta !ach za bu do wy miesz ka nio wej,

bu dyn ki u$y tecz no %ci pu blicz nej oraz zie le& zor ga ni zo wa n', któ "
r' sta no wi park wschod niej pie rzei ryn ku wraz z ist nie j' cym

ogro dze niem, zie le& w ryn ku (ze stu let nim bu kiem An to nem)

oraz park przy nad le %nic twie wraz z ogro dze niem.

Zgod nie z re je strem pod nu me rem A/1348/87 z dnia 23 VI 1987
roku znaj du je si# frag ment osie dla ro bot ni cze go w cz# %ci wschod "
niej, któ ry two rzy zwar ty, re gu lar ny uk!ad urba ni stycz no "prze "
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Willa dyrektora Uthemanna, rok 1910

Willa dyrektora Uthemanna, ul. Pszczy!ska 10
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strzen ny sk!a da j" cy si# z 94 bu dyn ków two rz" cych za bu do w#
9 kwar ta !ów. W re je strze wy mie nio no sze reg do mów miesz kal $
nych znaj du j" cych si# przy uli cach m.in.: Aga ty, Przy ja znej,
Pod Kasz ta na mi, Sput ni ków, Ko smicz nej wraz z za bu do wa nia mi
go spo dar czy mi znaj du j" cy mi si# na za ple czach wy mie nio nych
bu dyn ków, 6 bu dyn ków miesz kal nych tzw. ko lo nii ame ry ka% $
skiej, wie &# ci 'nie% oraz pier wot ne bu dyn ki trans for ma to rów
i bu dy nek wil li dy rek to ra Uthe man na z lat 1907$1910, któ ry nie
jest zwi" za ny kom po zy cyj nie ale funk cjo nal nie z ze spo !em daw $
ne go osie dla Gie sche wald. S" to obiek ty wy bu do wa ne w la $

Budynek urz!dniczy tzw. kolonii ameryka"skiej
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tach 1907!1912 i w la tach dwu dzie stych XX wie ku we d"ug pro !
jek tów ar chi tek tów Emi la i Geo r ga Zil l man nów oraz pra cow ni !
ków Biu ra Bu dow la ne go daw nej ko pal ni Gie sche, a tak #e ano ni !
ma za trud nio ne go przez S.A.Co. 

Oprócz de cy zji do ty cz$ cych za byt ko wych ob sza rów wy da no

sze reg de cy zji o in dy wi du al nych wpi sach do re je stru, do ty cz$ !
cych obiek tów cha rak te ry zu j$ cych si% wy j$t ko wy mi wa lo ra mi

hi sto rycz ny mi i ar ty stycz ny mi. Ochro n$ in dy wi du al n$ ob j% to

50 obiek tów, m.in.: bu dy nek miesz kal no !us"u go wy przy Placu

pod Li pa mi (A/1290/82 z dnia 20 V 1982 roku), wil l% dy rek to ra

Budynek urz!dniczy tzw. kolonii ameryka"skiej



Uthe man na, (A/11628/96 z dnia 29 III 1996 roku), je den czte ro !
ro dzin ny dom ro bot ni czy z bu dyn kiem go spo dar czym i licz ne

dwu ro dzin ne ro bot ni cze z bu dyn ka mi go spo dar czy mi – to de cy !
zje z ro ku 2000 i m"od sze.

Uj# cie ob sza ru lub obiek tu w re je strze kon ser wa tor skim na !
k"a da na u$yt kow ni ka i w"a %ci cie la obo wi& zek ochro ny i opie ki

nad przed mio tem za pi su, a w ra zie pla no wa nych prac re mon to !
wo !bu dow la nych ko niecz no%' uzy ska nia zgo dy kon ser wa to ra

za byt ków. Po nie wa$ w za byt ko wej for mie za cho wa "a si# nie !
wiel ka tyl ko cz#%' ma low ni cze go Gi szow ca, dzia "a nia (l& skie go

Wo je wódz kie go Kon ser wa to ra Za byt ków zmie rza j& do upo rz&d !
ko wa nia, ra to wa nia te go co zo sta "o, za tar cia ra $& cych ró$ nic po !
mi# dzy sta r& i now sz& za bu do w& oraz okre %le nia wy tycz nych

i spo so bów za bu do wy dla osie dla. Gi szo wiec zna laz" swo je miej !
sce na „Szla ku Za byt ków Tech ni ki wo je wódz twa (l& skie go”, a Ka !
to wi ce star tu j&c do wal ki o ty tu" Eu ro pej skiej Sto li cy Kul tu !
ry 2016 przy j# "y sym bo licz n& na zw# „Mia sta ogro dów”. 

Sta ry Gi szo wiec na dal przy ci& ga tu ry stów. Na praw d# war to

tu za gl& da', tak $e przy oka zji spo tka) w sie dzi bie (l& skiej Okr# !
go wej Izbie In $y nie rów Bu dow nic twa.
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i ki szo wiec (niem. Ni ki sch schacht) to dru gie po Gi szow cu
(niem. Gie sche wald) ro bot ni cze osie dle zbu do wa ne na za mó !
wie nie An to na Uthe man na, we d"ug pro jek tów ku zy nów Emi la
i Geo r ga Zil l man nów. Z za bu do w# ty pu wiel ko miej skie go pre !
zen tu je za "o $e nie miesz ka nio we ca" ko wi cie od mien ne od ko lo !
nii Gie sche wald, któ ra mia "a przy po mi na% wiej sk# za bu do w&.
Cho% osie dle za cho wa "o pier wot n# for m&, nie jest ju$ jak
przed stu la ty miej scem t&t ni# cym $y ciem. 

Tak bar dzo ró! ni" ce si# cha rak te rem osie dla ma j" jed nak ze

so b" wie le wspól ne go. Oby dwa po wsta $y na zle ce nie tej sa mej

fir my Ber gwerks ge sel l schaft Georg von Gie sches Er ben – Spó$ ki

Gór ni czej Spad ko bier ców Geo r ga von Gie sche, re pre zen to wa %
nej przez dy rek to ra ge ne ral ne go spó$ ki, taj ne go rad c# gór ni cze %
go An to na Uthe man na (spra wo wa$ t# funk cj# do 1913 ro ku), zo %
sta $y za pro jek to wa ne przez tych sa mych zdol nych ar chi tek tów:

Emi la i Geo r ga Zil l man nów, i po wsta wa $y pra wie w tym sa mym

cza sie (Gi szo wiec 1907%1910, Ni ki szo wiec 1908%1919). Sta ra %
niem spó$ ki spad ko bier ców Gie sche go jesz cze przed roz po cz# %

N
Nikiszowiec z lotu ptaka (zdj!cie folderu reklamowego)



ciem bu do wy te ren prze zna czo ny pod osie dla zo sta! wy dzie lo ny
w 1907 ro ku z ob sza ru dwor skie go My s!o wi ce "Za mek, ja ko sa "
mo dziel ny ob szar dwor ski Gie sche wald. Miesz ka# cy obu osie dli
na le $e li wi%c do tej sa mej jed nost ki ad mi ni stra cyj nej, któ rej
pó& niej szy urz'd mia! sie dzi b% w Gi szow cu i pra co wa li dla tej sa "
mej ko pal ni „Gie sche”.

Bu do wa obu ko lo nii wi' za !a si% z ogrom nym wzro stem na po "
cz't ku XX wie ku wy do by cia w% gla ka mien ne go przez kon cern
spad ko bier ców Geo r ga von Gie sche. Epo k% w% gla, nie zb%d ne "
go w roz wi ja j' cym si% hut nic twie cyn ku, za po cz't ko wa! w kon "
cer nie ten sam gal man, któ ry by! pod sta w' suk ce su eko no "
micz ne go Geo r ga von Gie sche. Przy wi lej mo no po lu na wy do by cie
i sprze da$ rud cyn ku przy czy ni! si% do po wsta nia li cz' ce go si%
w XIX wie ku przed si% bior stwa prze my s!o we go Georg von Gie "
sches Er ben (GvGE), ale pó& niej o po t% dze go spo dar czej kon "
cer nu mia !y sta no wi( pro duk cja i prze twór stwo cyn ku oraz
gór nic two w% gla. Sprze da$ ru dy cyn ku, na któ rej przez la ta si%
bo ga ci!, prze sta !a si% op!a ca(, za to cynk za cz'! by( po strze ga "
ny ja ko je den z „naj u$y tecz niej szych krusz ców”. W 1833 ro ku
spó! ka spad ko bier ców Gie sche go za ku pi !a po wsta !' w 1826
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ro ku ko pal ni! „Mor gen roth” („Ju trzen ka” – za l" #ek dzi siej szej

ko pal ni „Wie czo rek”) na po trze by uru cho mio nej w 1834 ro ku

Hu ty Cyn ku „Wil hel mi na”. Z po $" cze nia na by wa nych ko lej nych

pól gór ni czych i ko pal% w Ro& dzie niu, Szo pie ni cach i Ja no wie

po wsta $a w 1883 ro ku Skon so li do wa na Ko pal nia „Gie sche”

(dzi siej szy „Wie czo rek”). Kro kiem mi lo wym by$ za kup od hra '
bie go von Thie le 'Winc kle ra w 1899 ro ku no we go po la gór ni '
cze go „Re se rve” wraz ze znaj du j" cym si! nad nim grun tem

(o pow. oko $o 1700 hek ta rów), w wi!k szo (ci po ro (ni! te go la '
sem, co w krót kim cza sie oka za $o si! zna ko mi t" in we sty cj". Ju#
w 1904 ro ku kon cern roz po cz"$ bu do w! w tym po lu – w zwi"z '
ku z do br" ko niunk tu r" na w! giel – no wo cze sne go szy bu wy '
do byw cze go „Car mer” (obec nie „Pu $a ski”). Eks plo ata cja no '
wych te re nów gór ni czych spo wo do wa $a gwa$ tow ne

za po trze bo wa nie na no wych pra cow ni ków. Licz ba miesz ka%
w Gi szow cu prze wi dzia nym dla 600 ro dzin pr!d ko oka za $a si!
nie wy star cza j" ca, dla te go f irma Georg von Gie sches Er ben wy '
st" pi $a do w$adz o po zwo le nie na bu do w! dru gie go osie dla

w s" siedz twie szy bu „Car mer” i szy bu wen ty la cyj no 'zjaz do we '
go „Ni kisch”.

Zak!ad fotograficzny Augusta Niesporka (z 1919 r.) przy „rynku” (obiecnie pl. Wyzwolenia)



(…) Pra co daw ca ry ch!o si" zo rien to wa!, #e ten zie lo ny raj
(Gie sche wald) nie po mie $ci wszyst kich ro bot ni ków, ja kich mu
po trze ba. Nie mal wi"c od ra zu, o pa r" ki lo me trów da lej, urz% &
dzi! dru gi, lecz zu pe! nie in ny: czer wo ne mia stecz ko, zwar te jak
twier dza, z bra ma mi pro wa dz% cy mi w bru ko wa ne ulicz ki
i w dzie dzi' ce ukry te w$ród mu rów.

Z cza sem zwi% za! ze so b% zie lo ne, czer wo ne i czar ne (czy li
ko pal ni", któ ra po wsta !a ju# wcze $niej) ko lej k% jak z lu na par &
ku. Wo zi !a bez p!at nie na szych t", do ko $cio !a al bo na pi wo.
(Ma! go rza ta Szej nert, „Czar ny ogród”)

Pod ko niec 1908 ro ku roz po cz! to re ali za cj! dru giej ko lo nii ro "
bot ni czej Ni ki sch schacht – od na zwy szy bu „Ni kisch” g#! bio ne go
od 1907 ro ku. I tu taj in spi ra to rem oraz nad zor c$ bu do wy by#
An ton Uthe mann, a ar chi tek ta mi Zil l man no wie. Wspól nie przy "
czy ni li si! do po wsta nia nie zwy k#e go osie dla o cha rak te ry stycz "
nej za bu do wie. Na po wierzch ni 20 hek ta rów (pra wie 5 ra zy
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mniej szej od po wierzch ni Gie sche wal du)

po wsta !a ko lo nia w sty lu ma !e go mia "
stecz ka z czer wo nej ce g!y. 

Osie dle wi dzia ne z lo tu pta ka przy po "
mi na kszta! tem wi dow ni# am fi te atral n$,

dla któ rej sce n$ jest plac Wy zwo le nia;

uk!ad do mów mo %e rów nie% ko ja rzy& si#
z ry sun kiem la taw ca. W sk!ad ko lo nii wcho "
dzi dzie wi#& za mkni# tych wie lo bocz nych

blo ków ró% nej wiel ko 'ci, utwo rzo nych przez

po !$ cze nie wie lo ro dzin nych trzy kon dy gna "
cyj nych do mów (nie za mkni# ty po zo sta! je dy nie blok II) oraz ko "
'ció! i szko !a. Na dzie dzi( cach blo ków znaj do wa !y si# po miesz "
cze nia go spo dar cze: chle wi ki (ko mór ki) i pie ce do wy pie ku chle ba

(pie kar nio ki), by !o te% miej sce na po sa dze nie drzew i dzi kie go

wi na. Pierw szy blok za sie dlo no ju% w 1911 ro ku, a ostat ni IX zre "
ali zo wa no w ro ku 1919; nu me ra cja wy ni ka !a z ko lej no 'ci ich

wzno sze nia. W naj wi#k szym blo ku II, zwi$ za nym bez po 'red nio

z szy bem „Ni kisch” znaj do wa !y si# ce chow nia, sie dzi ba za rz$ du

ko pal ni „Gie sche”, !a) nia i ko t!ow nia oraz wi#k szo'& bu dyn ków

u%y tecz no 'ci pu blicz nej: kon sum z cha rak te ry stycz ny mi pod cie "
nia mi, pral nia z su szar ni$, dom noc le go wy dla sa mot nych gór ni "
ków (tzw. sy pial nia) prze wi dzia ny na ok. 1000 !ó %ek i pocz ta po "



!" czo na z bu dyn ka mi ko pal ni. W s" sied nim blo ku III by !a go spo #
da z sa l" wi do wi sko w" (ak tu al nie jest tu urz"d pocz to wy). We

wschod niej cz$ %ci osie dla po wsta !y 2 bu dyn ki szkol ne i ko %ció!.
Ba rak za ka& ny (miej sco wi na zy wa li go szpi ta lem), ochron ka dla

dzie ci i bio lo gicz na oczysz czal nia %cie ków znaj do wa !y si$ za to #
ra mi, po za w!a %ci wym te re nem osie dla. Blo ki wraz z wol no sto #
j" cy mi obiek ta mi pu blicz ny mi sta no wi" cie ka wy i ra cjo nal ny

uk!ad, któ ry umo' li wi! osie dle nie na nie wiel kim ob sza rze (oko!o
8 hek ta rów) po nad 8 tysi$cy lu dzi.

Zwar ta za bu do wa z czer wo nej ce g!y spra wi !a, 'e ko lo nia przed #
sta wia ar chi tek to nicz n" ca !o%(. W ce lu unik ni$ cia mo no to nii,

pro jek tan ci sta ra li si$ nada( pro stym bu dyn kom w sty lu %l" skich

fa mi lo ków in dy wi du al ny cha rak ter. Sub tel ny mi de ta la mi ró' ni #
co wa li prak tycz nie iden tycz ne bu dyn ki. Ró' ni" si$ one wie lo ma

szcze gó !a mi ar chi tek to nicz ny mi: wy ku sza mi o ró' nej wy so ko %ci,

g!$ bo ko %ci i kszta! cie, !u ka mi nad otwo ra mi okien ny mi i drzwio #
wy mi, a tak 'e por ta la mi wej %cio wy mi. Ci" gi ce gla nych ele wa cji

wy !o 'o no ce g!" li ców k", z mo ty wa mi zdob ni czy mi. O%cie 'a okien #
ne ma lo wa ne na czer wo no, dla kon tra stu z ma lo wa n" na bia !o
sto lar k", by !y cy klicz nie od %wie 'a ne przez lo ka to rów. Cha rak te #
ry stycz ne dla Ni ki szow ca s" !" cz" ce prze ciw le g!e blo ki tzw. nad #
wiesz ki, prze rzu co ne po nad we wn$trz ny mi wy lo ta mi ulic oraz

bra my pro wa dz" ce na dzie dzi) ce, tzw. ajn far ty. 
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Ty po we miesz ka nie ro bot ni cze sk!a da !o si" z 2 po koi i kuch ni,
o !#cz nej po wierzch ni 63 m2, b#d$ z po ko ju, kuch ni i ko mo ry,
o !#cz nej po wierzch ni 53 m2, g!ów nie na par te rze przy bra mach
wjaz do wych. Na ka% dym pi" trze za pro jek to wa no po 4 miesz ka &
nia, na 2 miesz ka nia przy pa da !a jed na ubi ka cja, do st"p na z klat &
ki scho do wej. Lo ka to rzy mo gli po nad to ko rzy sta' ze stry chu,
piw ni cy oraz znaj du j# cych si" na dzie dzi( cu obiek tów go spo dar &
czych. K# piel lub pra nie mia !y od by wa' si" po za miesz ka nia mi,
w prze zna czo nych na ten cel bu dyn kach ko mu nal nych. W blo &

Wykusze

Nadwieszki



kach za pro jek to wa no te! od po wied ni" licz b# miesz ka$ dla ro %
dzin urz#d ni czych. By &y wi#k sze od ro bot ni czych, sk&a da &y si#
z 3%4 po koi, kuch ni i &a zien ki, o &"cz nej po wierzch ni 89%93 m

2

i gru po wa ne przy od r#b nych klat kach scho do wych po 2 na kon %
dy gna cji. W su mie wy bu do wa no ok. 1000 miesz ka$, któ re mo %
g&y po mie 'ci( po nad 7 ty si# cy miesz ka$ ców.

Re ali za cja osie dla roz ci" gn# &a si# w cza sie. Po 4 la tach bu do %
wy go to we by &y 4 blo ki i wi#k szo'( obiek tów u!y tecz no 'ci pu %
blicz nej, w'ród nich dom noc le go wy, tzw. sy pial nia dla sa mot %
nych gór ni ków, szko &a, wie !a wod na i ba rak za ka) ny. Do wy bu chu

woj ny zdo &a no uko$ czy( blo ki V i VI, a w cza sie woj ny VII i VIII. 

Bu do wa neo ba ro ko we go ko 'cio &a 'w. An ny dla pa ra fii w Ja no %
wie, w znacz nej mie rze fi nan so wa na przez koncern GvGE, ru szy %
&a w ma ju 1914 ro ku, we d&ug go to we go pro jek tu Zil l man nów.

Woj na spo wo do wa &a prze rwa nie prac, bu do w# wzno wio no do %
pie ro w 1921 ro ku i trwa &a ona 6 lat; kon se kra cja na st" pi &a w pa) %
dzier ni ku 1927 ro ku. Do te go cza su na ce le dusz pa ster skie u!yt %
ko wa ny by& prze ro bio ny bu dy nek ko t&ow ni przy szy bie „Al bert”.

Osie dle od po wia da &o w pe& ni wy ma ga niom ja kie na rzu ca &a
obo wi" zu j" ca w Niem czech od 1904 ro ku pru ska Usta wa

Osie dle$ cza i Bu dow la na. Po sia da &o od po wied nie wa run ki sa %
ni tar ne, tj. do pro wa dze nie do miesz ka$ wo dy pit nej i na ce le
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go spo dar cze oraz od pro wa dze nie nie czy sto !ci. By "o ze lek try fi #
ko wa ne – na po trze by osie dla i s$ sied nich za k"a dów wy bu do #
wa no Elek trow ni% &w. Je rze go. Za spo ka ja "o po trze by edu ka cyj #
ne i zdro wot ne. Miesz ka' cy mo gli ko rzy sta( bez p"at nie

z sze ro kie go pro gra mu us"ug oraz sze re gu udo god nie'. Tu)
za osie dlem znaj do wa "y si% po la dzier )a wio ne przez gór ni ków

pod upra w% zbo )a lub ziem nia ków. Ze wzgl% du na gór ni ków

z Gi szow ca, któ rzy mu sie li po ko na( do ko pal ni dy stans po #
nad 3 ki lo me trów, spó" ka udo st%p ni "a na po trze by prze wo zów

pa sa )er skich ko lej k% w$ sko to ro w$. Z bez p"at nej ko mu ni ka cji

ko lej k$ na zy wa n$ )ar to bli wie „Bal ka nem” (od uru cho mio nej

w 1918 ro ku li nii eks pre so wej Ber lin – Kon stan ty no pol) mo g"y
ko rzy sta( tak )e gór ni cze ro dzi ny, a po tem wszy scy ma j$ cy ta k$
po trze b%. Ko lej ka wio d"a a) do Szo pie nic, "$ cz$c wszyst kie wa) #
niej sze za k"a dy i szy by kon cer nu GvGE.

Osie dla Ni ki szo wiec i Gi szo wiec znacz nie prze wy) sza "y wy #
gl$ dem i udo god nie nia mi po wszech nie sto so wa ne w tam tym

cza sie stan dar dy. Nie tyl ko wy ra )a "y tro sk% w"a !ci cie la o ro #
bot ni ka – ce lem zwi$ za nia go z miej scem pra cy – ale rów nie)
po trze b% stwo rze nia nie po wta rzal nych, uni kal nych form urba #
ni stycz no #ar chi tek to nicz nych, któ re do dzi! za chwy ca j$ zwie #
dza j$ cych. 

Ko !cio " !w. An ny



82

Ze spó! za bu do wy Szy bu „Pu !a ski” (daw ny „Car mer”) z lat 1903-1911

Osie dle ro bot ni cze z lat 1908-1918
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We d!ug pro jek tów Emi la i Geo r ga Zil l "
man nów wznie sio no rów nie# w Ni ki szow "
cu w 1905 ro ku ma szy now ni$ i ce chow "
ni$ szy bu „Car mer” z cha rak te ry stycz n%
wie #% ze ga ro w% – w tle tych bu dyn ków

wid nie j% gó ru j% ce nad oko li c% ko mi ny

Elek trow ni &w. Je rze go (dzi' elek tro cie "
p!ow ni), przy le ga j% cej do ko pal ni. Po wsta "
!a w 1908 roku na po trze by roz wi ja j% "
cych si$ za k!a dów i osie dli ro bot ni czych

kon cer nu spad ko bier ców Geo r ga von Gie "
sche, a w 1930 ro ku by !a, po przy !% cze "
niu w 1922 ro ku tej cz$ 'ci Gór ne go &l% "
ska do Pol ski, czwar t% elek trow ni% w kra ju

pod wzgl$ dem pro duk cji ener gii elek "
trycz nej.

W ma ju 1924 ro ku na st% pi !a w Pol sce

li kwi da cja wszyst kich ob sza rów dwor "
skich i Ni ki szo wiec wraz z Gi szow cem zo "
sta! w!% czo ny do gmi ny Ja nów. We d!ug

sta nu z 1936 ro ku gmi na Ja nów li czy "
!a 17 820 miesz ka( ców, w tym 7 185

osób z Ni ki szow ca, a 5 463 z Gi szow ca.

W 1951 ro ku Ja nów wszed! w sk!ad po "
wia tu miej skie go Szo pie ni ce, a w 1960

ro ku Szo pie ni ce zo sta !y w!% czo ne do Ka "
to wic. Od te go cza su Ja nów, Szo pie ni ce,

Ni ki szo wiec i Gi szo wiec sta no wi% ad mi "
ni stra cyj ne dziel ni ce mia sta. 

W re je strze za byt ków Na ro do we go In "
sty tu tu Dzie dzic twa w Pol sce na li 'cie ka "
to wic kich za byt ków znaj du j% si$ dwa ze spo !y za bu do wy z te re "
nu Ni ki szow ca i ko 'ció! 'w. An ny: 

„Osie dle ro bot ni cze z lat 1908"1918, obej mu j% ce uli ce: Ksi$ "
dza Fic ka, Gi szo wiec k%, Od ro w% #ów, Cze cho wa, Ja now sk%, &wi$ "
tej An ny, Gar bar sk%, Ry mar sk%, Na! kow skiej, Szo pie nic k% i plac

Wy zwo le nia” (tj. ca !y uk!ad urba ni stycz ny osie dla), nr rej.:

A/1230/78 z dnia 19 VIII 1979 roku; 

„Ze spó! za bu do wy Szy bu „Pu !a ski” (daw ny „Car mer”) z lat 1903"
1911, cha rak te ry stycz ny dla ar chi tek tu ry prze my s!o wej po cz%t "
ku XX wie ku, w tym: nad szy bie z wie #% wy ci% go w%, sor tow ni%,

ma szy now ni%, warsz ta tem me cha nicz nym i ku) ni%, sto lar ni%, ce "
chow ni% (z cha rak te ry stycz n% wie #% ze ga ro w%) i !a) ni%”, nr rej.:

A/1384/89 z dnia 20 III 1989 roku;

Bu dy nek ko !cio "a pod we zwa niem !wi# tej An ny
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Widok od strony ulicy

„Bu dy nek ko !cio "a pod we zwa niem !wi# tej An ny, wznie sio ny
w sty lu neo ba ro ko wym z ele men ta mi mo der ni stycz ny mi w la $
tach 1914 i 1922$1927 we d"ug pro jek tu Emi la i Geo r ga Zil l ma $
nów z Ber li na $Char lot ten bur ga”, nr rej.: A/350/11 z dnia 05 IX 2011
roku. Wpis do re je stru za byt ków obej mu je bu dy nek ko !cio "a
w ob ry sie mu rów ze wn#trz nych. 

W re je strze Wo je wódz kie go Kon ser wa to ra Za byt ków w Ka to $
wi cach znaj du j% si# rów nie& „Bu dyn ki two rz% ce za bu do w# osie $
dla ro bot ni cze go Ni ki szo wiec w Ka to wi cach, któ re zo sta "o wpi $
sa ne do re je stru za byt ków pod nu me rem A/1230/78 de cy zj%
Wo je wódz kie go Kon ser wa to ra Za byt ków w Ka to wi cach z dnia
19 sierp nia 1978 ro ku”, nr rej.: A/403/13 z dnia 15 III 2013
roku. Wpis do re je stru za byt ków obej mu je wy mie nio ne wy &ej
bu dyn ki (ich bry "# i for m#, ele wa cje wraz z de ta lem ar chi tek to $
nicz nym, wy gl%d i kon struk cj# hi sto rycz nej sto lar ki okien nej
i drzwio wej), z po mi ni# ciem uk"a du i wy po sa &e nia wn#trz bu $
dyn ków oraz wspó" cze snych in sta la cji i urz% dze' tech nicz nych. 

Cho( do tkli w% zmia n% by "o ro ze bra nie w la tach 70. XX wie ku
bu dyn ków go spo dar czych (chle wi ków i pie ców chle bo wych),
któ re w upo rz%d ko wa ny spo sób wy pe" nia "y we wn#trz ne dzie $
dzi' ce w ob r# bie ka& de go kwar ta "u i !wiad czy "y o try bie &y cia
miesz ka' ców, na le &y uzna( &e w po rów na niu z in ny mi osie dla $
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Widok dziedzi!ca

mi, po zo sta wia ny mi nisz czy ciel skie mu dzia !a niu cza su i bie dy,
Ni ki szo wiec oca la! i sta no wi naj le piej za cho wa ny przy k!ad pa "
tro nac kie go osie dla ro bot ni cze go na Gór nym #l$ sku. 

W 2008 ro ku pod j% to uwie& czo ne suk ce sem sta ra nia, aby
Ni ki szo wiec zo sta! uzna ny za po mnik hi sto rii. Zgod nie z Roz po "
rz$ dze niem Pre zy den ta RP z dnia 14 stycz nia 2011 roku „Ka to !
wi ce !osie dle ro bot ni cze Ni ki szo wiec” uzna je si! za po mnik hi "
sto rii, (Dz. U. 2011, nr 20, poz. 101).

Dwa ist nie j$ ce w nie wiel kiej od le g!o 'ci ko lo nie ro bot ni cze
Ni ki szo wiec i Gi szo wiec zbu do wa ne przez ka pi ta li stycz ny kon "
cern Spad ko bier ców Geo r ga von Gie sche prze sz!y do hi sto rii ja "
ko przy k!a dy wzo ro wo urz$ dzo nych ro bot ni czych osie dli pa tro "
nac kich po cz$t ku XX wie ku, z któ rych mo( na by by!o czer pa)
do 'wiad cze nia tak (e wspó! cze 'nie. Po nad to ze spo !y urba ni stycz "
no "ar chi tek to nicz ne tych dwóch osie dli na le ($ do naj cie kaw "
szych za byt ków dzi siej szej aglo me ra cji ka to wic kiej, ce nio nych
rów nie( w ska li eu ro pej skiej. Ni ki szo wiec i Gi szo wiec to nie zwy "
k!e miej sca, tak (e przez lo sy (y j$ cych tu lu dzi – spo !ecz no 'ci,
któ rej przed sta wi cie le dzia !a li w or ga ni za cjach krze wi$ cych pol "
sko'), wal czy li o Pol sk% w po wsta niach 'l$ skich, uczest ni czy li
w straj kach o po pra w% by tu w okre sie mi% dzy wo jen nym, by li
gn% bie ni przez oku pan ta, po tem przez no we w!a dze trak tu j$ ce



Plan Nikiszowca w artystycznym zamy!le

Tablica pami"tkowa z powy#szego planu
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spo !ecz no"# "l$ sk$ ja ko ele ment nie miec ki. Dra ma tycz ne lo sy

gór ni ków i ich bli skich przed sta wi! Ka zi mierz Kutz w pierw szych

2 cz% "ciach tryp ty ku o &l$ sku – „Sól zie mi czar nej” opo wia da

o dru gim po wsta niu "l$ skim, „Per !a w ko ro nie” – o uczest ni kach

wiel kie go straj ku w 1937 ro ku, a ostat nia cz%"# „Pa cior ki jed ne '
go ró (a) ca” – o przy wi$ za niu miesz ka) ców Gi szow ca do do mu

oj ców. Ma gicz ny kli mat sta re go Ni ki szow ca przy bli (a „An ge lus”

Le cha Ma jew skie go. Pre mie ra fil mu od by !a si% w „Ga le rii Szyb

Wil son”, jed nej z naj wi%k szych pry wat nych ga le rii w Eu ro pie.

Ga le ria mie "ci si% w zre wi ta li zo wa nych bu dyn kach ce chow ni

i !a* ni szy bu „Wil son”, jed ne go z szy bów daw nej ko pal ni „Gie '
sche”. 

Ni ki szo wiec, po dob nie jak Gi szo wiec, zna laz! si% na „Szla ku

Za byt ków Tech ni ki wo je wódz twa "l$ skie go”. Re kla mo wa ny i po '
pu la ry zo wa ny przez mia sto, cz% sto od wie dza ny przez tu ry stów,

a tak (e m!o dych lu dzi, po szu ku j$ cych tu taj lo kum dla sie bie, co '
raz wy ra* niej przy wra ca ny jest do (y cia.

Tekst i zdj!cia
Ma ria "wier czy# ska

Ma te ria !y "ró d!o we:

1. Ma! go rza ta Szej nert, Czar ny ogród, Wy daw nic two ZNAK, Kra ków 2007;

2. Her man Reuf furth, Gi szo wiec – no wa gór no $l% ska wie$ gór ni cza Spó& ki Gór ni '
czej Spad ko bier ców Geo r ga von Gie sche we d!ug pro jek tów ar chi tek tów

E. i B. Zil l man nów, Char lot ten burg – re print wy da nia w j% zy ku pol skim z 1995

ro ku w t!u ma cze niu Bro ni s!a wa Mach ni ka; Ka to wi ce 2014, wyd. IV;

3. Jo an na To fil ska, Ni ki szo wiec, Wy daw nic two Mu zeum Hi sto rii Ka to wic, Ka to '
wi ce 2007;

4. Gi szo wiec osie dle w Ka to wi cach. Stu dium hi sto rycz no 'urba ni stycz ne – oprac.

na zle ce nie Miej skie go Kon ser wa to ra Za byt ków w Ka to wi cach, War sza '
wa 1986;

5. Stu dium hi sto rycz no 'kon ser wa tor skie ko lo nii ro bot ni czej Gi szo wiec – Pra cow '
nia Do ku men ta cji Za byt ków AL MA Wro c!aw, 2015; 

6. Gi szo wiec na sta rych kar tach pocz to wych, Wy daw nic two MDK Szo pie ni ce '
'Gi szo wiec;

7. Ma te ria !y i in for ma cje uzy ska ne w Miej skim Do mu Kul tu ry Szo pie ni ce 'Gi szo '
wiec, Fi lia nr 2 i w In ter ne cie.

Zdj% cia jed no ko lo ro we wy ko na no z ksi$ (ek [2] lub [6] wy mie nio nych wy (ej.





Sk!ady osobowe organów

III i IV kadencji "lOIIB

podejmuj#cych decyzje w sprawie nowej siedziby
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Spra wy zwi! za ne z za ku pem, a po tem re mon tem i mo der ni za "
cj! no wej sie dzi by by #y dys ku to wa ne pod czas wie lu po sie dze$
Ra dy %lO IIB, wcze &niej Pre zy dium Ra dy %lO IIB. Do re ali za cji po "
dej mo wa nych de cy zji, do ty cz! cych prze zna cze nia na po wy' sze

ce le &rod ków fi nan so wych po cho dz! cych ze sk#a dek cz#on ków

%lO IIB, nie zb(d ne by #o jed nak przy j( cie przez Ra d( sto sow nych

uchwa#. Uchwa #y te re ko men do wa ne na st(p nie Zjaz do wi – naj "
wa' niej sze mu or ga no wi sta tu to we mu %lO IIB – by #y uchwa la ne

przez de le ga tów na naj bli' szym zje) dzie. W ten spo sób de le ga ci

na Zjaz dy przy czy ni li si( rów nie' do suk ce su, ja kim jest po sia da "
nie przez %l! sk! Okr( go w! Izb( In 'y nie rów Bu dow nic twa w#a "
snej, no wo cze snej sie dzi by; po dob nie jak cz#on ko wie Okr( go wej

Ko mi sji Re wi zyj nej %lO IIB, kon tro lu j! cej pra wi d#o w! go spo dar k(
&rod ka mi fi nan so wy mi &l! skie go sa mo rz! du za wo do we go in 'y "
nie rów bu dow nic twa.

! Pre zy dium Ra dy !lO IIB III ka den cji

Fran ci szek Busz ka – prze wod ni cz! cy

Czar niec ki Ste fan – wi ce prze wod ni cz! cy

Klu ska Jó zef – wi ce prze wod ni cz! cy

Ma tu szyk Zbi gniew – wi ce prze wod ni cz! cy (zm. 2010)

No wak An drzej – wi ce prze wod ni cz! cy

Przy by #a Do ro ta – wi ce prze wod ni cz! ca

Szle per Wal de mar – wi ce prze wod ni cz! cy

Bo chy$ ska "Pod loch Da nu ta – se kre tarz

Bel la Cze s#a wa – skarb nik

Kar wow ski Ro man – cz#o nek Pre zy dium Ra dy

Pa nicz Ze non – cz#o nek Pre zy dium Ra dy

Wy rwas Piotr – cz#o nek Pre zy dium Ra dy

CZ*ON KO WIE RA DY %lO IIB III KADENCJI,

OKR+ GO WEJ KO MI SJI RE WI ZYJ NEJ %lO IIB 
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! Ra da !lO IIB III ka den cji

Busz ka Fran ci szek – prze wod ni cz! cy

An ders Hen ryk

Ba do ra Teo dor (zm. 2011)

Bel la Cze s"a wa 

Bo chy# ska $Pod loch Da nu ta

Czar niec ki Ste fan

Dwor ska Ewa

Fra nu siak Sta ni s"a wa

Go wa rzew ski Grze gorz

Hul boj Ry szard

Kar wow ski Ro man

Klu ska Jó zef

Ko lon ko Krzysz tof

Ko zu la Ja nusz

Kra snow ski Ja nusz

Ma tu szyk Zbi gniew (zm. 2010)

Mi ka Ta de usz (wy bra ny na zje% dzie 16.04.2011 r.)

Mo krosz Ru dolf

No wak An drzej

No wic ka $S"o wik El& bie ta

Pa nicz Ze non

Przy by "a Do ro ta

Sa wic ki Aloj zy

So pa ta Ta de usz (wy bra ny na zje% dzie 16.04.2011 r.)

So wa Ka zi mierz

Sto lar ski S"a wo mir

Szle per Wal de mar

Szu kal ska Ma" go rza ta

'wier czy# ska Ma ria

Twar dosz $Mich niew ska Bar ba ra

Wój cik Ste fan

Wy rwas Piotr

! Okr" go wa Ko mi sja Re wi zyj na III ka den cji

Ja nic Ed mund – prze wod ni cz! cy

Kar now ski Ma rek

Ja no cha Ka zi mierz

Kru pa $Brzo zow ska Agniesz ka

M! dry Zdzi s"aw 

Po li sie wicz An na

Spie cho wicz Da riusz



Krzysztof CIESI!SKI
Rzecznik Odpowiedzialno"ci

Zawodowej #lOIIB
- Koordynator

Jerzy DZIER$EWICZ
Przewodnicz%cy Okr&gowego

S%du Dyscyplinarnego
#lOIIB

Edmund JANIC
Przewodnicz%cy Okr&gowej

Komisji Rewizyjnej
#lOIIB

Piotr SZATKOWSKI
Przewodnicz%cy Okr&gowej

Komisji Kwalifikacyjnej
#lOIIB

Waldemar SZLEPER
Wiceprzewodnicz%cy

Rady #lOIIB

Czes'awa
BELLA

Skarbnik #lOIIB

Zbigniew MATUSZYK
Wiceprzewodnicz%cy

Rady #lOIIB

Andrzej NOWAK
Wiceprzewodnicz%cy

Rady #lOIIB

Dorota PRZYBY(A
Wiceprzewodnicz%ca

Rady #lOIIB

Zenon PANICZ
Cz'onek Prezydium Rady

#lOIIB

Piotr WYRWAS
Cz'onek Prezydium Rady

#lOIIB

Danuta
BOCHY!SKA-PODLOCH
Sekretarz Rady #lOIIB

Roman KARWOWSKI
Cz'onek Prezydium Rady

#lOIIB

Franciszek BUSZKA
Przewodnicz%cy Rady #lOIIB

Stefan CZARNIECKI
Wiceprzewodnicz%cy

Rady #lOIIB

Józef KLUSKA
Wiceprzewodnicz%cy

Rady #lOIIB

PREZYDIUM RADY #L)SKIEJ OKR*GOWEJ IZBY IN$YNIERÓW BUDOWNICTWA

PRZEWODNICZ)CY ORGANÓW #L)SKIEJ OKR*GOWEJ IZBY IN$YNIERÓW BUDOWNICTWA

KADENCJA 2010 – 2014

!



S!awomir
STOLARSKI

Ma!gorzata
SZUKALSKA

Maria
"WIERCZY#SKA

Barbara TWARDOSZ-
MICHNIEWSKA

Stefan
WÓJCIK

Rudolf
MOKROSZ

El$bieta
NOWICKA-S%OWIK

Alojzy
SAWICKI

Tadeusz SOPATA
(od 16.04.2011 r.)

Kazimierz
SOWA

Ryszard
HULBOJ

Krzysztof
KOLONKO

Janusz
KOZULA

Janusz
KRASNOWSKI

Tadeusz MIKA
(od 16.04.2011 r.)

Henryk
ANDERS

Teodor
BADORA

Ewa
DWORSKA

Stanis!awa
FRANUSIAK

Grzegorz
GOWARZEWSKI

CZ%ONKOWIE RADY "L&SKIEJ OKR'GOWEJ IZBY IN(YNIERÓW BUDOWNICTWA

!
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Le cho s!aw Adam czyk
Ja ni na Ada miec
Hen ryk An ders
Teo dor Ba do ra
Ma rian Ba ran
Piotr Bed nar czyk
Cze s!a wa Bel la
Ste fan Bia! kow ski
Ma ciej Bie gun
An drzej B!asz czak
Ja nusz B!asz czy" ski
Ka zi mierz Bo ba
Da nu ta Bo chy" ska#Pod loch
Grze gorz Bo ja now ski
W!o dzi mierz Bry !a
Bo $e na Bu jo czek
Jó zef Bu! ka
Fran ci szek Busz ka
Ar tur Cha brow ski
Adam Chmu ra
Grze gorz Chru %ciel
Zbi gniew Ciasz kie wicz
Ta de usz Ci choc ki
An drzej Ci cho"
Krzysz tof Cie si" ski
Je rzy Cie %lak
Ka zi mierz Cios
Krzysz tof Cy go nik
Ma rek Czar nec ki
Ste fan Czar niec ki
W!a dy s!aw Czar ny
Al fred Czer nec ki
Ma riusz Czy szek
Mi ro s!aw Dmy try szyn
Kry sty na Do bro wol ska
Ka zi mierz Drze wiec ki
Eu ge niusz Du dek
Ta de usz Du dziak
Ewa Dwor ska
Jan Dy mar ski

Je rzy Ma rian Dzier $e wicz
Zbi gniew Dzier $e wicz
Le szek Eder
Ma rian Fal tyn
Krzysz tof Fir lus
Ro man Flo rek
An drzej For mo wicz
Ry szard Fra nas
Ja dwi ga Fra niel czyk
Sta ni s!a wa Fra nu siak
Ar tur Fu lar ski
Woj ciech Ga jec ki
Mi ro s!aw G&b ski
Ry szard G!o wic ki
El$ bie ta Go dziesz ka
Hen ryk Gon sior
Grze gorz Piotr Go wa rzew ski
An drzej Gro chow ski
Wa c!aw Groh man
Sta ni s!aw Grze siak
Ma ria Ha nak
Zbi gniew He risz
Ry szard Hul boj
Ja nusz Hus sar
Ry szard Hy la
Lu dwik Igna to wicz
Ry szard Ja ku bow ski
Ed mund Ja nic
Ka zi mierz Ja no cha
Bo $en na Ja nu sik
Edy ta Ja ros #Pra niuk
Ja nusz Ja sio na
Ja mes Edward Jur czyk
Bo le s!aw Jur kie wicz
Zyg munt Ju ro wicz
An drzej Ka dlec
Ur szu la Kal lik
Le szek Ka niow ski
Ja ro s!aw Kap cia
Ma rek Kar now ski

Sta ni s!aw Kar pi" ski
Ro man Edward Kar wow ski
Jan Zyg munt Ka wa
Ma rian Ka zek
Kry sty na Kie res
Sta ni s!aw Klaj now ski
Jó zef Klu ska
Je rzy Ko cy ga
Krzysz tof Ko lon ko
Wi told Ko !a kow ski
Bar ba ra Ko niecz ny
Jan Ko strza now ski
Zbi gniew Ko wa lik
An drzej Ko wal ski
Zbi gniew Ko zie!
Zbi gniew Ko zik
Ja nusz Ko zu la
Ja nusz Kra snow ski
Je rzy Kraw czyk
Ge rard Kro czek
Agniesz ka Kru pa#Brzo zow ska
Bar ba ra Ku char ska
Jó zef Ku dzia
An drzej Ky siak
Ta de usz Li pi" ski
Grze gorz 'a ba
Hen ryk 'u czyk
Jo an na Ma daj
Da riusz Maj chrow ski
Zbi gniew Ma kul ski
Woj ciech Ma" kow ski
Mi ro s!aw Ma tl& ga
Sta ni s!aw Ma tlin gie wicz
Mi cha! Ma to ga
Zbi gniew Ma tu szyk
Bo $e na Ma( niak
Zdzi s!aw M) dry
Ma rian Mi cha lik
Krzysz tof Mich ta
Ta de usz Mi ka

DELEGACI NA ZJAZD *lOIIB III KADENCJI
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Ma rek M!y nar ski
Ru dolf Mo krosz
Ire ne usz Ne ste ruk
Jan Nie syt
Ar tur No ga
Jan No wac ki
An drzej No wak
Hen ryk No wak
Je rzy No wak
Wie s!aw No wak
Gra "y na No wa kow ska
Ro bert No wal ski
El" bie ta No wic ka#S!o wik
Mi cha! Olem pa
Jan Oszcze pal ski
Ja dwi ga Owsiak
Ja cek Pa la
Ja ro s!aw Pa lu szy$ ski
Ma ria Pa !% ga
Ze non Pa nicz
Ta de usz Pe nar
Ta de usz Piec
Mar cin Pie kar ski
Ka zi mierz Pi% ta
To masz Piór kow ski
An na Po li sie wicz
Bog dan Prze liorz
Do ro ta Przy by !a
An drzej Py ra
Woj ciech Ra dom ski
Je rzy Ra iwa
An drzej Rew kow ski
Ja nusz Ru dzi$ ski
To masz Rzep ka
Aloj zy Sa wic ki
Ka ta rzy na Se we ryn
Wik tor Sey dak
Mar cin Sie dlec ki
Krzysz tof Sit kie wicz
Adam Sko ru pa

Je rzy Skot ny
Te re sa Skow ro$ ska
Bar tosz Smo! ka
Je rzy So kó!
Ta de usz So pa ta
Ka zi mierz So wa
Da riusz Spie cho wicz
Hie ro nim Spi "ew ski
Piotr Hie ro nim Spi "ew ski
W!o dzi mierz Sta ro sol ski
An drzej Sta si$ ski
Je rzy Sta szel
Jan Stec
Alek san der St% pie$
Lu bo mir Sto jew ski
S!a wo mir Sto lar ski
Je rzy Stru ga rek
Nor bert Stu dent
Wie s!aw Su wal ski
Bo le s!aw Sza bel ski
Piotr Szat kow ski
Je rzy Szcze pa niak
Wal de mar Szle per
Klau diusz Szo! ty sek
Ma! go rza ta Szu kal ska
Ali cja Szu mi las
Da riusz Szu mi las
Ka zi mierz Szwed
Ja cek Szy bi$ ski
Krzysz tof Szy ma$ ski
Ma ria &wier czy$ ska
Sta ni s!aw Ta tar czyk
Edward Then
W!a dy s!aw To mi ca
Mi ro s!aw To pol ski
Kry sty na Tro jan
Bar ba ra Twar dosz#Mich niew ska
Zbi gniew Wa law ski
Grze gorz Wa sy low ski
Krzysz tof Wie czo rek

Je rzy Wi%c kow ski
Jan Wi 'niow ski
An to ni Wo ja czek
W!a dy s!aw Wo lak
Ste fan Wój cik
An drzej Wy bra niec
Krzysz tof Wy pcha !ow ski
Piotr Wy rwas
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! Pre zy dium Ra dy !lO IIB IV ka den cji

Busz ka Fran ci szek  – prze wod ni cz! cy
Bel la Cze s"a wa – za st#p ca prze wod ni cz! ce go
Go wa rzew ski Grze gorz – za st#p ca prze wod ni cz! ce go
Klu ska Jó zef – za st#p ca prze wod ni cz! ce go
Ko zu la Ja nusz – za st#p ca prze wod ni cz! ce go
No wak An drzej – za st#p ca prze wod ni cz! ce go
Szle per Wal de mar – za st#p ca prze wod ni cz! ce go
Dwor ska Ewa – se kre tarz
Pa nicz Ze non – skarb nik 
Mi ka Ta de usz – za st#p ca skarb ni ka
Czar niec ki Ste fan – cz"o nek Pre zy dium Rady
Kar wow ski Ro man – cz"o nek Pre zy dium Rady, rzecz nik pra so wy

! Ra da !lO IIB IV ka den cji

Fran ci szek Busz ka – prze wod ni cz! cy 
An ders Hen ryk
Bel la Cze s"a wa 
Bo ja now ski Grze gorz
Czar niec ki Ste fan 
Dwor ska Ewa 
Fra nu siak Sta ni s"a wa
Go wa rzew ski Grze gorz 
Hul boj Ry szard
Kar wow ski Ro man 
Kli ko wicz Piotr
Klu ska Jó zef 
Ko lon ko Krzysz tof
Ko zu la Ja nusz 
Mi ka Ta de usz 
No wak An drzej 
No wic ka $S"o wik El% bie ta
Or "ow ska Agniesz ka
Pa nicz Ze non 
Przy by "a Do ro ta
Ra dziew ski To masz
Se we ryn Ka ta rzy na

CZ&ON KO WIE RA DY 'lO IIB IV KADENCJI,
OKR( GO WEJ KO MI SJI RE WI ZYJ NEJ 'lO IIB 
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So pa ta Ta de usz
So wa Ka zi mierz
Sto lar ski S!a wo mir
Szle per Wal de mar 
"wier czy# ska Ma ria
Twar dosz $Mich niew ska Bar ba ra
Wój cik Ste fan
Wy rwas Piotr

! Okr! go wa Ko mi sja Re wi zyj na IV ka den cji

Ja nic Ed mund – prze wod ni cz% cy
Bry !a$Klucz ny El& bie ta 
Ja no cha Ka zi mierz 
Kar now ski Ma rek 
Kru pa$Brzo zow ska Agniesz ka 
Po li sie wicz An na 
Tro jan Kry sty na 



Krzysztof CIESI!SKI

Rzecznik Odpowiedzialno"ci

Zawodowej #lOIIB

- Koordynator

Jerzy DZIER$EWICZ

Przewodnicz%cy Okr&gowego

S%du Dyscyplinarnego

#lOIIB

Edmund JANIC

Przewodnicz%cy Okr&gowej

Komisji Rewizyjnej

#lOIIB

Piotr SZATKOWSKI

Przewodnicz%cy Okr&gowej

Komisji Kwalifikacyjnej

#lOIIB

Józef KLUSKA

Zast&pca Przewodnicz%cego

Rady #lOIIB

Janusz KOZULA

Zast&pca Przewodnicz%cego

Rady #lOIIB

Czes'awa BELLA

Zast&pca Przewodnicz%cego

Rady #lOIIB

Grzegorz GOWARZEWSKI

Zast&pca Przewodnicz%cego

Rady #lOIIB

Andrzej NOWAK

Zast&pca Przewodnicz%cego

Rady #lOIIB

Waldemar SZLEPER

Zast&pca Przewodnicz%cego

Rady #lOIIB

Zenon PANICZ

Skarbnik #lOIIB

Tadeusz MIKA

Zast&pca Skarbnika

#lOIIB

Ewa DWORSKA

Sekretarz Rady

#lOIIB

Stefan CZARNIECKI

Cz'onek Prezydium Rady

#lOIIB

Roman KARWOWSKI

Cz'onek Prezydium Rady

#lOIIB

Franciszek BUSZKA

Przewodnicz%cy Rady #lOIIB

PREZYDIUM RADY #L(SKIEJ OKR)GOWEJ IZBY IN$YNIERÓW BUDOWNICTWA

PRZEWODNICZ(CY ORGANÓW #L(SKIEJ OKR)GOWEJ IZBY IN$YNIERÓW BUDOWNICTWA

KADENCJA 2014 – 2018



Henryk
ANDERS

Grzegorz
BOJANOWSKI

Stanis!awa
FRANUSIAK

Ryszard
HULBOJ

Piotr
KLIKOWICZ

Krzysztof
KOLONKO

El"bieta
NOWICKA-S#OWIK

Agnieszka
OR#OWSKA

Dorota
PRZYBY#A

Tomasz
RADZIEWSKI

Katarzyna
SEWERYN

Tadeusz
SOPATA

Kazimierz
SOWA

S!awomir
STOLARSKI

Maria
$WIERCZY%SKA

Barbara TWARDOSZ-
MICHNIEWSKA

Stefan
WÓJCIK

Piotr
WYRWAS

CZ#ONKOWIE RADY $L&SKIEJ OKR'GOWEJ IZBY IN(YNIERÓW BUDOWNICTWA



Ja ni na Ada miec
Hen ryk An ders
Le szek B!k
Piotr Bed nar czyk
Cze s"a wa Bel la
Ste fan Bia" kow ski
Bo gu s"aw Bie da
Woj ciech Bie da cha
Adam Bie ga# ski
An drzej B"asz czak
Da nu ta Bo chy# ska$Pod loch
Grze gorz Bo ja now ski
Ma rek Bro nic ki
W"o dzi mierz Bry "a
El% bie ta Bry "a$Klucz ny
Bo %e na Bu jo czek
Jó zef Bu" ka
Woj ciech Bur da
Fran ci szek Busz ka
Ar tur Cha brow ski
Adam Chmu ra
Grze gorz Chru &ciel
Woj ciech Chwed czuk
An drzej Ci cho#
Krzysz tof Cie si# ski
Je rzy Cie &lak
Jo an na Cios
Ka zi mierz Cios
Krzysz tof Cy go nik
Ste fan Czar niec ki
Wan da Czo pek
Ma riusz Czy szek
Alek san der Czy%
Ma rian De ra
Mi ro s"aw Dmy try szyn
Kry sty na Do bro wol ska
An drzej Do bro wol ski
Ka zi mierz Drze wiec ki
Ta de usz Du dziak
Ewa Dwor ska

Je rzy Ma rian Dzier %e wicz
Zbi gniew Dzier %e wicz
Le szek Eder
Ma rian Fal tyn
Krzysz tof Fir lus
An drzej For mo wicz
Ja dwi ga Fra niel czyk
Sta ni s"a wa Fra nu siak
Ar tur Fu lar ski
Woj ciech Ga jec ki
Ja dwi ga Ga jew ska$S"o ta
Mi ro s"aw G'b ski
An na Go cza"
Da mian Go cza"
El% bie ta Go dziesz ka
Hen ryk Gon sior
Grze gorz Piotr Go wa rzew ski
An drzej Gro chow ski
Ma ria Ha nak
Mi ko "aj Har dek
Zbi gniew He risz
Ry szard Hul boj
Ja nusz Hus sar
Lu dwik Igna to wicz
Ed mund Ja nic
Ka zi mierz Ja no cha
Bo %en na Ja nu sik
Ja nusz Ja sio na
Ja nusz Ja wo row ski
Ste fan Jen drze jek
Ja mes Edward Jur czyk
Bo le s"aw Jur kie wicz
Zdzi s"aw Jusz czyk
An drzej Ka dlec
Ur szu la Kal lik
Ja ro s"aw Kap cia
Ma rek Kar now ski
Sta ni s"aw Kar pi# ski
Ro man Edward Kar wow ski
Jan Zyg munt Ka wa

Ju lian Kie" ba sa
Kry sty na Kie res
Sta ni s"aw Klaj now ski
Ra fa" Kle ist
W"a dy s"aw Kleszcz
Piotr Kli ko wicz
Jó zef Klu ska
Je rzy Ko cy ga
Krzysz tof Ko lon ko
Ka zi mierz Ko niecz ny
Jan Ko strza now ski
Je rzy Ko taj ny
Zbi gniew Ko wa lik
Ire ne usz Ko wol
Zbi gniew Ko zie"
Zbi gniew Ko zik
Ja nusz Ko zu la
El% bie ta Kral czy# ska
Ja nusz Kra snow ski
Je rzy Kraw czyk
Ze non Kret
Mi cha" Kre tek
Piotr Kro gu lec
An drzej Kró lic ki
Agniesz ka Kru pa$Brzo zow ska
To masz Ku bi na
An drzej Ku la wik
Mi ro s"aw Ku na
Ire ne usz Kur cok
Ad rian Kyrcz
An drzej Ky siak
Ro mu ald La cho wicz
Ewa La tos
Hen ryk (u czyk
Jo an na Ma daj
Da riusz Maj chrow ski
Ma ciej Ma jor
Mar cin Ma kosz
Zbi gniew Ma kul ski
Woj ciech Ma# kow ski
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DELEGACI NA ZJAZD )lOIIB IV KADENCJI



Jó zef Ma skie wicz
Mi ro s!aw Ma tl" ga
Mi cha! Ma to ga
Ma! go rza ta Ma zur
Bo #e na Ma$ niak
Zdzi s!aw M% dry
Ta de usz Mi ka
&u kasz Mi kul ski
Ma rek M!y nar ski
Ru dolf Mo krosz
Gra #y na Na le pa
To masz Nie miec
Jan Nie syt
Jan No wac ki
An drzej No wak
Hen ryk No wak
Je rzy No wak
Gra #y na No wa kow ska
El# bie ta No wic ka'S!o wik
Agniesz ka Or !ow ska
Jan Oszcze pal ski
Ja dwi ga Owsiak
Wal de mar Pa cho!
Ma ciej Pa kosz
Ja cek Pa la
Ja ro s!aw Pa lu szy( ski
Ma ria Pa !" ga
Ze non Pa nicz
Flo rian Grze gorz Pie chur ski
Da mian Pi" ta
Ka zi mierz Pi" ta
Edward Pi !a tow ski
To masz Piór kow ski
Wie s!aw Po la( ski
An na Po li sie wicz
W!o dzi mierz Po nie wier ski
Jan Po rwo!
Bog dan Prze liorz
Sta ni s!aw Przy bo row ski
Do ro ta Przy by !a

To masz Py ka
To masz Ra dziew ski
An drzej Rew kow ski
Piotr Ro stek
Ja nusz Ru dzi( ski
To masz Rzep ka
Ka ta rzy na Se we ryn
Mar cin Sie dlec ki
An drzej Sie jok
Krzysz tof Sit kie wicz
Adam Sko ru pa
Je rzy Skot ny
Te re sa Skow ro( ska
Bar tosz Smo! ka
Ta de usz So pa ta
Ka zi mierz Sor dyl
Ka zi mierz So wa
Da riusz Spie cho wicz
Hie ro nim Spi #ew ski
Jan Spy cha !a
W!o dzi mierz Sta ro sol ski
An drzej Sta si( ski
Je rzy Sta szel
Jan Stec
Alek san der St" pie(
Lu bo mir Sto jew ski
S!a wo mir Sto lar ski
Nor bert Stu dent
Piotr Szat kow ski
Wal de mar Szle per
Ma! go rza ta Szu kal ska
Woj ciech Szulc
Ali cja Szu mi las
Da riusz Szu mi las
Krzysz tof Szy ma( ski
Ma ria )wier czy( ska
Sta ni s!aw Ta tar czyk
Jo an na Then'Ada mus
W!a dy s!aw To mi ca
Kry sty na Tro jan
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Bar ba ra Twar dosz'Mich niew ska
Bro ni s!aw Wa lu ga
Grze gorz Wa sy low ski
Krzysz tof Wie czo rek
Je rzy Wi"c kow ski
El# bie ta Wi *niew ska
Jan Wi *niow ski
An to ni Wo ja czek
Krzysz tof Wój cik
An drzej Wy bra niec
Kry stian Wy piór
Piotr Wy rwas
Ja nusz Za r"b ski



102

TABLICA PAMI!TKOWA

Tablica pami"tkowa umieszczona w holu wej#ciowym siedziby $l"skiej Okr%gowej Izby In&ynierów Budownictwa
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GISZOWIEC W OBRAZACH EWALDA GAWLIKA





(...) !on to pe dzio" dzie piy ro po "o bie dzie, bo jak si# jy, to niy wol no go da$. Ta tu lek po je dzy niu
ku rzom sie faj ka. Po tym pa da jom:

– Su chej cie ino, dzi siej na gru bie mi pe dzie li, %e tu kej, w tym na szym le sie ma jom co& bu do wa$.
By dy my cion gli na Pi "a, we le Zu zan ny. Baj tle by dom mie$ tro cha da lij do szko "y, ale tam jest faj no
dro ga na Ja now, to mo gom "a zi$ do ku py z baj tla mi ze Zu zan ny.

(...) Jak ta tu lek pe dzie li, tak sie ty% sta "o, co" ko ro dzi na po cion g"a na Pi "a. Na no wym miej scu ty% som
"o krop nie wiel kie la sy, ino "o ni ma jom tro cha da lij na We so "o, na Mor gi abo na La rysz. Ta tu lek ro biom
da lij na gru bie „Gie sche”, ale ty% jesz cze ro biom w tar ta ku. Jak idom z Pi "y na La rysz, to wi dzom, %e tam,
kaj ke dy& miysz ka li, niy ma ju% la su, ino jest ty la lu dzi, co ich po ra cho wa$ niy idzie. Uwi ja jom sie przi
ro bo cie, bo ju% wszyj scy wie dzom, %e tu by dom miysz ka$ berg mo ny z ro dzi na mi z Gie sche gru be.

Za po ra dni, jak "oj ce idom na La rysz, to "o czom niy wie rzom.
– Wej rzij sie ino, Zu za, te do my ro snom jak grzi by po dy sz czu – pa da jom ta tu lek do ma mul ki.

(...) Jest rok 1909. Miej sce, jak "o ni ke dy& miysz ka li, za miy ni "o sie w piyk ne mia stecz ko i za czy na '
jom sie tam klu dzi$ do dom kow lu dzie. To miej se na zy wo sie Gie sche wald.

Cy ta ty z ksi!" ki: pt. „Gi szo wiec kie La sy”, au tor stwa Oty lii Jo an ny Lo rek,

wy daw nic two: Sto wa rzy sze nie Gi szo wiec, 2016
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