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(...) !on to pedzio" dziepiyro po "obiedzie, bo jak si# jy, to niy wolno goda$. Tatulek po jedzyniu
kurzom sie fajka. Potym padajom:
– Suchejcie ino, dzisiej na grubie mi pedzieli, %e tukej, w tym naszym lesie majom co& budowa$.
Bydymy ciongli na Pi"a, wele Zuzanny. Bajtle bydom mie$ trocha dalij do szko"y, ale tam jest fajno
droga na Janow, to mogom "azi$ do kupy z bajtlami ze Zuzanny.
(...) Jak tatulek pedzieli, tak sie ty% sta"o, co"ko rodzina pociong"a na Pi"a. Na nowym miejscu ty% som
"okropnie wielkie lasy, ino "oni majom trocha dalij na Weso"o, na Morgi abo na Larysz. Tatulek robiom
dalij na grubie „Giesche”, ale ty% jeszcze robiom w tartaku. Jak idom z Pi"y na Larysz, to widzom, %e tam,
kaj kedy& miyszkali, niy ma ju% lasu, ino jest tyla ludzi, co ich porachowa$ niy idzie. Uwijajom sie przi
robocie, bo ju% wszyjscy wiedzom, %e tu bydom miyszka$ bergmony z rodzinami z Gieschegrube.
Za pora dni, jak "ojce idom na Larysz, to "oczom niy wierzom.
– Wejrzij sie ino, Zuza, te domy rosnom jak grziby po dyszczu – padajom tatulek do mamulki.
(...) Jest rok 1909. Miejsce, jak "oni kedy& miyszkali, zamiyni"o sie w piykne miasteczko i zaczyna'
jom sie tam kludzi$ do domkow ludzie. To miejse nazywo sie Gieschewald.
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ydawnictwo, które dzi& oddajemy do Waszych r%k, jest
form% podsumowania tego co zacz'li&my przed 7 laty. Jest
prezentacj% rozlicznych prac, które prowadzone latami za$
owocowa(y w finale oddaniem do u)ytku naszej siedziby
przy ul. Adama 1b w Katowicach$Giszowcu.
*eby prze&ledzi+ t' histori' nale)y cofn%+ si' do 2010 roku,
gdy w „Ramowym programie dzia(ania "l%skiej Okr'gowej
Izby In)ynierów Budownictwa na kadencj' 2010$2014” stwier$
dzili&my, )e:
„Niezb'dne jest powi'kszenie bazy lokalowej celem zagwa(
rantowania odpowiednich warunków pracy wszystkim orga(
nom Izby oraz pracownikom biura. (...) Oczekiwania cz&onków
naszego samorz)du zawodowego s) takie, by Izba by&a centrum kszta&towania, rozwijania
i wymiany my*li technicznej przez stworzenie biblioteki technicznej z czytelni), pomieszcze+
na nowoczesne szkolenia e(learningowe, miejsca dost'pu do norm budowlanych i miejsca
bezpo*rednich spotka+ integruj)cych *rodowisko in,ynierskie. Do realizacji tych oczekiwa+
wymagana jest powierzchnia minimum dwa razy wi'ksza od obecnie zajmowanej.”
Rozpocz'li&my w 2011 roku zainspirowani wnioskiem zjazdowym kol. Janusza Kozuli
i kol. Józefa Kluski. Bez zaanga)owania, m%dro&ci i odpowiedzialnych decyzji cz(onków Izby nie
by(oby tego obiektu. Umo)liwi(y to uchwa(y Rady, uchwa(y zjazdów, praca Zespo(u ds. moder$
nizacji siedziby "lOIIB (pod przewodnictwem kol. Andrzeja Nowaka) oraz Okr'gowej Komisji
Rewizyjnej. Nadzorowano ka)dy etap, wytykano b('dy i zg(aszano m%dre uwagi, które mo)na
uj%+ s(owami: „wybudujcie to nie tanio, ale dobrze”. My&l', )e uda(o nam si' to osi%gn%+.
Nasza ksi%)ka dokumentuje te wszystkie etapy prac, jak pokonywali&my bariery, rozwi%zywa$
li&my trudno&ci. Pami'+ ludzka jest u(omna, nasze wydawnictwo ma za zadanie utrwali+ t' hi$
stori', przypomina+ j% nam, a w przysz(o&ci pokaza+ to co przygotowali&my naszym nast'pcom.
Ukoronowaniem naszych dzia(a# by(o przeniesienie w 2016 roku siedziby naszej Izby
do zmodernizowanego obiektu przy ul. Adama 1b w Katowicach$Giszowcu. Oprócz zapewnie$
nia w(a&ciwych warunków pracy wszystkim organom zosta( osi%gni'ty nakre&lony w progra$
mach cel, siedziba "lOIIB mieszcz%ca si' w okaza(ym nowoczesnym budynku, otoczona histo$
rycznym i kultowym „miastem ogrodów” braci Zillmannów – o którym te) piszemy w naszym
wydawnictwie – sta(a si' tym czego pragn'li&my: centrum kszta(cenia, rozwijania i wymiany
my&li technicznej. Jest biblioteka z czytelni% i miejscem dost'pu do norm, s% pomieszczenia
na nowoczesne szkolenia w tym e$learningowe oraz miejsca spotka# cz(onkowskich integruj%$
cych &rodowisko in)ynierów. Wydaje si' wi'c, )e siedziba jest miejscem pomocnym i przyja$
znym dla cz(onków naszej Izby.
Podsumowaniem tego du)ego przedsi'wzi'cia, które co jeszcze raz podkre&lam by(o mo)liwe
dzi'ki ogromnemu zaanga)owaniu, pracy i inwencji wielu ludzi, by( zorganizowany 14 maja 2016
roku Festyn "lOIIB w „Parku pod Lipami” pod patronatem Prezydenta Miasta Katowice i prezesa
Krajowej Rady Polskiej Izby In)ynierów Budownictwa. Mia(em wtedy okazj' wszystkim gor%co
podzi'kowa+ i pogratulowa+, dzi& robi' to jeszcze raz dzi'kuj%c za podj'cie si' tak trudnego i od$
powiedzialnego zadania, za zrozumienie oraz odwag'.
Franciszek Buszka,
przewodnicz%cy Rady "l%skiej Okr'gowej Izby In)ynierów Budownictwa
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W nowej siedzibie "lOIIB

NOWA SIEDZIBA !L"SKIEJ OKR#GOWEJ
IZBY IN$YNIERÓW BUDOWNICTWA
W KATOWICACH – GISZOWCU

Elewacja – przed modernizacj"

Elewacja pó!nocna – po modernizacji
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Elewacja po!udniowa – po modernizacji

Elewacja wschodnia – po modernizacji
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I KONDYGNACJA

Wej#cie do budynku

Hol wej#ciowy
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II KONDYGNACJA

Hol – ciekawostk" s" fototapety przedstawiaj"ce Katowice z lat trzydziestych XX w.
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II KONDYGNACJA

Sala konferencyjna
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III KONDYGNACJA

Wej#cie do sekretariatu

Sekretariat

Korytarz

Sala konferencyjna
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III KONDYGNACJA

Pokój przewodnicz"cego Rady $lOIIB

Pokój przewodnicz"cego Rady $lOIIB
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MAPA DOJAZDU DO SIEDZIBY !L"SKIEJ OKR#GOWEJ IZBY IN$YNIERÓW BUDOWNICTWA
W KATOWICACH – GISZOWCU

PLAN KONDYGNACJI I

15

PLAN KONDYGNACJI II
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PLAN KONDYGNACJI III
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Uroczyste otwarcie siedziby !lOIIB

i FESTYN POD LIPAMI

Z

okazji przeniesienia #l%skiej Okr&gowej Izby In'ynierów
Budownictwa do nowej siedziby przy ul. Adama 1b w Katowi(
cach(Giszowcu odby) si& w dniu 14 maja 2016 roku, w godzi(
nach popo)udniowych, na terenie „Parku pod Lipami”, festyn
dla cz)onków #lOIIB i ich rodzin, obj&ty honorowym patrona(
tem Prezydenta Miasta Katowice Marcina Krupy i prezesa Kra(
jowej Rady PIIB Andrzeja Rocha Dobruckiego.
O 10.00 zosta(a odprawiona, w ko&ciele pw. &w. Stanis(awa
Kostki, msza &wi'ta w intencji cz(onków "lOIIB i ich rodzin oraz
zmar(ych cz(onków naszej Izby. Po mszy &w. odby(a si' krótka
uroczysto&+ w nowej siedzibie, z po&wi'ceniem obiektu przez
ksi'dza proboszcza Adama Markiewk'
i przeci'ciem wst'gi przez go&ci z Rady
PIIB oraz przewodnicz%cego Rady "lOIIB.
W uroczysto&ci uczestniczyli, oprócz kilku
osób ze "lOIIB zaanga)owanych w organi$
zacj' festynu, zaproszeni go&cie z Rady
PIIB oraz izb okr'gowych. Przybyli do Ka$
towic: prezes Krajowej Rady PIIB Andrzej
Roch Dobrucki i Prezes Honorowy Zbi$
gniew Grabowski, z Dolno&l%skiej OIIB prze$
wod ni cz% cy Ra dy Eu ge niusz Ho ta (a,
z Lubelskiej OIIB przewodnicz%cy Rady
Wojciech Szewczyk, z Opolskiej OIIB prze$
wodnicz%cy Rady Adam Rak, zast'pca
przewodnicz%cego Rady Henryk Nowak
oraz przewodnicz%cy Okr'gowej Komisji
Kwalifikacyjnej Wiktor Abramek, z Podkar$
packiej OIIB przewodnicz%cy Rady Zbi$
gniew Detyna, z Ma(opolskiej OIIB prze$
wodnicz%cy Rady Stanis(aw Karczmarczyk,
z Mazowieckiej OIIB przewodnicz%cy Ra$
dy Mieczys(aw Grodzki, z Warmi#sko$Ma$
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zurskiej OIIB zast'pca przewodnicz%cego Rady Jaros(aw Kukli#ski
oraz z Zachodniopomorskiej OIIB zast'pca przewodnicz%cego Ra$
dy Jan Bobkiewicz oraz skarbnik Justyna Just. Te wydarzenia zo$
sta(y zarejestrowane przez ekip' telewizyjn% z Dolnego "l%ska.
Go&cie przekazali )yczenia i pozdrowienia oraz udali si' na zwie$
dzanie Giszowca i Nikiszowca w towarzystwie przewodnika.
Punktualnie o 13.00 zagra(a, na rozpocz'cie festynu, orkie$
stra d'ta Kopalni W'gla Kamiennego „Pokój”, która nast'pnie
wykona(a koncert popularnych utworów rozrywkowych.
O 14.00 nast%pi(o oficjalne otwarcie festynu przez organiza$
torów. Go&ci i przyby(ych wraz z rodzinami cz(onków "lOIIB
przywitali przewodnicz%cy Rady "lOIIB Franciszek Buszka i se$
kretarz Rady "lOIIB Ewa Dworska. Udanej zabawy festynowej
w pi'knym otoczeniu, jak równie) owocnej pracy w nowej sie$
dzibie )yczy( uczestnicz%cy w otwarciu Prezydent Miasta Kato$
wice Marcin Krupa. W&ród zaproszonych go&ci by(a równie) dy$
rektor Wydzia(u Infrastruktury "laskiego Urz'du Wojewódzkiego
Bo)ena Goldamer$Kapa(a i "l%ski Wojewódzki Inspektor Nadzo$
ru Budowlanego Jan Spycha(a.
Organizatorzy przygotowali wiele atrakcji dla doros(ych oraz
dzieci. W specjalnie wydzielonej strefie bra(y one udzia( w grach
i zabawach terenowych oraz sprawno&ciowych pod opiek% ani$
matorów. Doro&li natomiast mieli mo)liwo&+ uczestniczenia
w grach i konkursach z nagrodami, m.in. w turnieju tenisa sto(o$
wego, grze w bule, sprawdzeniu umiej'tno&ci strzeleckich na pro$
fesjonalnie zorganizowanej strzelnicy oraz w konkursie wiedzy
nt. samorz%du zawodowego in)ynierów budownictwa „Milione$
rzy”, przeci%ganiu liny i sztafecie piwnej – komentowanych z hu$
morem przez prowadz%cego. Wszystkim ch'tnym uczestnikom
festynu umo)liwiono udzia( w wycieczce pod opiek% przewodni$
ka, w czasie której mo)na by(o obejrze+ fragmenty unikatowej
zabudowy Giszowca oraz zwiedzi+ „Izb' "l%sk%” z obrazami Ewal$
da Gawlika. Dla zainteresowanych odbywa(y si' te) pokazy ra$
townictwa medycznego.
Podczas wyst'pu &l%skiego zespo(u regionalnego „Karlik” z Ko$
sz'cina, uczestnicy festynu aktywnie w(%czali si' &piewem i ta#$
cem.
Festyn zako#czy( si' koncertem „gwiazdy wieczoru”, wirtuoza
akordeonu Marcina Wyrostka z zespo(em. Wszyscy bawili si' do$
skonale przy dobrej muzyce, wy&mienitym jedzeniu i odpowied$
niej dla imprezy pogodzie. W festynie uczestniczy(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

F e s t y n

r o d z i n n y

Otwarcie festynu przez Franciszka Buszk%, przewodnicz"cego Rady $lOIIB oraz Ew% Dworsk", sekretarza Rady $lOIIB
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Wyst"pienie Prezydenta Miasta Katowice Marcina Krupy

F e s t y n

r o d z i n n y

Go#cie festynu na czele z prezesem PIIB i Honorowym Prezesem PIIB oraz przewodnicz"cy rad okr%gowych izb
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Rozmowy kuluarowe; od lewej: Jan Rychlik, Marcin Krupa, Franciszek Buszka, Roman Olszewski

„ P o d

L i p a m i ”

Konkurs – przeci"ganie liny
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Konkurs – przeci"ganie liny

F e s t y n

Zwyci%zcy zawodów w przeci"ganiu liny
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r o d z i n n y

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

„ P o d

L i p a m i ”

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

F e s t y n

Konkurs – Sztafeta piwna – rywalizacja pomi%dzy placówkami $lOIIB
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r o d z i n n y

Zwyci%zcy sztafety piwnej

„ P o d

L i p a m i ”

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

F e s t y n

Punkt udzielania pierwszej pomocy
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r o d z i n n y

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

„ P o d

L i p a m i ”

Od lewej: Andrzej Grochowski, Antoni Falikowski, Andrzej Królicki, Tadeusz Wnuk, Jan Spycha!a, Grzegorz Gowarzewski, Tomasz Golis
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Atrakcje dla dzieci

FESTYN
POD
LIPAMI
"l%skiej Okr'gowej
Izby In)ynierów
Budownictwa
14 maja 2016
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Krok po kroku
idea, realizacja

G

iszowiec – górnicza dzielnica Katowic w po!udniowo"wschod"
niej cz#$ci miasta, w s%siedztwie kopalni w#gla kamiennego
„Staszic” i „Wieczorek”, odleg!a od centrum o oko!o 6 km.
To w!a$nie tu od 1 stycznia 2016 roku ma sw% now% siedzib#,
w budynku przy ul. Adama 1b, &l%ska Okr#gowa Izba In'ynierów
Budownictwa. W opinii zwiedzaj%cych obiekt prezentuje si# bar"
dzo okazale po przeprowadzonym niezb#dnym remoncie oraz
modernizacji maj%cej na celu podniesienie standardu.
„Warto$( dodan%” stanowi niezwyk!e otoczenie – bliskie s%"
siedztwo malowniczych domków w ogrodach, pozosta!o$ci po Gie"
schewaldzie – wzorcowej kolonii robotniczej z pocz%tku XX wie"
ku. Tylko kilka kilometrów dalej, w kierunku Mys!owic, znajduj%
si# zachowane w ca!o$ci „miejskie” zabudowania Nikiszowca
(niem. Nikischschacht), równie perfekcyjnie zaprojektowanej
i zrealizowanej, drugiej w tym rejonie kolonii robotniczej.
Ju' kilka lat wcze$niej, podczas posiedze) Rady &lOIIB oraz
obrad kolejnych zjazdów &lOIIB, zg!aszano potrzeb# powi#ksze"
nia bazy lokalowej, celem zagwarantowania odpowiednich wa"
runków pracy wszystkim organom statutowym &lOIIB oraz pra"
cownikom biura Izby. Wi#ksza powierzchnia by!a potrzebna
tak'e „aby sprosta( oczekiwaniom cz!onków naszego samorz%"
du zawodowego, by siedziba Izby sta!a si# centrum kszta!cenia
oraz rozwijania i wymiany my$li technicznej, przez stworzenie
biblioteki technicznej z czytelni%, pomieszcze) na nowoczesne
szkolenia e"learningowe, miejsca dost#pu do norm budowla"
nych i miejsca bezpo$rednich spotka) integruj%cych $rodowisko
in'ynierskie – do realizacji tych oczekiwa) wymagana powierzch"
nia powinna by( przynajmniej dwa razy wi#ksza od zajmowa"
nej” – mówi! w swoim wyst%pieniu podczas XI Zjazdu Sprawoz"
dawczego &lOIIB przewodnicz%cy Rady Franciszek Buszka. Dzi$
z satysfakcj% trzeba stwierdzi(, 'e oczekiwania zosta!y spe!nione
i z powodzeniem mo'na urzeczywistnia( plany i wykonywa( za"
dania nakre$lone w ramowym programie dzia!a) &l%skiej Okr#"
gowej Izby In'ynierów Budownictwa.
Cel w postaci posiadania w!asnej siedziby zosta! osi%gni#ty
dzi#ki inwencji i zaanga'owaniu wielu osób na ró'nych etapach
realizacji tego przedsi#wzi#cia. Jak z!o'ony by! to proces obrazu"
j% przytoczone w tym rozdziale dokumenty.
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IDEA
czyli przes!anki, które zadecydowa!y o zakupie…
!l"ska Okr#gowa Izba In$ynierów Budownictwa powsta%a
w 2002 roku na mocy ustawy z dnia 15 grudnia 2000 roku o sa&
morz"dach zawodowych architektów, in$ynierów budownic&
twa oraz urbanistów (Dz. U. 2001 r. Nr 5 poz. 42). Dzia%ania po&
przedzaj"ce jej powstanie i pierwszy Zjazd Wyborczy !lOIIB
organizowane by%y pod przewodnictwem Andrzeja Nowaka,
przewodnicz"cego Oddzia%u PZITB w Katowicach. Pierwsze spo&
tkania grupy inicjatywnej przedstawicieli stowarzysze' nauko&
wo&technicznych odbywa%y si# w siedzibie Katowickiego Od&
dzia%u PZITB, tj. w budynku Domu Technika FSNT NOT przy
ul. Podgórnej 4 w Katowicach. Po I Zje(dzie Wyborczym !lOIIB
zapad%a decyzja Rady !lOIIB o wynaj#ciu pomieszcze' na sie&
dzib# !lOIIB w tym samym budynku, w tzw. nowym skrzydle
(Dom Technika Nowy).
Umow# z dnia 29.11.2002 roku, dotycz"c" wynajmu pomiesz&
cze' o powierzchni biurowej 162 m2 podpisali ze strony !lOIIB
przewodnicz"cy Rady !lOIIB Stefan Czarniecki i I wiceprzewod&
nicz"cy Rady !lOIIB Andrzej Nowak – obaj jako cz%onkowie Od&
dzia%u PZITB w Katowicach. Na przestrzeni lat umow# wielokrot&
nie aneksowano w odniesieniu do stawek za wynajem, b"d(
w zakresie zwi#kszania wynajmowanej powierzchni – najpierw
do 235,2 m2 potem do 440 m2 powierzchni biurowej i o 26 m2
powierzchni z przeznaczeniem na pomieszczenie archiwum.
Z czasem coraz wi#cej przes%anek przemawia%o na korzy)* de&
cyzji o zakupie siedziby na w%asno)*, zw%aszcza, $e wi#kszo)*
okr#gowych izb in$ynierów budownictwa poczyni%a takie kroki.
Pierwsze wnioski w sprawie zakupu siedziby !lOIIB pojawi%y si#
na IX Zje(dzie Sprawozdawczo&Wyborczym !lOIIB w 2010 roku
i by%y ponawiane na kolejnym X Zje(dzie Sprawozdawczym
!lOIIB rok pó(niej.
Podczas posiedzenia Prezydium Rady !lOIIB w dniu 10 czerw&
ca 2010 roku zosta%a powo%ana dora(na Komisja ds. zakupu sie&
dziby !lOIIB w sk%adzie: Andrzej Nowak – przewodnicz"cy oraz
cz%onkowie: Zenon Panicz, Stefan Czarniecki, Czes%awa Bella,
Janusz Kozula i z g%osem doradczym Edmund Janic, przewodnicz"&
cy Okr#gowej Komisji Rewizyjnej !lOIIB. Zadaniem Komisji by%o
ustosunkowanie si# do rozwi"zania celowego dotycz"cego siedzi&
by Izby, a wi#c rozwa$enie wyboru – na podstawie rozmów z ofe&
rentami – obiektu zgodnego z wymaganiami Komisji i prowadze&
nie dalszych poszukiwa' odpowiedniej na siedzib# !lOIIB
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nieruchomo!ci. Alternatywnie, realizuj"c wniosek z X Zjazdu Spra#
wozdawczego $lOIIB w dniu 16 kwietnia 2011 roku, Komisja mia#
%a rozwa&y' wykup wynajmowanej cz(!ci budynku NOT w Katowi#
cach, po%"czony z mo&liwo!ci" nadbudowy i modernizacji parkingu.
W czasie posiedzenia w dniu 9 czerwca 2011 roku Prezydium
Rady $lOIIB jednomy!lnie upowa&ni%o przewodnicz"cego Rady
$lOIIB Franciszka Buszk( do zintensyfikowania dzia%a) zmierza#
j"cych do zakupu siedziby $lOIIB.
Rozpatruj"c mo&liwo!' zakupu budynku na siedzib( $lOIIB
Komisja bra%a pod uwag( oferty 4 obiektów. Najbardziej konku#
rencyjn" okaza%a si( oferta budynku przy ul. Adama 1b w Kato#
wicach#Giszowcu o pow. 1359 m2.
Podczas posiedzenia Prezydium Rady $lOIIB w dniu w dniu
16.02.2012 roku dyskutowano na temat tego obiektu na pod#
stawie udost(pnionych informacji oraz rysunków i zdj('. Nikt
z zebranych nie zg%osi% w"tpliwo!ci w odniesieniu do zasadno!ci
jego zakupu, zw%aszcza &e porównanie wydatków miesi(cznych
w siedzibie przy ul. Podgórnej 4 oraz po zakupie budynku przy
ul. Adama 1b wypad%o na korzy!' drugiego obiektu. Uchwa%"
nr 8/P/2012 z dnia 16.02.2012 roku zosta% powo%any Zespó% ds.
negocjacji zakupu siedziby $lOIIB w Katowicach#Giszowcu przy
ul. Adama 1b w sk%adzie: Andrzej Nowak – przewodnicz"cy oraz
cz%onkowie: Czes%awa Bella, Grzegorz Gowarzewski, Józef Klu#
ska, Waldemar Szleper i z g%osem doradczym Edmund Janic.

REALIZACJA
Kalendarium wa!niejszych wydarze"

2012
! Posiedzenie Rady #lOIIB 15.03.2012

Wa&nymi punktami posiedzenia by%o omówienie sprawozda#
nia z prac Zespo%u ds. negocjacji zakupu siedziby $lOIIB w Kato#
wicach#Giszowcu przez przewodnicz"cego Zespo%u Andrzeja No#
waka oraz podj(cie decyzji dotycz"cej zakupu nieruchomo!ci
na siedzib( $lOIIB. Wszyscy obecni cz%onkowie Rady $IOIIB wy#
powiedzieli si( pozytywnie w sprawie zakupu nieruchomo!ci
w Katowicach#Giszowcu przy ul. Adama 1b.
Przewodnicz"cy Rady $lOIIB Franciszek Buszka podzi(kowa%
za wszystkie wypowiedzi i zg%oszone uwagi oraz zaprezentowa%
projekt UCHWA$Y Nr 35/R/2012 Rady #lOIIB z dnia 15 mar%
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ca 2012 roku w sprawie zakupu nieruchomo!ci po"o#onej
przy ulicy Adama 1b w Katowicach, rekomenduj!cej XI Zjazdo"
wi Sprawozdawczemu #IOIIB zakup siedziby w Katowicach"Gi"
szowcu. Uchwa$a ta, podj%ta w wyniku g$osowania, zawiera$a
m.in. akceptacj% Rady #lOIIB dla prac Zespo$u ds. negocjacji za"
kupu siedziby, wyra&enie przez Rad% #lOIIB zgody na zakup nie"
ruchomo'ci w Katowicach"Giszowcu i upowa&nienie Prezydium
Rady #lOIIB do dokonania wszelkich niezb%dnych czynno'ci przy"
gotowawczych zwi!zanych z zawarciem umowy notarialnej
po aprobacie zakupu przez XI Zjazd Sprawozdawczy #lOIIB.
! Posiedzenie Prezydium Rady $lOIIB 04.04.2012

Po'wi%cone by$o w ca$o'ci sprawie zakupu nieruchomo'ci i dys"
kusji na temat zasadno'ci i op$acalno'ci tej inwestycji. W posie"
dzeniu uczestniczyli równie& cz$onkowie Okr%gowej Komisji Rewi"
zyjnej #lOIIB, która w dniu 04.04.2012 roku podj%$a UCHWA%&
Nr 103/2012, w my!l której nie wnosi zastrze#e' w sprawie zaku(
pu siedziby Izby.
! Nadzwyczajne posiedzenie Rady $lOIIB 12.04.2012

By$o równie& po'wi%cone w ca$o'ci sprawie zakupu nierucho"
mo'ci na siedzib% #lOIIB.
Przewodnicz!cy Rady #lOIIB poinformowa$ cz$onków Rady #lOIIB
o podejmowanych dzia$aniach, mi%dzy innymi o przygotowywaniu
wszystkich niezb%dnych dokumentów, aby po akceptuj!cej decy"
zji XI Zjazdu móc przyst!pi( niezw$ocznie do zakupu nieruchomo'ci.
! XI Zjazd Sprawozdawczy $lOIIB 21.04.2012

Wa&nym punktem obrad zjazdowych by$o przedstawienie de"
legatom propozycji zakupu siedziby dla #lOIIB. O zreferowanie
tego tematu poprosi$ przewodnicz!cy XI Zjazdu #lOIIB Roman
Karwowski wiceprzewodnicz!cego Rady #lOIIB Andrzeja Nowa"
ka, który przedstawi$ obszern! relacj% z etapów poszukiwa) od"
powiedniego lokum. Korzystaj!c z materia$u filmowego omówi$
proponowan! do zakupu nieruchomo'(, a nast%pnie udziela$ od"
powiedzi na szczegó$owe pytania i uwagi zebranych. Po dyskusji
delegaci, znacz!c! wi%kszo'ci! g$osów, podj%li uchwa$% dotycz!"
c! zakupu nieruchomo'ci na now! siedzib%. Jest to UCHWA%A
Nr 16/2012 Xl OKR&GOWEGO ZJAZDU $L)SKIEJ OKR&GOWEJ
IZBY IN*YNIERÓW BUDOWNICTWA W KATOWICACH z dnia
21 kwietnia 2012 roku w sprawie zakupu nieruchomo!ci.
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T! uchwa"! delegaci #lOIIB wyrazili zgod$ na zakup przez #l!sk!
Okr$gow! Izb$ In%ynierów Budownictwa nieruchomo&ci z prze'
znaczeniem na siedzib$ (…), w stanie wolnym od wad prawnych
(…) za kwot$ nie wy%sz! ni% 2 430 000 z" i sfinansowanie zakupu
oraz kosztów zwi!zanych z zakupem (op"at podatkowych, skar'
bowych, notarialnych i s!dowych) w wysoko&ci nie wy%szej
ni% 270 000 z", ze &rodków w"asnych #lOIIB.
! Posiedzenie Prezydium Rady !lOIIB 14.06.2012

Wiceprzewodnicz!cy Rady #lOIIB Andrzej Nowak przedstawi"
informacje z prac Zespo"u ds. negocjacji zakupu siedziby #lOIIB,
m.in. o sfinalizowaniu zakupu siedziby i podpisaniu aktu nota"
rialnego w dniu 22 maja 2012 roku.
Przewodnicz!cy Rady #lOIIB Franciszek Buszka skierowa"
do wszystkich cz"onków Rady #lOIIB podzi$kowania za pomoc
w pracach Zespo"u ds. zakupu siedziby #lOIIB.
! Posiedzenie Prezydium Rady !lOIIB 19.07.2012

Podczas posiedzenia wiceprzewodnicz!cy Rady #lOIIB Andrzej
Nowak omówi" zamierzenia dotycz!ce nowej siedziby #lOIIB.
Zwróci" uwag$ na konieczno&( przeprowadzenia inwentaryzacji
i potrzeb$ wykonania projektu aran%acji wn$trz. Przedstawi"
równie% propozycj$ powstania Punktu Informacyjnego #lOIIB
przy ul. Podgórnej 4 w Katowicach.
! Informator !lOIIB nr 3 (34) z sierpnia 2012

„Mamy w"asn! siedzib$.
W dniu 21 kwietnia 2012 roku XI Zjazd Sprawozdawczy
#lOIIB podj!", zdecydowan! wi$kszo&ci! g"osów, uchwa"$ w spra'
wie zakupu siedziby Izby, zlokalizowanej w Katowicach'Giszowcu
przy ul. Adama 1b. Miesi!c pó)niej, 22 maja 2012 roku, podpisany
zosta" akt notarialny i od tego dnia budynek sta" si$ nasz! w"asno'
&ci!. Zakup zosta" sfinansowany wy"!cznie ze &rodków w"asnych.
Siedziba Izby, cho( nie jest zlokalizowana w centrum Katowic, ma
idealny dojazd ze wszystkich stron województwa &l!skiego. Mie&ci
si$ bowiem ok. 800 m od drogi Katowice – Bielsko'Bia"a.
Budynek ma 1359 m2 powierzchni u%ytkowej i sk"ada si$ z trzech kon'
dygnacji. Jest w bardzo dobrym stanie technicznym, posiada wszyst'
kie instalacje wewn$trzne. Wymaga tylko prac adaptacyjnych. Przy bu'
dynku zlokalizowany jest parking zabezpieczaj!cy nasze potrzeby.”
Do tekstu do"!czono plan usytuowania budynku.
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! Posiedzenie Prezydium Rady !lOIIB 30.08.2012

Dyrektor biura !lOIIB Zuzanna Królicka oraz kierownik ds. tech"
nicznych W#odzimierz Kulisz przekazali informacje o post$pie prac
technicznych w nowej siedzibie !lOIIB w Katowicach"Giszowcu
przy ul. Adama 1b, a tak%e plany zwi&zane z adaptacj& pomiesz"
cze' w budynku. Przewodnicz&cy Rady !lOIIB Franciszek Buszka
zwróci# si$ z apelem do cz#onków Prezydium Rady !lOIIB oraz
uczestnicz&cych w posiedzeniach Prezydium w charakterze go(ci
przewodnicz&cych pozosta#ych organów statutowych o zg#asza"
nie propozycji modernizacji budynku nowej siedziby !lOIIB i poin"
formowa# zebranych o dalszych planach zwi&zanych z otocze"
niem budynku i z samym budynkiem.
! Posiedzenie Rady !lOIIB 20.09.2012

Przewodnicz&cy Rady !lOIIB Franciszek Buszka, otwieraj&c
punkt dotycz&cy propozycji zagospodarowania i wykorzystania
nowej siedziby !lOIIB, poinformowa# o dzia#aniach, które nale%y
podj&) jeszcze przed przeprowadzk& z ul. Podgórnej 4 oraz za"
prosi# do dyskusji. Zaproponowa# tak%e utworzenie Zespo#u ds.
za#o%e' modernizacji nowej siedziby !lOIIB w sk#adzie: przewod"
nicz&cy Andrzej Nowak, cz#onkowie: Czes#awa Bella, Ryszard Hul"
boj, Józef Kluska, Ma#gorzata Szukalska, Maria !wierczy'ska.
W obszernej dyskusji zg#aszano liczne uwagi i propozycje
dotycz&ce kolejno(ci dzia#a' oraz sposobu organizacji prac
zwi&zanych z modernizacj& i niezb$dnymi pracami remonto"
wymi. Podkre(lano potrzeb$ stworzenia klarownego planu
dzia#ania w celu unikni$cia powtarzalno(ci prac i zb$dnych
kosztów.

2013
! Posiedzenie Rady !lOIIB 28.02.2013

Pod czas po sie dze nia pod j$ to UCHWA "# Nr 24/R/2013
w sprawie zatwierdzenia projektu koncepcyjnego przebudo$
wy i adaptacji budynku przy ulicy Adama 1b w Katowicach$
$Giszowcu dla potrzeb !lOIIB. Zgodnie z t& uchwa#&, po prze"
pro wa dze niu po st$ po wa nia w pro ce du rze prze wi dzia nej
stosownym Regulaminem !lOIIB, zostanie zlecone wykonanie
projektu budowlanego przebudowy i adaptacji budynku na po"
trzeby !lOIIB.
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! Informator !lOIIB nr 1 (37) z marca 2013

S!owo przewodnicz"cego Rady #lOIIB
„(...) Wykorzystanie w!asnej siedziby w Katowicach$Giszow$
cu przy ul. Adama 1b, stwarza warunki, by Izba by!a centrum
kszta!towania, rozwijania i wymiany my%li technicznej poprzez
zorganizowanie: biblioteki specjalistycznej z czytelni", pomiesz$
cze& na nowoczesne szkolenia e$learningowe, miejsca dost'$
pu do norm oraz daje mo(liwo%) bezpo%rednich spotka& inte$
gruj"cych %rodowisko in(ynierskie (spotkania cz!onkowskie)”.
! Posiedzenie Rady !lOIIB 18.04.2013

Podczas posiedzenia cz!onkowie Rady #lOIIB podj'li UCHWA"
#$ Nr 41/R/2013 w sprawie rekomendacji sfinansowania
prze bu do wy i ada pta cji bu dyn ku znaj du j% ce go si& przy
ul. Adama 1b w Katowicach"Giszowcu dla potrzeb !lOIIB,
we d!ug pro jek tu kon cep cyj ne go za twier dzo ne go uchwa !"
Nr 24/R/2013 Rady #lOIIB z dnia 28.02.2013 roku. Na sfinan$
so wa nie te go przed si' wzi' cia na le (y prze zna czy) kwo $
t' 1 500 000 z!.

! XII Zjazd Sprawozdawczy !lOIIB 20.04.2013

Przewodnicz"ca Zjazdu #lOIIB Ewa Dworska poprosi!a wice$
przewodnicz"cego Rady #lOIIB Józefa Klusk' o przedstawie$
nie delegatom „Projektu koncepcyjnego przebudowy i ada$
pta cji bu dyn ku znaj du j" ce go si' przy uli cy Ada ma 1b
w Katowicach$Giszowcu dla potrzeb #lOIIB”, obrazuj"cego za$
kres przewidywanej adaptacji obiektu, w celu podj'cia przez
delegatów #lOIIB uchwa!y dotycz"cej sfinansowania tego przed$
si'wzi'cia. Pos!uguj"c si' rysunkami z projektu omówi! szcze$
gó!owo zakres przewidywanej adaptacji obiektu oraz wszelkie
dzia!ania poprzedzaj"ce powstanie dokumentu. Chodzi!o o za$
gospodarowanie pomieszcze& zakupionej siedziby w taki spo$
sób, aby s!u(y!y nie tylko celom administracyjnym, ale przede
wszystkim cz!onkom, obecnym i przysz!ym, oraz dobremu
funkcjonowaniu organów statutowych naszej Izby. Na kszta!t
opracowania – wykonanego w Oddziale PZITB w Bielsku$Bia$
!ej – mia!y wp!yw mi'dzy innymi sugestie Zespo!u ds. za!o(e&
modernizacji nowej siedziby #lOIIB, a w szczególno%ci propo$
zycje przewodnicz"cego Okr'gowego S"du Dyscyplinarnego
#lOIIB Jerzego Dzier(ewicza, przedstawione przez niego na szki$
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cach i w du!ej mierze wykorzystane w projekcie koncepcyj"
nym. Po prezentacji wywi#za$a si% dyskusja. W podsumowa"
niu przewodnicz#cy Rady &lOIIB Franciszek Buszka stwierdzi$:
„Uchwalenie przez Zjazd kwoty 1,5 miliona z$otych nie znaczy
tak jak w bud!ecie, !e to trzeba wyda'. &rodki nale!y wyda"
wa' przy zachowaniu rygorystycznych zasad jakie w Izbie obo"
wi#zuj#. I tak to si% b%dzie odbywa$o.” Zaproponowa$ tak!e
zor ga ni zo wa nie przez po szcze gól ne pla ców ki te re no we
odwiedzin nowej siedziby.
W wyniku g$osowania jawnego mandatami, zwyk$# wi%k"
szo(ci# 132 g$osów, przy 2 g$osach przeciwnych i 5 wstrzymu"
j#cych si% przyj%to UCHWA!" Nr 18/2013 XII ZJAZDU #L$%
SKIEJ OKR" GO WEJ IZBY IN &Y NIE RÓW BU DOW NIC TWA
W KATOWICACH z dnia 20 kwietnia 2013 roku w sprawie sfi%
nansowania przebudowy i adaptacji budynku znajduj'cego
si( przy ulicy Adama 1b w Katowicach%Giszowcu dla potrzeb
#lOIIB, wed)ug projektu koncepcyjnego. Zgodnie z tre(ci#
uchwa$y delegaci przyj%li do wiadomo(ci projekt koncepcyj"
ny przebudowy i adaptacji budynku (…) oraz zaakceptowali
przeznaczenie kwoty 1 500 000 z$ na sfinansowanie przebu"
dowy i adaptacji budynku (…) dla potrzeb &lOIIB, wed$ug pro"
jektu koncepcyjnego.

2014
! Posiedzenie Rady #lOIIB 25.09.2014

Podczas posiedzenia Rady podj%to UCHWA!" Nr 105/R/2014
w sprawie powo)ania Zespo)u ds. modernizacji siedziby #lOIIB
w Katowicach%Giszowcu przy ul. Adama 1b
w sk$adzie:
– Andrzej Nowak – przewodnicz#cy (bran!a budowlana),
– Józef Kluska – wiceprzewodnicz#cy (bran!a elektryczna),
– Barbara Twardosz"Michniewska (bran!a instalacyjna),
– Grzegorz Bojanowski (bran!a budowlana),
– Stefan Wójcik (bran!a melioracyjna).
Zgodnie z uchwa$# zadaniem Zespo$u b%dzie doprowadzenie
do skutecznej modernizacji siedziby &lOIIB przy ul. Adama 1b zgod"
nie z pozwoleniem na budow% w oparciu o posiadan# dokumenta"
cj%, z zachowaniem obowi#zuj#cych przepisów, w tym g$ównie
wymogów p. po!., za kwot% milion z$otych brutto, w terminie
do 30 czerwca 2015 roku. Ustalenia szczegó$owe dla Zespo$u i preli"
minarz kosztów dla Zespo$u znalaz$y si% w za$#czniku do uchwa$y.
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Zgodnie z tre!ci" za#"cznika, z przyj$tej uchwa#" XII Zjazdu
%lOIIB kwoty 1 500 000 z#, wykorzystano kwot$ 300 000 z#,
a na roboty dodatkowe, doradztwo projektowe, nadzór, koszty
obs#ugi modernizacji i inne wnioskowane przez Zespó# za#o&ono
kwot$ o wysoko!ci 200 000 z#. Zatem na za#o&ony cel pozostaje
kwota do wysoko!ci 1 000 000 z#.
! Kontrola OKR !lOIIB 08.12.2014

Okr$gowa Komisja Rewizyjna %lOIIB przeprowadzi#a plano'
wan" kontrol$ wykonania uchwa#y XII Zjazdu w zakresie wydat'
kowania !rodków finansowych do wysoko!ci 1,5 mln z#otych
na remont i dostosowanie zakupionej siedziby %IOIIB przy
ul. Adama 1b. Kontrola dotyczy#a m.in. zaawansowania prac
adaptacyjnych i remontowych, poniesione wydatki oraz zgod'
no!( procedur wyboru wykonawców prac z obowi"zuj"cym
Regulaminem zamówie).
Na podstawie przeprowadzonej kontroli OKR %lOIIB podj$#a
UCHWA "# Nr 147/OKR/2014 z dnia 15 grudnia 2014 roku za$
wieraj%c% wnioski pokontrolne i zalecenia.

2015
! Posiedzenie Rady !lOIIB 26.02.2015

Podczas posiedzenia podj$to UCHWA"# Nr 36/R/2015 w spra$
wie wniosków i zalece& zawartych w protokole Nr 109/K/2014
Okr$gowej Komisji Rewizyjnej %IOIIB z przeprowadzonej kontroli
w za kre sie wy dat ko wa nia 1,5 mln z#o tych na re mont
i dostosowanie zakupionej siedziby %lOIIB przy ul. Adama 1b,
a tak&e uchwale Nr 147/OKR/2014, przekazanych przewodni'
cz"cemu Rady %IOIIB przy pi!mie z dnia 18.12.2014 roku, stwier'
dzaj"c" przyj$cie do wiadomo!ci wniosków i zalece) zawartych
w dostarczonych przez OKR %lOIIB dokumentach.
! Posiedzenie Rady !lOIIB 09.04.2015

Podczas obrad podj$to UCHWA"# Nr 56/R/2015 w sprawie
rekomendacji zwi'kszenia (rodków finansowych na przebudo$
w' i adaptacj' budynku znajduj%cego si' przy ul. Adama 1b
w Katowicach$Giszowcu dla potrzeb !IOIIB.
Rada %lOIIB postanowi#a t" uchwa#" rekomendowa( XIV Zjaz'
dowi Sprawozdawczemu %lOIIB potrzeb$ zwi$kszenia kwoty
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przeznaczonej na przebudow! i adaptacj! budynku znajduj"ce#
go si! w Katowicach#Giszowcu przy ul. Adama 1b oraz na pokry#
cie kosztów zagospodarowania terenu, ma$ej architektury i zie#
leni, nadzorów, wyposa%enia w sprz!t biurowy, wyposa%enia
elektronicznego dla potrzeb &IOIIB o 1 500 000 z$ do ostatecznej
wysoko'ci 3 000 000 z$. Wykonanie przebudowy i adaptacji
budynku prowadzone jest w oparciu o projekt budowlany opra#
cowany przez architektoniczne biuro projektów AB Projekt
Sp. z o.o. z siedzib" w Tychach oraz na podstawie ustale( Zespo#
$u ds. mo der ni za cji sie dzi by &IO IIB po wo $a ne go uchwa $"
Nr 105/R/2014 Rady &IOIIB z dnia 25.09.2014 roku.
! XIV Zjazd Sprawozdawczy !lOIIB 18.04.2015

Szczegó$ow" informacj! na temat przebudowy, adaptacji i wy#
posa%enia budynku przy ulicy Adama 1b w Katowicach#Giszow#
cu dla potrzeb &IOIIB oraz dzia$a( Zespo$u ds. modernizacji sie#
dziby &IOIIB przekaza$ delegatom Andrzej Nowak, przewodnicz"cy
Zespo$u. Przedstawi$ nast!pnie propozycj! przyj!cia kwoty na do#
ko(czenie realizacji inwestycji, rekomendowanej przez Rad!
&IOIIB stosown" uchwa$".
Przed modernizacj" poniesiono koszty w $"cznej kwocie
258 000 z$, tj. d)wigu osobowego, d)wigu towarowego oraz
projektu. Ponadto nale%y przewidzie* koszty dodatkowego wy#
posa%enia budynku, m.in. w meble, w sprz!t audio#wizualny
i monitoring, koszt zagospodarowania terenu i ma$ej architektu#
ry i koszt nadzoru. W sumie kwota potrzebna do zako(czenia
modernizacji budynku wynosi oko$o 3 000 000 z$. Sprawozdanie
o powy%szej tre'ci przedstawi$ Zespó$ w dniu 09.04.2015 roku Ra#
dzie &lOIIB, która uchwa$" Nr 56/R/2015 z dnia 09.04.2015 roku
rekomenduje XIV Zjazdowi &IOIIB podwy%szenie kwoty na re#
mont i modernizacj! siedziby &lOIIB o 1 500 000 z$ i zatwierdze#
nie ostatecznej kwoty na ten cel do 3 000 000 z$.
W trakcie szerokiej dyskusji delegaci podkre'lali potrzeb! wy#
konania prac bez zb!dnych oszcz!dno'ci – „dobrze, a nie ta#
nio” – nawet za cen! poniesienia kosztów wy%szych ni% sugero#
wane. Przewodnicz"cy Zjazdu &IOIIB Jan Spycha$a, na podstawie
wniosków przedstawionych w trakcie dyskusji, zaproponowa$
wniesienie poprawki w tre'ci uchwa$y, dotycz"cej dopuszczenia
przekroczenia kwoty 1 500 000 z$ o 10%. W wyniku g$osowania
delegaci przyj!li UCHWA"# Nr 18/2015 XIV ZJAZDU !L$SKIEJ
OKR#GOWEJ IZBY IN%YNIERÓW BUDOWNICTWA W KATOWI&
CACH z dnia 18 kwietnia 2015 roku w sprawie zwi'kszenia
(rodków finansowych na przebudow' i adaptacj' budynku znaj&
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duj!cego si" przy ul. Adama 1b w Katowicach#Giszowcu dla po#
trzeb $IOIIB.
Zgodnie z rekomendacj! zawart! w uchwale Rady "l!skiej Okr#$
gowej Izby In%ynierów Budownictwa Nr 56/R/2015 z dnia 09.04.2015
roku, zwi#ksza si# kwot# przeznaczon! na przebudow# i adapta$
cj# budynku znajduj!cego si# w Katowicach$Giszowcu przy ulicy
Adama 1b oraz na pokrycie kosztów zagospodarowania terenu,
ma&ej architektury i zieleni, nadzorów, wyposa%enia w sprz#t
biu ro wy, wypo sa %enia elektro nicz nego dla po trzeb
"IOIIB o kwot# 1 650 000 z& (s&ownie: jeden milion sze'(set pi#($
dziesi!t tysi#cy z&otych) do ostatecznej wysoko'ci 3 150 000 z&
(s&ownie: trzy miliony sto pi#(dziesi!t tysi#cy z&otych). Wykonanie
przebudowy, adaptacji oraz zakup wyposa%enia budynku znajdu$
j!cego si# w Katowicach$Giszowcu przy ul. Adama 1b prowadzo$
ne jest w oparciu o projekt budowlany, opracowany przez archi$
tektoniczne biuro projektów AB Projekt Sp. z o.o. z siedzib!
w Tychach oraz na podstawie ustale) Zespo&u ds. modernizacji
siedziby "IOIIB. Zgodnie z uchwa&! powy%szy cel zostanie sfinan$
sowany ze 'rodków w&asnych "l!skiej Okr#gowej Izby In%ynierów
Budownictwa.
! Informator !lOIIB nr 2 (46) z czerwca 2015

Fragment wyst!pienia przewodnicz!cego Rady "lOIIB Fran$
ciszka Buszki podczas XIV Zjazdu Sprawozdawczego "lOIIB w na$
wi!zaniu do „Ramowego programu dzia&ania "lOIIB”:
„(...) Realizacj# tych zamierze) (dot. doskonalenia zawodo$
wego i integracji cz&onków) u&atwi na terenie Katowic przekaza$
nie do u%ytku po modernizacji nowej siedziby w Katowicach$Gi$
szowcu przy ul. Adama 1b; ustalony przez Rad# termin przekazania
to 30 czerwca 2015 roku. *!czny planowany koszt to 2 430 000 z&
na zakup siedziby oraz 3 000 000 z& na modernizacj#, w su$
mie 5 430 000 z&. Powierzchnia u%ytkowa tej nieruchomo'ci wy$
nosi (wg inwentaryzacji) 1437 m2.”
! 30 czerwca 2015
Zako)czenie robót budowlanych.
! 31 lipca 2015
Obiór ko)cowy inwestycji dokonany przez Komisj# odbiorow!.
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2016
! Stycze! 2016

Roz po cz! cie dzia "al no #ci w no wej sie dzi bie $lO IIB przy
ul. Adama 1b w Katowicach%Giszowcu.
! 14 maja 2016

Uroczysto"# otwarcia nowej siedziby oraz Festyn pod Lipami
dla cz"onków $lOIIB i ich rodzin na terenie Parku pod Lipami
w Katowicach%Giszowcu.
! Informator !lOIIB nr 2 (50) z czerwca 2016

Fragment wyst&pienia przewodnicz&cego Rady $lOIIB Fran%
ciszka Buszki podczas XV Zjazdu Sprawozdawczego $lOIIB.
„(...) Wa'nym wydarzeniem w naszej Izbie jest przeniesienie
jej siedziby do zmodernizowanego obiektu przy ul. Adama 1b
w Katowicach%Giszowcu. Oprócz zapewnienia w"a#ciwych wa%
runków pracy wszystkim organom zosta" osi&gni!ty nakre#lony
w programach dzia"ania cel, by siedziba $lOIIB by"a centrum
kszta"cenia, rozwijania i wymiany my#li technicznej. Specjali%
styczna biblioteka z czytelni& i miejscem dost!pu do norm, po%
mieszczenia na nowoczesne szkolenia w tym e%learningowe oraz
miejsca spotka( cz"onkowskich integruj&cych #rodowisko in'y%
nierów maj& sprawi), 'e siedziba b!dzie miejscem pomocnym
i przyjaznym dla cz"onków. *&czne nak"ady inwestycyjne na ten
obiekt o powierzchni u'ytkowej 1437 m2 to 5 334 872 z", zatem
koszt 1 m2 nowocze#nie zagospodarowanej siedziby wyno%
si 3 712 z". (…). Kole'anki i Koledzy, to jest nasze wspólne dzie"o,
bez Waszego zaanga'owania, m&dro#ci i odpowiedzialnych de%
cyzji nie by"oby tego obiektu. Umo'liwi"y to uchwa"y Rady,
uchwa"y zjazdów, praca Zespo"u ds. modernizacji oraz Okr!go%
wej Komisji Rewizyjnej, która #ledzi"a ka'dy etap, wytyka"a b"!%
dy i zg"asza"a m&dre uwagi, które mo'na uj&) s"owami: wybu%
dujcie to nie tanio, ale dobrze. My#l!, 'e uda"o nam si! to
osi&gn&). Dzisiaj mam okazj! gor&co Wam podzi!kowa) i pogra%
tulowa) zrozumienia oraz odwagi”.
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Uczestnicy procesu inwestycyjnego w zakresie projektowa!
nia oraz realizacji adaptacji i modernizacji obiektu zakupione!
go na now" siedzib# $lOIIB – kluczowe daty
! Luty 2013 – Projekt Koncepcyjny „Przebudowa i adaptacja
budynku dla potrzeb !lOIIB” wyk. w PZITB Oddzia" w Bielsku#
#Bia"ej; autor Ryszard K"oda.
! 05.02.2014 – Projekt budowlany wykonany przez Archi#

tektoniczne Biuro Projektów AB Projekt Sp. z o.o. w Tychach.
• Architektura, Zagospodarowanie terenu
– Józef Kuklok#Opolski, Andrzej Skocza,
• Konstrukcja – W"adys"aw Sikora,
• Instalacje sanitarne i wewn$trzne – Miros"aw Wyderka,
• Instalacje elektryczne wewn$trzne – Andrzej Pyka.
! Decyzja Nr 175/14 z dnia 18.02.2014 roku Prezydenta

Miasta Katowice dotycz%ca zatwierdzenia projektu budowla#
nego i udzielenia pozwolenia na wykonanie robót budowla#
nych polegaj%cych na przebudowie wej&cia g"ównego, wyko#
nania nowego wej&cia oraz adaptacji pomieszcze' na potrzeby
!lOIIB.
! 24.02.2014 – Projekt wykonawczy „Przebudowa wej&cia
g"ównego i wykonanie nowego wej&cia w budynku przy ulicy
Adama 1b w Katowicach oraz adaptacja pomieszcze' na potrze#
by !l%skiej Okr$gowej Izby In(ynierów Budownictwa” wykonany
przez Architektoniczne Biuro Projektów AB Projekt Tychy. Autor
projektu wystroju wn$trz, elewacji i zagospodarowania terenu
mgr in(. arch. Tadeusz Kosto'.
! 01.04.2014 – Odbiór projektu wykonawczego. Odbioru

dokumentacji dokona"a Komisja ds. odbioru prac projekto!
wych – projektu wykonawczego w sk"adzie: Andrzej Nowak, Je#
rzy Dzier(ewicz, Czes"awa Bella, Zuzanna Królicka, W"odzimierz
Kulisz, powo"ana Zarz%dzeniem Nr 1/2014 Przewodnicz%cego
Rady !lOIIB z dnia 12.02.2014 roku.
Na etapie projektu wykonawczego z biurem opracowuj%cym
dokumentacj$ wspó"pracowa" Zespó% ds. nadzoru nad wykona!
niem projektu wykonawczego w sk"adzie Jerzy Dzier(ewicz
– koordynator Zespo"u, Zenon Panicz, Krystyna Kieres, Janusz
Jasiona. Sk"ad Zespo"u ustalono na posiedzeniach Prezydium
Rady !lOIIB w dniach 24.10. i 14.11.2013 roku.
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! 23.10.2014 – Umowa z Rewital Serwis Sp. z o.o. z Kato!

wic – wykonawc! robót budowlanych zwi!zanych z adaptacj!
i modernizacj! obiektu.
Kierownik budowy – Aleksander Róg, inspektorzy nadzo!
ru – Tadeusz Sopata (bran"a budowlana), Adrian Kyrcz (bran"a
elektryczna), Henryk Muska#a (bran"a sanitarna), Tadeusz Ko$
sto% (nadzór architektoniczny).
Z ramienia &lOIIB roboty budowlane nadzorowa# Zespó"
do spraw modernizacji siedziby w sk#adzie: przewodnicz!cy An$
drzej Nowak (bran"a budowlana), zast'pca przewodnicz!cego
Józef Kluska (bran"a elektryczna) oraz cz#onkowie: Barbara Twar$
dosz$Michniewska (bran"a instalacyjna), Grzegorz Bojanowski
(bran"a budowlana), Stefan Wójcik (bran"a melioracyjna); koor$
dynator robót – Janusz Kozula.
! 30.06.2015 – Zako#czenie modernizacji budynku.
! 31.07.2015 – Odbiór ko#cowy inwestycji. Odbioru doko$
na#a Komisja odbiorowa w sk#adzie: przewodnicz!cy Grzegorz
Gowarzewski, zast'pca przewodnicz!cego Urszula Kallik, cz#on$
kowie: Zuzanna Królicka, W#odzimierz Kulisz, Damian Pi'ta, Piotr
Spi"ewski, Grzegorz Wasylowski.
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PODPISANIE AKTU NOTARIALNEGO 22.05.2012 ROKU

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
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Jeste!my
w dobrym towarzystwie…

Izba !l"ska – Gawlikówka, pierwotnie pomieszczenia gospodarcze

N

ajbli!sze s"siedztwo nowej siedziby #lOIIB stanowi" malowni$
cze domki w ogrodach – pozosta%o&' wybudowanego w tym
miejscu górniczego osiedla Gieschewaldu, dla osób zatrudnio$
nych w wielkim koncernie b(d"cym w%asno&ci" spadkobierców
Georga von Giesche. Kilka kilometrów dalej Nikiszowiec, dawny
Nickischschacht, kolejna pere%ka urbanistyczno$architektonicz$
na na #l"sku. Urok i wyj"tkowo&' tych miejsc niejako zobowi"zu$
j" nas do poznania bodaj zarysu ich historii.
Gwa!towny rozwój przemys!u w XIX wieku, zw!aszcza w rejo"
nach zwi#zanych z wydobyciem w$gla oraz hutnictwem metali,
powodowa! przesiedlanie ludno%ci w pobli&e o%rodków przemy"
s!owych. Wielorodzinne domy na potrzeby osiedlania wielkich
liczb rodzin robotniczych mo&liwie blisko miejsc pracy zacz$to
budowa' ju& na prze!omie XVIII i XIX wieku. By!a to zabudowa
w formie koszarowych kamienic, z ogromnymi rz!dami wielo"
pi!trowych domów, które (…) wywo#uj$ wra%enie wielkich usze"
regowanych skrzy& z otworami okiennymi o z#ym obmurzu.
Te ponure budowle stwarzaj$ wielu tysi$com rodzin robotniczych
sposobno'( do ulokowania si!, (…) poniewa% o „mieszkaniu”,
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Dawna gospoda, obecnie Filia nr 2 MDK Szopienice-Giszowiec

o „domu” w takim budynku, nawet dla najmniej wymagaj!cej
rodziny robotniczej, nie mo"e by# mowy. Uwidacznia si$ to naj%
wyra&niej w cz$stych „przeprowadzkach” z takich ulic, co pomi%
mo powodowania znacznych kosztów zdarza si$ ka"dej rodzinie
ka"dego roku, a je'li to mo"liwe nawet wielokrotnie w ci!gu ro%
ku – pisa! we wst"pie do ksi#$ki wydanej w Katowicach w 1910
roku profesor Reuffurth o zabudowie niemieckich uprzemys!o%
wionych miast i ich przedmie&'. Uchwalona w 1890 roku ustawa
o mieszkalnictwie mas pracuj#cych, maj#ca na celu popraw"
warunków $yciowych robotników – zw!aszcza w zakresie zdro%
wia i higieny, da!a pocz#tek podobnym aktom prawnym w in%
nych krajach Europy. Od 1904 roku obowi#zywa!a w Rzeszy Nie%
miec kiej usta wa bu dow la na i osie dle( cza, zo bo wi# zu j# ca
pracodawców do zapewnienia mieszkania pracownikowi. Okre%
&la!a ona m.in. parametry organizacyjno%techniczne osiedli ro%
botniczych. Tendencja do idealizowania w tamtym czasie wsi
i jej rodzinnego, sielskiego i pracowitego $ycia jako przeciwie(%
stwa do brudnego, brutalnego i destrukcyjnie dzia!aj#cego $ycia
miejskiego znalaz!a odzwierciedlenie w architekturze. U schy!%
ku XIX wieku zrodzi!a si" idea miast%ogrodów. Zapocz#tkowa%
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na dzie!em Ebenezera Howarda Garden Cities of Tomorrow
(Miasta ogrody jutra) z 1898 roku, zyska!a niebawem wielk" po#
pularno$%; po ci&'kiej pracy robotnik mia! znajdowa% wytchnie#
nie w rodzinnym gronie i w otoczeniu przyrody.
Sto lat temu na Górnym !l"sku powsta#o osiedle, w którym mia$
#y rozkwita% cnoty rodzinne i pracownicze. Domy pod wysokimi da$
chami z gontu sta#y w jab#oniach, a je&li która& zaczyna#a marnie%,
pracodawca wysy#a# anio#a, wielkiego m'(czyzn' w czarnych ka$
maszach, który przynosi# zdrowy szczep i stawia# przy furtce.
Tymi s!owami rozpoczyna si& niezwyk!a opowie$% znanej
dziennikarki, reporterki i pisarki Ma!gorzaty Szejnert pt. „Czarny
ogród”. Autorka nie pochodzi ze (l"ska. Do Giszowca trafi!a
przypadkowo na pocz"tku lat osiemdziesi"tych, ale wróci!a $wia#
domie, bo Giszowiec wraz z 'yj"cymi tu od lat lud)mi zrobi!
na niej, jak wspomi na, wiel kie, niezapomniane wra'enie.
Zachwyci!a j" specyficzna architektura okolicy. Przez lata zbiera#
!a materia!y. Tak powsta!a prawdziwa skarbnica wiedzy o po#
nad dwusetletniej historii nie tylko dzisiejszego Giszowca i Niki#
szowca, ale tak'e Niemiec, (l"ska i Polski – historii ludzi, którzy
te miejsca przez lata kszta!towali.
Powstanie Gieschewaldu i Nickischschachtu wi"'e si& bezpo#
$rednio z rozbudow" koncernu b&d"cego w!asno$ci" Spó!ki Gór#
niczej Spadkobierców Georga von Giesche – Bergwerksgesell#
schaft Georg von Giesches Erben. Zal"'ek przedsi&biorstwa
stworzy! Georg von Giesche, g!ówny „sprawca” inwestycji prze#
mys!owych na Górnym (l"sku, zwi"zanych z wydobyciem rud
cynku, a pó)niej ich przetwórstwem. Od pocz"tku XVIII wieku
mia! on przywilej wy!"czno$ci na wydobycie i sprzeda' galmanu,
co przyczyni!o si& do zwielokrotnienia rodzinnego kapita!u.
*aden z sze$ciu synów Georga nie zostawi! potomstwa – pi&ciu
zmar!o w dzieci+stwie lub m!odo$ci, szósty 'y! samotnie. Dla
utrzymania rangi przedsi&biorstwa, powa'ne inwestuj"cego
na Górnym (l"sku, tak'e dzi&ki uzyskanym przez lata przywile#
jom za wiern" s!u'b& habsburskiemu cesarzowi a potem królo#
wi pruskiemu, potomkowie Georga postanowili zatrzyma% na#
zwisko twórcy sukcesu w nazwie rodzinnego koncernu.
Na pocz"tku XX wieku dzia!aj"ca na (l"sku Spó!ka Górnicza
Spadkobierców Georga von Giesche stanowi!a prawdziwe impe#
rium przemys!owe. Mia!a w swoim posiadaniu m.in. kopalnie
w&gla skonsolidowane w kopalni& pn. „Giesche”, kopalnie gal#
manu i rud cynkowo#o!owiowych, huty cynku, walcownie blach
cynkowych, hut& o!owiu i srebra. Mia!a te' zakupione w 1899
roku na korzystnych warunkach, od hrabiego von Tiele#Winckle#
ra, pole rezerwowe o pow. siedemnastu kilometrów kwadrato#
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wych nad bogatymi pok!adami w"gla, zaro#ni"te pi"knym
lasem. W latach 1904 – 1907 w polu „Reserve” wybudowano
nowoczesny szyb „Carmer”. Do jego obs!ugi potrzebna by!a licz$
na za!oga. Konkurencj" dla górniczej dzia!alno#ci koncernu spad$
kobierców Gieschego stanowi!y kopalnie w Nadrenii i Westwa$
lii, bogatszych cz"#ciach Rzeszy, do których masowo emigrowali
robotnicy ze %l&ska. W celu zapewnienia nap!ywu pracowników
z okolicznych wsi, a tak'e spoza granic %l&ska, oraz stabilizacji
kadr pracowniczych górniczej spó!ki, potrzeb& chwili sta!a si"
budowa osiedla robotniczego.
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Plan Giszowca (niem. Gieschewald) z 1910 roku [2]; aktualne nazwy ulic: od pó!nocy ul. Mys!owicka, od wschodu ul. Kosmiczna, od po!udnia ul. Górniczego Stanu, od zachodu ul. Pszczy"ska (oznaczenia cyfrowe: 1. Gospoda; 2. Nadle#nictwo;
3. Sklepy; 4. Szko!y; 5. Domy noclegowe; 6. Pralnia i !a$nia; 7. Wie%a ci#nie"; 8. Komora celna).

W lesie zakupionym od hrabiego von Tiele Wincklera, na pro$
stok&cie o wymiarach 800 x 1200 m, ówczesny dyrektor general$
ny Spó!ki Górniczej Spadkobierców Georga von Giesche, tajny
radca górniczy Anton Uthemann z Za!"'a, poleci! zbudowa( kolo$
ni" górnicz&. Do realizacji zadania zostali zatrudnieni kuzyni Emil
i Georg Zillmannowie, architekci z Charlottenburga k. Berlina.
Przedtem Uthemann zleci! Georgowi Zillmannowi przestudiowa$
nie starych wiejskich budynków, znajduj&cych si" na Górnym %l&$
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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

sku oraz terenach przygranicznych. W tym czasie modna by!a
idea „miasta ogrodu” angielskiego urbanisty sir Ebenezera Ho"
warda. Wed!ug jego pomys!u miasta jutra mia!y by# samodziel"
nym organizmem, wyposa$onym w urz%dzenia techniczne oraz
szko!y, ko&cio!y i urz%dzenia socjalne, posiada# niezbyt g'st% za"
budow', otoczon% pasem rolniczo"ogrodniczym. Zillmannowie
nale$eli do entuzjastycznych wyznawców idei Howarda. Zrealizo"
wali równie$ pomys! Uthemanna – wybudowania przybyszom ze
wsi domów przypominaj%cych wcze&niejsze warunki zamieszka"
nia, ale w nieporównywalnie wy$szym standardzie. Stworzyli pro"
jekt kompletnego osiedla wraz z budynkami u$yteczno&ci pu"
blicznej w &rodku lasu. Standard techniczny zabudowy i wyposa$enie
osiedla w obiekty u$yteczno&ci publicznej regulowa!a ustawa
z 1904 roku o zak!adaniu nowych osiedli, która narzuci!a pro"
gram funkcjonalny Giszowca. Domy mieszkalne, zaprojektowane
z uwzgl'dnieniem obowi%zuj%cych w tamtym czasie wymogów
stawianych takim budynkom w stosunku do wymiarów, po"
wierzchni, wysoko&ci oraz trwa!o&ci konstrukcji i bezpiecze(stwa
przeciwpo$arowego, zachowa!y charakter budownictwa wiej"
skiego; w tym samym stylu zaplanowano budynki us!ugowe.
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Dawny dom towarowy (konsum) oraz rze!nictwo i piekarnia

Budynek mieszkalno-us"ugowy, plac Pod Lipami 7-10

Gospoda

Dawna gospoda, obecnie Filia nr2 MDK Szopienice-Giszowiec

Tak powsta! Giszowiec, po niemiecku Gieschewald – idea! ro"
botniczego osiedla, wzorcowy przyk!ad wcielenia w #ycie idei mia"
sta"ogrodu Ebenezera Howarda oraz znakomity przyk!ad budow"
nictwa patronackiego. Centrum stanowi! rynek, od którego
promieni$cie rozchodzi!y si% ulice, poprzecinane dwiema obwod"
nicami. Zamykaj&ce osiedle drogi prowadzi!y do Murcek i Mys!o"
wic. Przy ulicach wybudowano domy dla robotników, a w naro"
#ach ulic – dla urz%dników. Wokó! centralnego placu zlokalizowano
budynki u#yteczno$ci publicznej: nadle$nictwo, budynek urz%du
na planie sze$ciok&ta ze statu& Bismarcka"Rolanda, szko!y, sklepy
(z fabryczk& lodu na potrzeby artyku!ów mi%snych), poczt%, !a'ni%,
pralni%, piekarni% (z 8 piecami chlebowymi do wypiekania chle"
ba – piekarniokami) i domy noclegowe dla oko!o 300 górników.
By! te# park z karczm& i muszl& koncertow&. W gospodzie
znajdowa!a si% kr%gielnia i sala teatralna, by!o to miejsce zabaw
i festynów tutejszej spo!eczno$ci. Na pi%trze oprócz mieszkania
gospodarza znajdowa!y si% pokoje go$cinne. Obok gospody wy"
budowano pomieszczenia gospodarcze – wozowni% i stajni%.
Na osiedlu wzniesiono w sumie ponad 300 domów, w wi%k"
szo$ci dwurodzinnych. Ka#dy dom posiada! ogród z cz%$ci& s!u"
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!"c" do wypoczynku oraz cz#$ci" do uprawy warzyw i owoców.
Do przydomowych ogródków dostarczano drzewka i sadzonki
kwiatów. W tym celu dzia%a%o na terenie osiedla ogrodnictwo,
a do obowi"zków mieszka&ców nale!a%o zagospodarowanie
ogródków i piel#gnowanie ro$lin. Za najpi#kniejsze ogródki „hoj'
ny Uthemann” przyznawa% u!ytkownikom nagrody pieni#!ne.
W s"siedztwie pomieszcze& mieszkalnych znajdowa%y si# po'
nadto ma%e zabudowania gospodarcze, przeznaczone do ho'
dowli zwierz"t – przybudowane lub wolnostoj"ce. Zaprojekto'
wano 40 typów budynków, podobnych do siebie ale ró!ni"cych
si# detalami architektonicznymi „jak dzieci jednej matki”.
Domy robotnicze budowano dla dwóch albo czterech rodzin,
dwu lub trzyizbowe. Wykonane by%y z ceg%y, z dachami spadzisty'
mi, krytymi gontem. Gont specjalnie impregnowano w celu zabez'
pieczenia przeciwpo!arowego, równie! ceg%# przyj#to jako budu'
lec ze wzgl#du na bezpiecze&stwo przeciwpo!arowe, w zamian
za stosowane w wiejskich chatach bierwiona uszczelniane glin"
lub mchem. Domy robotnicze by%y bez bie!"cej wody, mieszka&cy
pobierali j" z ulicznych hydrantów instalowanych co 100 metrów.
Aby zabezpieczy( mieszkania przed zawilgoceniem (oraz dla wy'
gody lokatorów osiedla) wybudowano pralni#, w której by%y
32 stanowiska pralnicze z bie!"c" wod" ciep%" i zimn", suszarni#
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z maglem i !a"ni# dla górniczych rodzin. Domy urz#dnicze by!y
wi#ksze, okaza!e, kryte czerwon$ dachówk$, wyposa%one w urz$&
dzenia wodne i kanalizacyjne. Wod# dla osiedla zapewnia!a usy&
tuowana w jego najwy%szym punkcie wie%a ci'nie(, wyposa%o&
na w zbiornik ci'nieniowy o pojemno'ci 150 m3. St$d systemem
ruroci$gów woda trafia!a do mieszka(ców. Ca!e osiedle by!o ze&
lektryfikowane, znajdowa!o si# tu kilkana'cie stacji transformato&
rowych. Ca!o') zosta!a tak pomy'lana, by zatrudnieni w kopalni
– mieszkaj$c wygodnie i %yj$c w gronie rodziny – pracowali

Budynki mieszkalne
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wydajnie. Dodatkowe udogodnienia, jak niskie czynsze, bezp!at"
na energia elektryczna, bezp!atne korzystanie z pralni, !a#ni, pie"
karni i inne $wiadczenia, wyra%a!y oczywist& trosk' w!a$cicieli
spó!ki o pracownika i w!asny interes.
Pierwsi mieszka(cy wprowadzili si' w pa#dzierniku 1908 ro"
ku, do ko(ca roku mieszka!o ju% ponad 3 tysi&ce ludzi, a po uko("
czeniu budowy jesieni& 1910 roku oko!o 4 tysi&ce. Dla porówna"
nia ów cze sne Ka to wi ce by !y rap tem 10 ra zy wi'k sze
od Gieschewaldu, natomiast za!oga kopalni „Giesche” liczy!a bli"
sko 7 tysi'cy osób. Przybysze ch'tnie podejmowali prac' w spó!"
ce, która proponowa!a wspania!e warunki osiedlenia, za$ praco"
dawca zyskiwa! wielopokoleniow& kadr' zwi&zan& z zak!adem
i miejscem zamieszkania, które jednak%e nale%a!oby opu$ci)
w przypadku zwolnienia z pracy.
Na terenie osiedla dzia!a!y stowarzyszenia niemieckie, popie"
rane przez ówczesne w!adze, ale tak%e stowarzyszenia polskie,
m.in. Towarzystwo Gimnastyczne „Sokó!” i Towarzystwo *pie"
wacze „Lutnia”, krzewi&ce polsko$).
Kolonia Gieschewald ju% w czasie budowy cieszy!a si' du%ym za"
interesowaniem. Pr'dko zyska!a uznanie tak%e poza granicami
60

Domy górników i domek transformator przy ul. Bessera

Domy górników przy ul. Foerstera

61

Zabytkowa wie!a ci"nie#

62

!l"ska za estetyk# i funkcjonalno$%, ucho&
dz"c za wzorowo zaprojektowane i urz"dzo&
ne osiedle robotnicze. W opracowaniu
pt. „GISZOWIEC nowa górno$l"ska wie$ gór&
nicza Spó'ki Górniczej Spadkobierców Geor&
ga von Giesche” wg projektów architektów
E. i G. Zillmannów, Charlottenburg opisa&
na przez królewskiego wyk'adowc# Kgl. Bau&
gewerkschul&Oberlehrer (Szko'y Rzemios'
Budowlanych) profesora Hermana Reuffur&
tha, wydanym w Katowicach w 1910 roku,
kolonia giszowiecka zosta'a przedstawio&
na jako najnowocze$niejsze i najpi#kniejsze
osiedle tego typu, wzór godny powielania.
Obok „rozprawy” nt. budownictwa dla ro&
botników na prze'omie XIX i XX wieku, szcze&
gó'owego opisu kolonii wraz z kalkulacj"
kosztów jej budowy, znajduj" si# tu zdj#cia
z pocz"tku XX wieku, a w szczególno$ci licz&
ne przyk'ady projektów budynków miesz&
kalnych i u(yteczno$ci publicznej. W podsu&
mowaniu autor napisa': Na najwi!ksze uznanie zas"uguj#, obok
niskich kosztów budowy osiedla, rodzimy charakter zabudowy i za$
chowane historyczne formy architektoniczne, wzbogacone dodatko$
wo wspó"czesna technik#. Dzi!ki wnikliwym, z zami"owaniem pro$
wadzonym pracom studyjnym nad starymi wzorcami i formami,
uda"o si! arty%cie osi#gn#& ten sukces, aby to co dobre w starym
przetworzy& i w swoich dzie"ach do nowego 'ycia pobudzi&.
Przedruk w j#zyku polskim tej wa(nej pozycji ukaza' si# w Pol&
sce dopiero w 1994 roku (I wydanie), w t'umaczeniu z j#zyka
niemieckiego przez Bronis'awa Machnika.
Giszowiecka kolonia górnicza zosta'a zaprojektowana dla
ok. 4 tysi#cy osób. Pierwotny plan zak'ada' budow# 300 domów
dla 600 rodzin. Wg prof. Reuffurtha w 1910 roku w 300 domach
robotniczych (w wi#kszo$ci dwurodzinnych) i 30 urz#dniczych
by'y 642 mieszkania, w tym 600 dla górników, 17 dla urz#dników
kopalni, 11 dla nauczycieli, 14 dla urz#dników dworskich i nadle&
$nictwa; 4 domy noclegowe przewidziano dla 300 górników.
W latach 1920&1924, w zwi"zku z rosn"cym stale zapotrzebowa&
niem na mieszkania dla pracowników, w wolnym wschodnim pasie
parceli powsta'a tzw. nowa kolonia z nowym typem budynków
mieszkalnych. Liczba mieszka) wzros'a wtedy do 990.
Po I wojnie $wiatowej i podziale !l"ska – w wyniku plebiscy&
tu w 1921 roku – na cz#$% polsk" i niemieck" (72% mieszka)&

Dom górnika, remiza i wie!a stra!acka

ców Giszowca i zbudowanego kilka lat
pó! niej Ni ki szow ca opo wie dzia "o si#
za przy "$ cze niem %l$ ska do Pol ski),
80 procent koncernu znalaz"o si# na te&
renie nowo powsta"ego pa'stwa polskie&
go i by"o najwi#kszym przedsi#biorstwem
przemys"u ci#(kiego na ówczesnych zie&
miach polskich. Spó"ka kontynuowa"a
dzia"alno)* pod nazw$ Giesche S.A. Ka&
towice, jednak(e niemieckie w"adze kon&
cernu w obawie o przysz"o)* przedsi#& Budynek mieszkalny
biorstwa (po up"ywie 15 lat polski rz$d
mia" prawo wykupu niemieckiej w"asno)ci znajduj$cej si# na te&
renie Rzeczypospolitej) zdecydowali sprzeda* je ameryka'skie&
mu koncernowi Silesian American Corporation S.A.Co. (spad&
kobiercy Gieschego zachowali 49% akcji). Dla przyby"ych wraz
z rodzinami pracowników koncernu zosta"a wybudowana w 1926
roku w po"udniowo&zachodniej cz#)ci Giszowca tzw. kolonia
ameryka'ska, licz$ca 6 dwukondygnacyjnych domów w kolej&
nej, nowej formie zabudowy. W czasie II wojny )wiatowej
Niemcy przej#li zak"ady koncernu w zarz$d komisaryczny,
a po wojnie rz$d Polski na mocy ustawy maj$tek koncernu
znacjonalizowa".
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Giszowiec by! do 1924 roku, kiedy w!"#
czono go do zreorganizowanej gminy Ja#
nów, samodzielnym osiedlem z w!asn"
administracj". By! to obszar dworski, któ#
ry zorganizowano po od!"czeniu Giesche#
waldu od obszaru dworskiego w Mys!o#
wicach. Od 1947 roku nale$a! do powiatu
miejskiego Szopienice, z którym w 1960
roku wszed! w sk!ad Katowic.
Trudny czas prze$y! w latach siedem#
dziesi"tych minionego wieku, gdy rozpo#
cz%to tu budow% spó!dzielczego osiedla mieszkaniowego, prze#
mianowanego zreszt" na osiedle Staszica. W 1964 roku w pobli$u
osiedla rozpocz%!a wydobywanie w%gla z pola rezerwowego ko#
palnia „Staszic”. Ówczesne w!adze podj%!y wówczas decyzj% o wy#
burzeniu zabytkowej cz%&ci Giszowca – znienawidzonego „relik#
tu kapitalizmu” i wybudowaniu w tym miejscu dziesi%ciopi%trowych
bloków z wielkiej p!yty. Otoczone lasem osiedle z ogrodami wo#
kó! domków postanowiono zamieni' na betonowe „nowoczesne
osiedle mieszkaniowe”. Dziesi%ciopi%trowe bloki z wielkiej p!yty
zacz%!y wypiera' unikatow" pod wzgl%dem architektonicznym
zabudow%. Wi%kszo&' istniej"cych domów wyburzono, pod pre#

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

tekstem rzekomego zniszczenia. Trudno by!o pogodzi" si# z t$
zmian$ starym mieszka%com, którzy nie chcieli mieszka" w „be&
tonowych szufladach”. Tamten czas oporu przed przeprowadzk$
oraz przywi$zanie do domu ojców odmalowa! Kazimierz Kutz
w ostatnim filmie trylogii o 'l$sku pt. „Paciorki jednego ró(a%ca”
z 1980 roku (wcze)niejsze cz#)ci trylogii to „Sól ziemi czarnej”
i „Per!a w koronie”). W!a)nie w takim stanie zobaczy!a Giszowiec
na pocz$tku lat osiemdziesi$tych Ma!gorzata Szejnert, opisuj$c
s!owami: Stare miasto ogród, rozjechane przez blokowiska, ci!"
gle jeszcze broni#o si$ jak!% wie&yczk!, podcieniem, gankiem, #a"
manym dachem, za%wiadczaj!c, jakim by#o kiedy% cudem. Lu"
dzie, którzy uznali to miejsce za swoj! ojczyzn$ domow! i duchow!,
robili co mogli, by j! zachowa'. By! to niestety niejedyny przy&
k!ad braku poszanowania dla )l$skich zabytków kultury material&
nej i brutalnego niszczenia historycznej spu)cizny. Barbarzy%&
stwo tym wi#ksze, (e osiedle Gieschewald postrzegane by!o
od pocz$tku istnienia jako urbanistyczno&architektoniczna pere!&
ka, fenomen w kategorii zabytków patronackiego osiedlowego
budownictwa robotniczego.
Na szcz#)cie uda!o si# uratowa" przed wyburzeniem niewielk$
cz#)" starej zabudowy osiedla, która aktualnie znajduje si#
pod opiek$ konserwatora zabytków. Zachowa!o si# kilka kwarta&
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oraz ul. Górniczego Stanu 12, elewacja pó!nocna
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!ów domów mieszkalnych oraz m.in. dawna karczma – aktualnie
Filia nr 2 Domu Kultury Katowice"Szopienice; w budynku znajduje
si# tak$e restauracja „Dworek pod Lipami”, budynek nadle%nic"
twa – mie%ci si# w nim teraz przedszkole, wie$a ci%nie&, willa dy"
rektora, szko!a i sklepy. Walk# o zachowanie wyburzonej ju$ cz#"
%ciowo, unikatowej zabudowy osiedla podj'! ówczesny wojewódzki
konserwator zabytków Adam Kud!a (przez pomy!k# w urz#dzie
znany pod nazwiskiem Kudla). Dzia!ania w!adz przerwano po jego
interwencji w Ministerstwie Kultury oraz jego decyzji z 1978 roku
o wpisie uk!adu urbanistyczno"przestrzennego Giszowca do reje"
stru zabytków województwa katowickiego. Adam Kudla zap!aci!
za t# decyzj# kar' polityczn', zosta! zawieszony w czynno%ciach
konserwatorskich na 2 lata (I sekretarzem KW PZPR by! wtedy Zdzi"
s!aw Grudzie&). Niestety zabudowa starego Giszowca zosta!a w 2/3
zniszczona. W %wiadomo%ci starych i nowych mieszka&ców miejsce
to pozosta!o Giszowcem, nawet z 10"pi#trowymi blokami.
W rejestrach zabytków !l"skiego Wojewódzkiego Konserwa#
tora Zabytków w Katowicach znajduj' si# podlegaj'ce ochronie
dwa zespo!y zabudowy z terenu Giszowca (www.wkz.katowice.pl)
Pod numerem A/1229/78 z dnia 18 VIII 1978 roku zarejestro"
wano zespó! zabudowy, którym jest fragment osiedla robotni"
czego wybudowanego w latach 1907"1914 wed!ug projektu ar"
chitektów Emila i Georga Zillmannów. Ochron' obj#to uk!ad
urbanistyczny wraz z istniej'c' zabudow' i zieleni' zorganizowa"
n' (ale tylko w granicach starej zabudowy – wpis nie obj'! frag"
mentów dawnego historycznego uk!adu przestrzennego, które
zosta!y zaj#te przez wspó!czesn' zabudow# blokow'). Do reje"
stru wpisano: rynek, szko!#, dawny budynek administracyjny,
dawne nadle%nictwo, park centralny z dawn' gospod', komplek"
sem budynków !a(ni, pralni, magla, zespo!em domów noclego"
wych, poczt' oraz o%mioma kwarta!ami zabudowy mieszkanio"
wej. Oprócz wymienionych obiektów wpis do rejestru obejmuje
tak$e szeroko%) i przebieg ulic: M!odzie$owej, Radosnej, Go%cin"
nej, fragmentu Dzia!kowej i Przyjaznej, Przyjemnej, Weso!ow"
skiej oraz przebieg ulicy Mys!owickiej i Górniczego Stanu. W reje"
strze wymieniono szereg dwurodzinnych domów robotniczych
znajduj'cych si# w o%miu kwarta!ach zabudowy mieszkaniowej,
budynki u$yteczno%ci publicznej oraz ziele& zorganizowan', któ"
r' stanowi park wschodniej pierzei rynku wraz z istniej'cym
ogrodzeniem, ziele& w rynku (ze stuletnim bukiem Antonem)
oraz park przy nadle%nictwie wraz z ogrodzeniem.
Zgodnie z rejestrem pod numerem A/1348/87 z dnia 23 VI 1987
roku znajduje si# fragment osiedla robotniczego w cz#%ci wschod"
niej, który tworzy zwarty, regularny uk!ad urbanistyczno"prze"
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Willa dyrektora Uthemanna, rok 1910

Willa dyrektora Uthemanna, ul. Pszczy!ska 10
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strzenny sk!adaj"cy si# z 94 budynków tworz"cych zabudow#
9 kwarta!ów. W rejestrze wymieniono szereg domów mieszkal$
nych znajduj"cych si# przy ulicach m.in.: Agaty, Przyjaznej,
Pod Kasztanami, Sputników, Kosmicznej wraz z zabudowaniami
gospodarczymi znajduj"cymi si# na zapleczach wymienionych
budynków, 6 budynków mieszkalnych tzw. kolonii ameryka%$
skiej, wie&# ci'nie% oraz pierwotne budynki transformatorów
i budynek willi dyrektora Uthemanna z lat 1907$1910, który nie
jest zwi"zany kompozycyjnie ale funkcjonalnie z zespo!em daw$
nego osiedla Gieschewald. S" to obiekty wybudowane w la$
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tach 1907!1912 i w latach dwudziestych XX wieku wed"ug pro!
jektów architektów Emila i Georga Zillmannów oraz pracowni!
ków Biura Budowlanego dawnej kopalni Giesche, a tak#e anoni!
ma zatrudnionego przez S.A.Co.
Oprócz decyzji dotycz$cych zabytkowych obszarów wydano
szereg decyzji o indywidualnych wpisach do rejestru, dotycz$!
cych obiektów charakteryzuj$cych si% wyj$tkowymi walorami
historycznymi i artystycznymi. Ochron$ indywidualn$ obj%to
50 obiektów, m.in.: budynek mieszkalno!us"ugowy przy Placu
pod Lipami (A/1290/82 z dnia 20 V 1982 roku), will% dyrektora
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Uthemanna, (A/11628/96 z dnia 29 III 1996 roku), jeden cztero!
rodzinny dom robotniczy z budynkiem gospodarczym i liczne
dwurodzinne robotnicze z budynkami gospodarczymi – to decy!
zje z roku 2000 i m"odsze.
Uj#cie obszaru lub obiektu w rejestrze konserwatorskim na!
k"ada na u$ytkownika i w"a%ciciela obowi&zek ochrony i opieki
nad przedmiotem zapisu, a w razie planowanych prac remonto!
wo!budowlanych konieczno%' uzyskania zgody konserwatora
zabytków. Poniewa$ w zabytkowej formie zachowa"a si# nie!
wielka tylko cz#%' malowniczego Giszowca, dzia"ania (l&skiego
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków zmierzaj& do uporz&d!
kowania, ratowania tego co zosta"o, zatarcia ra$&cych ró$nic po!
mi#dzy star& i nowsz& zabudow& oraz okre%lenia wytycznych
i sposobów zabudowy dla osiedla. Giszowiec znalaz" swoje miej!
sce na „Szlaku Zabytków Techniki województwa (l&skiego”, a Ka!
towice startuj&c do walki o tytu" Europejskiej Stolicy Kultu!
ry 2016 przyj#"y symboliczn& nazw# „Miasta ogrodów”.
Stary Giszowiec nadal przyci&ga turystów. Naprawd# warto
tu zagl&da', tak$e przy okazji spotka) w siedzibie (l&skiej Okr#!
gowej Izbie In$ynierów Budownictwa.
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Nikiszowiec z lotu ptaka (zdj!cie folderu reklamowego)

N

ikiszowiec (niem. Nikischschacht) to drugie po Giszowcu
(niem. Gieschewald) robotnicze osiedle zbudowane na zamó!
wienie Antona Uthemanna, wed"ug projektów kuzynów Emila
i Georga Zillmannów. Z zabudow# typu wielkomiejskiego pre!
zentuje za"o$enie mieszkaniowe ca"kowicie odmienne od kolo!
nii Gieschewald, która mia"a przypomina% wiejsk# zabudow&.
Cho% osiedle zachowa"o pierwotn# form&, nie jest ju$ jak
przed stu laty miejscem t&tni#cym $yciem.
Tak bardzo ró!ni"ce si# charakterem osiedla maj" jednak ze
sob" wiele wspólnego. Obydwa powsta$y na zlecenie tej samej
firmy Bergwerksgesellschaft Georg von Giesches Erben – Spó$ki
Górniczej Spadkobierców Georga von Giesche, reprezentowa%
nej przez dyrektora generalnego spó$ki, tajnego radc# górnicze%
go Antona Uthemanna (sprawowa$ t# funkcj# do 1913 roku), zo%
sta$y zaprojektowane przez tych samych zdolnych architektów:
Emila i Georga Zillmannów, i powstawa$y prawie w tym samym
czasie (Giszowiec 1907%1910, Nikiszowiec 1908%1919). Stara%
niem spó$ki spadkobierców Gieschego jeszcze przed rozpocz#%
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ciem budowy teren przeznaczony pod osiedla zosta! wydzielony
w 1907 roku z obszaru dworskiego Mys!owice"Zamek, jako sa"
modzielny obszar dworski Gieschewald. Mieszka#cy obu osiedli
nale$eli wi%c do tej samej jednostki administracyjnej, której
pó&niejszy urz'd mia! siedzib% w Giszowcu i pracowali dla tej sa"
mej kopalni „Giesche”.
Budowa obu kolonii wi'za!a si% z ogromnym wzrostem na po"
cz'tku XX wieku wydobycia w%gla kamiennego przez koncern
spadkobierców Georga von Giesche. Epok% w%gla, niezb%dne"
go w rozwijaj'cym si% hutnictwie cynku, zapocz'tkowa! w kon"
cernie ten sam galman, który by! podstaw' sukcesu ekono"
micznego Georga von Giesche. Przywilej monopolu na wydobycie
i sprzeda$ rud cynku przyczyni! si% do powstania licz'cego si%
w XIX wieku przedsi%biorstwa przemys!owego Georg von Gie"
sches Erben (GvGE), ale pó&niej o pot%dze gospodarczej kon"
cernu mia!y stanowi( produkcja i przetwórstwo cynku oraz
górnictwo w%gla. Sprzeda$ rudy cynku, na której przez lata si%
bogaci!, przesta!a si% op!aca(, za to cynk zacz'! by( postrzega"
ny jako jeden z „naju$yteczniejszych kruszców”. W 1833 roku
spó!ka spadkobierców Gieschego zakupi!a powsta!' w 1826
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Zak!ad fotograficzny Augusta Niesporka (z 1919 r.) przy „rynku” (obiecnie pl. Wyzwolenia)

roku kopalni! „Morgenroth” („Jutrzenka” – zal"#ek dzisiejszej
kopalni „Wieczorek”) na potrzeby uruchomionej w 1834 roku
Huty Cynku „Wilhelmina”. Z po$"czenia nabywanych kolejnych
pól górniczych i kopal% w Ro&dzieniu, Szopienicach i Janowie
powsta$a w 1883 roku Skonsolidowana Kopalnia „Giesche”
(dzisiejszy „Wieczorek”). Krokiem milowym by$ zakup od hra'
biego von Thiele'Wincklera w 1899 roku nowego pola górni'
czego „Reserve” wraz ze znajduj"cym si! nad nim gruntem
(o pow. oko$o 1700 hektarów), w wi!kszo(ci poro(ni!tego la'
sem, co w krótkim czasie okaza$o si! znakomit" inwestycj". Ju#
w 1904 roku koncern rozpocz"$ budow! w tym polu – w zwi"z'
ku z dobr" koniunktur" na w!giel – nowoczesnego szybu wy'
dobywczego „Carmer” (obecnie „Pu$aski”). Eksploatacja no'
wych te re nów gór ni czych spo wo do wa $a gwa$ tow ne
zapotrzebowanie na nowych pracowników. Liczba mieszka%
w Giszowcu przewidzianym dla 600 rodzin pr!dko okaza$a si!
niewystarczaj"ca, dlatego firma Georg von Giesches Erben wy'
st"pi$a do w$adz o pozwolenie na budow! drugiego osiedla
w s"siedztwie szybu „Carmer” i szybu wentylacyjno'zjazdowe'
go „Nikisch”.
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(…) Pracodawca rych!o si" zorientowa!, #e ten zielony raj
(Gieschewald) nie pomie$ci wszystkich robotników, jakich mu
potrzeba. Niemal wi"c od razu, o par" kilometrów dalej, urz%&
dzi! drugi, lecz zupe!nie inny: czerwone miasteczko, zwarte jak
twierdza, z bramami prowadz%cymi w brukowane uliczki
i w dziedzi'ce ukryte w$ród murów.
Z czasem zwi%za! ze sob% zielone, czerwone i czarne (czyli
kopalni", która powsta!a ju# wcze$niej) kolejk% jak z lunapar&
ku. Wozi!a bezp!atnie na szycht", do ko$cio!a albo na piwo.
(Ma!gorzata Szejnert, „Czarny ogród”)
Pod koniec 1908 roku rozpocz!to realizacj! drugiej kolonii ro"
botniczej Nikischschacht – od nazwy szybu „Nikisch” g#!bionego
od 1907 roku. I tutaj inspiratorem oraz nadzorc$ budowy by#
Anton Uthemann, a architektami Zillmannowie. Wspólnie przy"
czynili si! do powstania niezwyk#ego osiedla o charakterystycz"
nej zabudowie. Na powierzchni 20 hektarów (prawie 5 razy

Plan Nikiszowca, lata mi!dzywojenne (zdj!cie strony 27 w monografii [3] Joanny Tofilskiej)
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mniejszej od powierzchni Gieschewaldu)
powsta!a kolonia w stylu ma!ego mia"
steczka z czerwonej ceg!y.
Osiedle widziane z lotu ptaka przypo"
mina kszta!tem widowni# amfiteatraln$,
dla której scen$ jest plac Wyzwolenia;
uk!ad domów mo%e równie% kojarzy& si#
z rysunkiem latawca. W sk!ad kolonii wcho"
dzi dziewi#& zamkni#tych wielobocznych
bloków ró%nej wielko'ci, utworzonych przez
po!$czenie wielorodzinnych trzykondygna"
cyjnych domów (niezamkni#ty pozosta! jedynie blok II) oraz ko"
'ció! i szko!a. Na dziedzi(cach bloków znajdowa!y si# pomiesz"
czenia gospodarcze: chlewiki (komórki) i piece do wypieku chleba
(piekarnioki), by!o te% miejsce na posadzenie drzew i dzikiego
wina. Pierwszy blok zasiedlono ju% w 1911 roku, a ostatni IX zre"
alizowano w roku 1919; numeracja wynika!a z kolejno'ci ich
wznoszenia. W najwi#kszym bloku II, zwi$zanym bezpo'rednio
z szybem „Nikisch” znajdowa!y si# cechownia, siedziba zarz$du
kopalni „Giesche”, !a)nia i kot!ownia oraz wi#kszo'& budynków
u%yteczno'ci publicznej: konsum z charakterystycznymi podcie"
niami, pralnia z suszarni$, dom noclegowy dla samotnych górni"
ków (tzw. sypialnia) przewidziany na ok. 1000 !ó%ek i poczta po"
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!"czona z budynkami kopalni. W s"siednim bloku III by!a gospo#
da z sal" widowiskow" (aktualnie jest tu urz"d pocztowy). We
wschodniej cz$%ci osiedla powsta!y 2 budynki szkolne i ko%ció!.
Barak zaka&ny (miejscowi nazywali go szpitalem), ochronka dla
dzieci i biologiczna oczyszczalnia %cieków znajdowa!y si$ za to#
rami, poza w!a%ciwym terenem osiedla. Bloki wraz z wolno sto#
j"cymi obiektami publicznymi stanowi" ciekawy i racjonalny
uk!ad, który umo'liwi! osiedlenie na niewielkim obszarze (oko!o
8 hektarów) ponad 8 tysi$cy ludzi.
Zwarta zabudowa z czerwonej ceg!y sprawi!a, 'e kolonia przed#
stawia architektoniczn" ca!o%(. W celu unikni$cia monotonii,
projektanci starali si$ nada( prostym budynkom w stylu %l"skich
familoków indywidualny charakter. Subtelnymi detalami ró'ni#
cowali praktycznie identyczne budynki. Ró'ni" si$ one wieloma
szczegó!ami architektonicznymi: wykuszami o ró'nej wysoko%ci,
g!$boko%ci i kszta!cie, !ukami nad otworami okiennymi i drzwio#
wymi, a tak'e portalami wej%ciowymi. Ci"gi ceglanych elewacji
wy!o'ono ceg!" licówk", z motywami zdobniczymi. O%cie'a okien#
ne malowane na czerwono, dla kontrastu z malowan" na bia!o
stolark", by!y cyklicznie od%wie'ane przez lokatorów. Charakte#
rystyczne dla Nikiszowca s" !"cz"ce przeciwleg!e bloki tzw. nad#
wieszki, przerzucone ponad wewn$trznymi wylotami ulic oraz
bramy prowadz"ce na dziedzi)ce, tzw. ajnfarty.
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Wykusze

Typowe mieszkanie robotnicze sk!ada!o si" z 2 pokoi i kuchni,
o !#cznej powierzchni 63 m2, b#d$ z pokoju, kuchni i komory,
o !#cznej powierzchni 53 m2, g!ównie na parterze przy bramach
wjazdowych. Na ka%dym pi"trze zaprojektowano po 4 mieszka&
nia, na 2 mieszkania przypada!a jedna ubikacja, dost"pna z klat&
ki schodowej. Lokatorzy mogli ponadto korzysta' ze strychu,
piwnicy oraz znajduj#cych si" na dziedzi(cu obiektów gospodar&
czych. K#piel lub pranie mia!y odbywa' si" poza mieszkaniami,
w przeznaczonych na ten cel budynkach komunalnych. W blo&

Nadwieszki
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Bramy

kach zaprojektowano te! odpowiedni" liczb# mieszka$ dla ro%
dzin urz#dniczych. By&y wi#ksze od robotniczych, sk&ada&y si#
z 3%4 pokoi, kuchni i &azienki, o &"cznej powierzchni 89%93 m2
i grupowane przy odr#bnych klatkach schodowych po 2 na kon%
dygnacji. W sumie wybudowano ok. 1000 mieszka$, które mo%
g&y pomie'ci( ponad 7 tysi#cy mieszka$ców.
Realizacja osiedla rozci"gn#&a si# w czasie. Po 4 latach budo%
wy gotowe by&y 4 bloki i wi#kszo'( obiektów u!yteczno'ci pu%
blicznej, w'ród nich dom noclegowy, tzw. sypialnia dla samot%
nych górników, szko&a, wie!a wodna i barak zaka)ny. Do wybuchu
wojny zdo&ano uko$czy( bloki V i VI, a w czasie wojny VII i VIII.
Budowa neobarokowego ko'cio&a 'w. Anny dla parafii w Jano%
wie, w znacznej mierze finansowana przez koncern GvGE, ruszy%
&a w maju 1914 roku, wed&ug gotowego projektu Zillmannów.
Wojna spowodowa&a przerwanie prac, budow# wznowiono do%
piero w 1921 roku i trwa&a ona 6 lat; konsekracja nast"pi&a w pa)%
dzierniku 1927 roku. Do tego czasu na cele duszpasterskie u!yt%
kowany by& przerobiony budynek kot&owni przy szybie „Albert”.
Osiedle odpowiada&o w pe&ni wymaganiom jakie narzuca&a
obowi"zuj"ca w Niemczech od 1904 roku pruska Ustawa
Osiedle$cza i Budowlana. Posiada&o odpowiednie warunki sa%
nitarne, tj. doprowadzenie do mieszka$ wody pitnej i na cele
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gospodarcze oraz odprowadzenie nieczysto!ci. By"o zelektryfi#
kowane – na potrzeby osiedla i s$siednich zak"adów wybudo#
wano Elektrowni% &w. Jerzego. Zaspokaja"o potrzeby edukacyj#
ne i zdro wot ne. Miesz ka' cy mo gli ko rzy sta( bez p"at nie
z szerokiego programu us"ug oraz szeregu udogodnie'. Tu)
za osiedlem znajdowa"y si% pola dzier)awione przez górników
pod upraw% zbo)a lub ziemniaków. Ze wzgl%du na górników
z Giszowca, którzy musieli pokona( do kopalni dystans po#
nad 3 kilometrów, spó"ka udost%pni"a na potrzeby przewozów
pasa)erskich kolejk% w$skotorow$. Z bezp"atnej komunikacji
kolejk$ nazywan$ )artobliwie „Balkanem” (od uruchomionej
w 1918 roku linii ekspresowej Berlin – Konstantynopol) mog"y
korzysta( tak)e górnicze rodziny, a potem wszyscy maj$cy tak$
potrzeb%. Kolejka wiod"a a) do Szopienic, "$cz$c wszystkie wa)#
niejsze zak"ady i szyby koncernu GvGE.
Osiedla Nikiszowiec i Giszowiec znacznie przewy)sza"y wy#
gl$dem i udogodnieniami powszechnie stosowane w tamtym
czasie standardy. Nie tylko wyra)a"y trosk% w"a!ciciela o ro#
botnika – celem zwi$zania go z miejscem pracy – ale równie)
potrzeb% stworzenia niepowtarzalnych, unikalnych form urba#
nistyczno#architektonicznych, które do dzi! zachwycaj$ zwie#
dzaj$cych.
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Zespó! zabudowy Szybu „Pu!aski” (dawny „Carmer”) z lat 1903-1911

Osiedle robotnicze z lat 1908-1918
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Wed!ug projektów Emila i Georga Zill"
mannów wzniesiono równie# w Nikiszow"
cu w 1905 roku maszynowni$ i cechow"
ni$ szybu „Carmer” z charakterystyczn%
wie#% zegarow% – w tle tych budynków
widniej% góruj%ce nad okolic% kominy
Elektrowni &w. Jerzego (dzi' elektrocie"
p!owni), przylegaj%cej do kopalni. Powsta"
!a w 1908 roku na potrzeby rozwijaj%"
cych si$ zak!adów i osiedli robotniczych
koncernu spadkobierców Georga von Gie"
sche, a w 1930 roku by!a, po przy!%cze"
niu w 1922 roku tej cz$'ci Górnego &l%"
ska do Polski, czwart% elektrowni% w kraju
pod wzgl$dem produkcji energii elek"
trycznej.
W maju 1924 roku nast%pi!a w Polsce
likwidacja wszystkich obszarów dwor"
skich i Nikiszowiec wraz z Giszowcem zo"
sta! w!%czony do gminy Janów. Wed!ug Budynek ko!cio"a pod wezwaniem !wi#tej Anny
stanu z 1936 roku gmina Janów liczy"
!a 17 820 mieszka(ców, w tym 7 185
osób z Nikiszowca, a 5 463 z Giszowca.
W 1951 roku Janów wszed! w sk!ad po"
wiatu miejskiego Szopienice, a w 1960
roku Szopienice zosta!y w!%czone do Ka"
towic. Od tego czasu Janów, Szopienice,
Nikiszowiec i Giszowiec stanowi% admi"
nistracyjne dzielnice miasta.
W rejestrze zabytków Narodowego In"
stytutu Dziedzictwa w Polsce na li'cie ka"
towickich zabytków znajduj% si$ dwa zespo!y zabudowy z tere"
nu Nikiszowca i ko'ció! 'w. Anny:
„Osiedle robotnicze z lat 1908"1918, obejmuj%ce ulice: Ksi$"
dza Ficka, Giszowieck%, Odrow%#ów, Czechowa, Janowsk%, &wi$"
tej Anny, Garbarsk%, Rymarsk%, Na!kowskiej, Szopienick% i plac
Wyzwolenia” (tj. ca!y uk!ad urbanistyczny osiedla), nr rej.:
A/1230/78 z dnia 19 VIII 1979 roku;
„Zespó! zabudowy Szybu „Pu!aski” (dawny „Carmer”) z lat 1903"
1911, charakterystyczny dla architektury przemys!owej pocz%t"
ku XX wieku, w tym: nadszybie z wie#% wyci%gow%, sortowni%,
maszynowni%, warsztatem mechanicznym i ku)ni%, stolarni%, ce"
chowni% (z charakterystyczn% wie#% zegarow%) i !a)ni%”, nr rej.:
A/1384/89 z dnia 20 III 1989 roku;
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„Budynek ko!cio"a pod wezwaniem !wi#tej Anny, wzniesiony
w stylu neobarokowym z elementami modernistycznymi w la$
tach 1914 i 1922$1927 wed"ug projektu Emila i Georga Zillma$
nów z Berlina$Charlottenburga”, nr rej.: A/350/11 z dnia 05 IX 2011
roku. Wpis do rejestru zabytków obejmuje budynek ko!cio"a
w obrysie murów zewn#trznych.
W rejestrze Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Kato$
wicach znajduj% si# równie& „Budynki tworz%ce zabudow# osie$
dla robotniczego Nikiszowiec w Katowicach, które zosta"o wpi$
sane do rejestru zabytków pod numerem A/1230/78 decyzj%
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Katowicach z dnia
19 sierpnia 1978 roku”, nr rej.: A/403/13 z dnia 15 III 2013
roku. Wpis do rejestru zabytków obejmuje wymienione wy&ej
budynki (ich bry"# i form#, elewacje wraz z detalem architekto$
nicznym, wygl%d i konstrukcj# historycznej stolarki okiennej
i drzwiowej), z pomini#ciem uk"adu i wyposa&enia wn#trz bu$
dynków oraz wspó"czesnych instalacji i urz%dze' technicznych.
Cho( dotkliw% zmian% by"o rozebranie w latach 70. XX wieku
budynków gospodarczych (chlewików i pieców chlebowych),
które w uporz%dkowany sposób wype"nia"y wewn#trzne dzie$
dzi'ce w obr#bie ka&dego kwarta"u i !wiadczy"y o trybie &ycia
mieszka'ców, nale&y uzna( &e w porównaniu z innymi osiedla$
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mi, pozostawianymi niszczycielskiemu dzia!aniu czasu i biedy,
Nikiszowiec ocala! i stanowi najlepiej zachowany przyk!ad pa"
tronackiego osiedla robotniczego na Górnym #l$sku.
W 2008 roku podj%to uwie&czone sukcesem starania, aby
Nikiszowiec zosta! uznany za pomnik historii. Zgodnie z Rozpo"
rz$dzeniem Prezydenta RP z dnia 14 stycznia 2011 roku „Kato!
wice!osiedle robotnicze Nikiszowiec” uznaje si! za pomnik hi"
storii, (Dz. U. 2011, nr 20, poz. 101).
Dwa istniej$ce w niewielkiej odleg!o'ci kolonie robotnicze
Nikiszowiec i Giszowiec zbudowane przez kapitalistyczny kon"
cern Spadkobierców Georga von Giesche przesz!y do historii ja"
ko przyk!ady wzorowo urz$dzonych robotniczych osiedli patro"
nackich pocz$tku XX wieku, z których mo(na by by!o czerpa)
do'wiadczenia tak(e wspó!cze'nie. Ponadto zespo!y urbanistycz"
no"architektoniczne tych dwóch osiedli nale($ do najciekaw"
szych zabytków dzisiejszej aglomeracji katowickiej, cenionych
równie( w skali europejskiej. Nikiszowiec i Giszowiec to niezwy"
k!e miejsca, tak(e przez losy (yj$cych tu ludzi – spo!eczno'ci,
której przedstawiciele dzia!ali w organizacjach krzewi$cych pol"
sko'), walczyli o Polsk% w powstaniach 'l$skich, uczestniczyli
w strajkach o popraw% bytu w okresie mi%dzywojennym, byli
gn%bieni przez okupanta, potem przez nowe w!adze traktuj$ce
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Plan Nikiszowca w artystycznym zamy!le

Tablica pami"tkowa z powy#szego planu
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spo!eczno"# "l$sk$ jako element niemiecki. Dramatyczne losy
górników i ich bliskich przedstawi! Kazimierz Kutz w pierwszych
2 cz%"ciach tryptyku o &l$sku – „Sól ziemi czarnej” opowiada
o drugim powstaniu "l$skim, „Per!a w koronie” – o uczestnikach
wielkiego strajku w 1937 roku, a ostatnia cz%"# „Paciorki jedne'
go ró(a)ca” – o przywi$zaniu mieszka)ców Giszowca do domu
ojców. Magiczny klimat starego Nikiszowca przybli(a „Angelus”
Lecha Majewskiego. Premiera filmu odby!a si% w „Galerii Szyb
Wilson”, jednej z najwi%kszych prywatnych galerii w Europie.
Galeria mie"ci si% w zrewitalizowanych budynkach cechowni
i !a*ni szybu „Wilson”, jednego z szybów dawnej kopalni „Gie'
sche”.
Nikiszowiec, podobnie jak Giszowiec, znalaz! si% na „Szlaku
Zabytków Techniki województwa "l$skiego”. Reklamowany i po'
pularyzowany przez miasto, cz%sto odwiedzany przez turystów,
a tak(e m!odych ludzi, poszukuj$cych tutaj lokum dla siebie, co'
raz wyra*niej przywracany jest do (ycia.

Tekst i zdj!cia
Maria "wierczy#ska

Materia!y "ród!owe:
1. Ma!gorzata Szejnert, Czarny ogród, Wydawnictwo ZNAK, Kraków 2007;
2. Herman Reuffurth, Giszowiec – nowa górno$l%ska wie$ górnicza Spó&ki Górni'
czej Spadkobierców Georga von Giesche wed!ug projektów architektów
E. i B. Zillmannów, Charlottenburg – reprint wydania w j%zyku polskim z 1995
roku w t!umaczeniu Bronis!awa Machnika; Katowice 2014, wyd. IV;
3. Joanna Tofilska, Nikiszowiec, Wydawnictwo Muzeum Historii Katowic, Kato'
wice 2007;
4. Giszowiec osiedle w Katowicach. Studium historyczno'urbanistyczne – oprac.
na zlecenie Miejskiego Konserwatora Zabytków w Katowicach, Warsza'
wa 1986;
5. Studium historyczno'konserwatorskie kolonii robotniczej Giszowiec – Pracow'
nia Dokumentacji Zabytków ALMA Wroc!aw, 2015;
6. Giszowiec na starych kartach pocztowych, Wydawnictwo MDK Szopienice'
'Giszowiec;
7. Materia!y i informacje uzyskane w Miejskim Domu Kultury Szopienice'Giszo'
wiec, Filia nr 2 i w Internecie.
Zdj%cia jednokolorowe wykonano z ksi$(ek [2] lub [6] wymienionych wy(ej.
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Sk!ady osobowe organów
III i IV kadencji "lOIIB
podejmuj#cych decyzje w sprawie nowej siedziby

S

prawy zwi!zane z zakupem, a potem remontem i moderniza"
cj! nowej siedziby by#y dyskutowane podczas wielu posiedze$
Rady %lOIIB, wcze&niej Prezydium Rady %lOIIB. Do realizacji po"
dejmowanych decyzji, dotycz!cych przeznaczenia na powy'sze
cele &rodków finansowych pochodz!cych ze sk#adek cz#onków
%lOIIB, niezb(dne by#o jednak przyj(cie przez Rad( stosownych
uchwa#. Uchwa#y te rekomendowane nast(pnie Zjazdowi – naj"
wa'niejszemu organowi statutowemu %lOIIB – by#y uchwalane
przez delegatów na najbli'szym zje)dzie. W ten sposób delegaci
na Zjazdy przyczynili si( równie' do sukcesu, jakim jest posiada"
nie przez %l!sk! Okr(gow! Izb( In'ynierów Budownictwa w#a"
snej, nowoczesnej siedziby; podobnie jak cz#onkowie Okr(gowej
Komisji Rewizyjnej %lOIIB, kontroluj!cej prawid#ow! gospodark(
&rodkami finansowymi &l!skiego samorz!du zawodowego in'y"
nierów budownictwa.

CZ*ONKOWIE RADY %lOIIB III KADENCJI,
OKR+GOWEJ KOMISJI REWIZYJNEJ %lOIIB
! Prezydium Rady !lOIIB III kadencji
Franciszek Buszka – przewodnicz!cy
Czarniecki Stefan – wiceprzewodnicz!cy
Kluska Józef – wiceprzewodnicz!cy
Matuszyk Zbigniew – wiceprzewodnicz!cy (zm. 2010)
Nowak Andrzej – wiceprzewodnicz!cy
Przyby#a Dorota – wiceprzewodnicz!ca
Szleper Waldemar – wiceprzewodnicz!cy
Bochy$ska"Podloch Danuta – sekretarz
Bella Czes#awa – skarbnik
Karwowski Roman – cz#onek Prezydium Rady
Panicz Zenon – cz#onek Prezydium Rady
Wyrwas Piotr – cz#onek Prezydium Rady
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! Rada !lOIIB III kadencji
Buszka Franciszek – przewodnicz!cy
Anders Henryk
Badora Teodor (zm. 2011)
Bella Czes"awa
Bochy#ska$Podloch Danuta
Czarniecki Stefan
Dworska Ewa
Franusiak Stanis"awa
Gowarzewski Grzegorz
Hulboj Ryszard
Karwowski Roman
Kluska Józef
Kolonko Krzysztof
Kozula Janusz
Krasnowski Janusz
Matuszyk Zbigniew (zm. 2010)
Mika Tadeusz (wybrany na zje%dzie 16.04.2011 r.)
Mokrosz Rudolf
Nowak Andrzej
Nowicka$S"owik El&bieta
Panicz Zenon
Przyby"a Dorota
Sawicki Alojzy
Sopata Tadeusz (wybrany na zje%dzie 16.04.2011 r.)
Sowa Kazimierz
Stolarski S"awomir
Szleper Waldemar
Szukalska Ma"gorzata
'wierczy#ska Maria
Twardosz$Michniewska Barbara
Wójcik Stefan
Wyrwas Piotr

! Okr"gowa Komisja Rewizyjna III kadencji
Janic Edmund – przewodnicz!cy
Karnowski Marek
Janocha Kazimierz
Krupa$Brzozowska Agnieszka
M!dry Zdzis"aw
Polisiewicz Anna
Spiechowicz Dariusz
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KADENCJA

2010 – 2014

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

Franciszek BUSZKA
Przewodnicz%cy Rady #lOIIB

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

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

!

Danuta
BOCHY!SKA-PODLOCH
Sekretarz Rady #lOIIB

Stefan CZARNIECKI
Wiceprzewodnicz%cy
Rady #lOIIB

Józef KLUSKA
Wiceprzewodnicz%cy
Rady #lOIIB

Zbigniew MATUSZYK
Wiceprzewodnicz%cy
Rady #lOIIB

Andrzej NOWAK
Wiceprzewodnicz%cy
Rady #lOIIB

Dorota PRZYBY(A
Wiceprzewodnicz%ca
Rady #lOIIB

Waldemar SZLEPER
Wiceprzewodnicz%cy
Rady #lOIIB

Czes'awa
BELLA
Skarbnik #lOIIB

Roman KARWOWSKI
Cz'onek Prezydium Rady
#lOIIB

Zenon PANICZ
Cz'onek Prezydium Rady
#lOIIB

Piotr WYRWAS
Cz'onek Prezydium Rady
#lOIIB

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

!

Henryk
ANDERS

Teodor
BADORA

Ewa
DWORSKA

Stanis!awa
FRANUSIAK

Grzegorz
GOWARZEWSKI

Ryszard
HULBOJ

Krzysztof
KOLONKO

Janusz
KOZULA

Janusz
KRASNOWSKI

Tadeusz MIKA
(od 16.04.2011 r.)

Rudolf
MOKROSZ

El$bieta
NOWICKA-S%OWIK

Alojzy
SAWICKI

Tadeusz SOPATA
(od 16.04.2011 r.)

Kazimierz
SOWA

S!awomir
STOLARSKI

Ma!gorzata
SZUKALSKA

Maria
"WIERCZY#SKA

Barbara TWARDOSZMICHNIEWSKA

Stefan
WÓJCIK

DELEGACI NA ZJAZD *lOIIB III KADENCJI

Lechos!aw Adamczyk
Janina Adamiec
Henryk Anders
Teodor Badora
Marian Baran
Piotr Bednarczyk
Czes!awa Bella
Stefan Bia!kowski
Maciej Biegun
Andrzej B!aszczak
Janusz B!aszczy"ski
Kazimierz Boba
Danuta Bochy"ska#Podloch
Grzegorz Bojanowski
W!odzimierz Bry!a
Bo$ena Bujoczek
Józef Bu!ka
Franciszek Buszka
Artur Chabrowski
Adam Chmura
Grzegorz Chru%ciel
Zbigniew Ciaszkiewicz
Tadeusz Cichocki
Andrzej Cicho"
Krzysztof Ciesi"ski
Jerzy Cie%lak
Kazimierz Cios
Krzysztof Cygonik
Marek Czarnecki
Stefan Czarniecki
W!adys!aw Czarny
Alfred Czernecki
Mariusz Czyszek
Miros!aw Dmytryszyn
Krystyna Dobrowolska
Kazimierz Drzewiecki
Eugeniusz Dudek
Tadeusz Dudziak
Ewa Dworska
Jan Dymarski
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Jerzy Marian Dzier$ewicz
Zbigniew Dzier$ewicz
Leszek Eder
Marian Faltyn
Krzysztof Firlus
Roman Florek
Andrzej Formowicz
Ryszard Franas
Jadwiga Franielczyk
Stanis!awa Franusiak
Artur Fularski
Wojciech Gajecki
Miros!aw G&bski
Ryszard G!owicki
El$bieta Godzieszka
Henryk Gonsior
Grzegorz Piotr Gowarzewski
Andrzej Grochowski
Wac!aw Grohman
Stanis!aw Grzesiak
Maria Hanak
Zbigniew Herisz
Ryszard Hulboj
Janusz Hussar
Ryszard Hyla
Ludwik Ignatowicz
Ryszard Jakubowski
Edmund Janic
Kazimierz Janocha
Bo$enna Janusik
Edyta Jaros#Praniuk
Janusz Jasiona
James Edward Jurczyk
Boles!aw Jurkiewicz
Zygmunt Jurowicz
Andrzej Kadlec
Urszula Kallik
Leszek Kaniowski
Jaros!aw Kapcia
Marek Karnowski

Stanis!aw Karpi"ski
Roman Edward Karwowski
Jan Zygmunt Kawa
Marian Kazek
Krystyna Kieres
Stanis!aw Klajnowski
Józef Kluska
Jerzy Kocyga
Krzysztof Kolonko
Witold Ko!akowski
Barbara Konieczny
Jan Kostrzanowski
Zbigniew Kowalik
Andrzej Kowalski
Zbigniew Kozie!
Zbigniew Kozik
Janusz Kozula
Janusz Krasnowski
Jerzy Krawczyk
Gerard Kroczek
Agnieszka Krupa#Brzozowska
Barbara Kucharska
Józef Kudzia
Andrzej Kysiak
Tadeusz Lipi"ski
Grzegorz 'aba
Henryk 'uczyk
Joanna Madaj
Dariusz Majchrowski
Zbigniew Makulski
Wojciech Ma"kowski
Miros!aw Matl&ga
Stanis!aw Matlingiewicz
Micha! Matoga
Zbigniew Matuszyk
Bo$ena Ma(niak
Zdzis!aw M)dry
Marian Michalik
Krzysztof Michta
Tadeusz Mika

Marek M!ynarski
Rudolf Mokrosz
Ireneusz Nesteruk
Jan Niesyt
Artur Noga
Jan Nowacki
Andrzej Nowak
Henryk Nowak
Jerzy Nowak
Wies!aw Nowak
Gra"yna Nowakowska
Robert Nowalski
El"bieta Nowicka#S!owik
Micha! Olempa
Jan Oszczepalski
Jadwiga Owsiak
Jacek Pala
Jaros!aw Paluszy$ski
Maria Pa!%ga
Zenon Panicz
Tadeusz Penar
Tadeusz Piec
Marcin Piekarski
Kazimierz Pi%ta
Tomasz Piórkowski
Anna Polisiewicz
Bogdan Przeliorz
Dorota Przyby!a
Andrzej Pyra
Wojciech Radomski
Jerzy Raiwa
Andrzej Rewkowski
Janusz Rudzi$ski
Tomasz Rzepka
Alojzy Sawicki
Katarzyna Seweryn
Wiktor Seydak
Marcin Siedlecki
Krzysztof Sitkiewicz
Adam Skorupa

Jerzy Skotny
Teresa Skowro$ska
Bartosz Smo!ka
Jerzy Sokó!
Tadeusz Sopata
Kazimierz Sowa
Dariusz Spiechowicz
Hieronim Spi"ewski
Piotr Hieronim Spi"ewski
W!odzimierz Starosolski
Andrzej Stasi$ski
Jerzy Staszel
Jan Stec
Aleksander St%pie$
Lubomir Stojewski
S!awomir Stolarski
Jerzy Strugarek
Norbert Student
Wies!aw Suwalski
Boles!aw Szabelski
Piotr Szatkowski
Jerzy Szczepaniak
Waldemar Szleper
Klaudiusz Szo!tysek
Ma!gorzata Szukalska
Alicja Szumilas
Dariusz Szumilas
Kazimierz Szwed
Jacek Szybi$ski
Krzysztof Szyma$ski
Maria &wierczy$ska
Stanis!aw Tatarczyk
Edward Then
W!adys!aw Tomica
Miros!aw Topolski
Krystyna Trojan
Barbara Twardosz#Michniewska
Zbigniew Walawski
Grzegorz Wasylowski
Krzysztof Wieczorek

Jerzy Wi%ckowski
Jan Wi'niowski
Antoni Wojaczek
W!adys!aw Wolak
Stefan Wójcik
Andrzej Wybraniec
Krzysztof Wypcha!owski
Piotr Wyrwas
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CZ&ONKOWIE RADY 'lOIIB IV KADENCJI,
OKR(GOWEJ KOMISJI REWIZYJNEJ 'lOIIB
! Prezydium Rady !lOIIB IV kadencji
Buszka Franciszek – przewodnicz!cy
Bella Czes"awa – zast#pca przewodnicz!cego
Gowarzewski Grzegorz – zast#pca przewodnicz!cego
Kluska Józef – zast#pca przewodnicz!cego
Kozula Janusz – zast#pca przewodnicz!cego
Nowak Andrzej – zast#pca przewodnicz!cego
Szleper Waldemar – zast#pca przewodnicz!cego
Dworska Ewa – sekretarz
Panicz Zenon – skarbnik
Mika Tadeusz – zast#pca skarbnika
Czarniecki Stefan – cz"onek Prezydium Rady
Karwowski Roman – cz"onek Prezydium Rady, rzecznik prasowy

! Rada !lOIIB IV kadencji
Franciszek Buszka – przewodnicz!cy
Anders Henryk
Bella Czes"awa
Bojanowski Grzegorz
Czarniecki Stefan
Dworska Ewa
Franusiak Stanis"awa
Gowarzewski Grzegorz
Hulboj Ryszard
Karwowski Roman
Klikowicz Piotr
Kluska Józef
Kolonko Krzysztof
Kozula Janusz
Mika Tadeusz
Nowak Andrzej
Nowicka$S"owik El%bieta
Or"owska Agnieszka
Panicz Zenon
Przyby"a Dorota
Radziewski Tomasz
Seweryn Katarzyna
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Sopata Tadeusz
Sowa Kazimierz
Stolarski S!awomir
Szleper Waldemar
"wierczy#ska Maria
Twardosz$Michniewska Barbara
Wójcik Stefan
Wyrwas Piotr

! Okr!gowa Komisja Rewizyjna IV kadencji
Janic Edmund – przewodnicz%cy
Bry!a$Kluczny El&bieta
Janocha Kazimierz
Karnowski Marek
Krupa$Brzozowska Agnieszka
Polisiewicz Anna
Trojan Krystyna
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KADENCJA

2014 – 2018

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

Franciszek BUSZKA
Przewodnicz%cy Rady #lOIIB

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

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

Czes'awa BELLA
Zast&pca Przewodnicz%cego
Rady #lOIIB

Grzegorz GOWARZEWSKI
Józef KLUSKA
Zast&pca Przewodnicz%cego Zast&pca Przewodnicz%cego
Rady #lOIIB
Rady #lOIIB

Janusz KOZULA
Andrzej NOWAK
Zast&pca Przewodnicz%cego Zast&pca Przewodnicz%cego
Rady #lOIIB
Rady #lOIIB

Ewa DWORSKA
Sekretarz Rady
#lOIIB

Zenon PANICZ
Skarbnik #lOIIB

Tadeusz MIKA
Zast&pca Skarbnika
#lOIIB

Waldemar SZLEPER
Zast&pca Przewodnicz%cego
Rady #lOIIB

Stefan CZARNIECKI
Cz'onek Prezydium Rady
#lOIIB

Roman KARWOWSKI
Cz'onek Prezydium Rady
#lOIIB

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

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 TWARDOSZMICHNIEWSKA

Stefan
WÓJCIK

Piotr
WYRWAS

DELEGACI NA ZJAZD )lOIIB IV KADENCJI

Janina Adamiec
Henryk Anders
Leszek B!k
Piotr Bednarczyk
Czes"awa Bella
Stefan Bia"kowski
Bogus"aw Bieda
Wojciech Biedacha
Adam Biega#ski
Andrzej B"aszczak
Danuta Bochy#ska$Podloch
Grzegorz Bojanowski
Marek Bronicki
W"odzimierz Bry"a
El%bieta Bry"a$Kluczny
Bo%ena Bujoczek
Józef Bu"ka
Wojciech Burda
Franciszek Buszka
Artur Chabrowski
Adam Chmura
Grzegorz Chru&ciel
Wojciech Chwedczuk
Andrzej Cicho#
Krzysztof Ciesi#ski
Jerzy Cie&lak
Joanna Cios
Kazimierz Cios
Krzysztof Cygonik
Stefan Czarniecki
Wanda Czopek
Mariusz Czyszek
Aleksander Czy%
Marian Dera
Miros"aw Dmytryszyn
Krystyna Dobrowolska
Andrzej Dobrowolski
Kazimierz Drzewiecki
Tadeusz Dudziak
Ewa Dworska
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Jerzy Marian Dzier%ewicz
Zbigniew Dzier%ewicz
Leszek Eder
Marian Faltyn
Krzysztof Firlus
Andrzej Formowicz
Jadwiga Franielczyk
Stanis"awa Franusiak
Artur Fularski
Wojciech Gajecki
Jadwiga Gajewska$S"ota
Miros"aw G'bski
Anna Gocza"
Damian Gocza"
El%bieta Godzieszka
Henryk Gonsior
Grzegorz Piotr Gowarzewski
Andrzej Grochowski
Maria Hanak
Miko"aj Hardek
Zbigniew Herisz
Ryszard Hulboj
Janusz Hussar
Ludwik Ignatowicz
Edmund Janic
Kazimierz Janocha
Bo%enna Janusik
Janusz Jasiona
Janusz Jaworowski
Stefan Jendrzejek
James Edward Jurczyk
Boles"aw Jurkiewicz
Zdzis"aw Juszczyk
Andrzej Kadlec
Urszula Kallik
Jaros"aw Kapcia
Marek Karnowski
Stanis"aw Karpi#ski
Roman Edward Karwowski
Jan Zygmunt Kawa

Julian Kie"basa
Krystyna Kieres
Stanis"aw Klajnowski
Rafa" Kleist
W"adys"aw Kleszcz
Piotr Klikowicz
Józef Kluska
Jerzy Kocyga
Krzysztof Kolonko
Kazimierz Konieczny
Jan Kostrzanowski
Jerzy Kotajny
Zbigniew Kowalik
Ireneusz Kowol
Zbigniew Kozie"
Zbigniew Kozik
Janusz Kozula
El%bieta Kralczy#ska
Janusz Krasnowski
Jerzy Krawczyk
Zenon Kret
Micha" Kretek
Piotr Krogulec
Andrzej Królicki
Agnieszka Krupa$Brzozowska
Tomasz Kubina
Andrzej Kulawik
Miros"aw Kuna
Ireneusz Kurcok
Adrian Kyrcz
Andrzej Kysiak
Romuald Lachowicz
Ewa Latos
Henryk (uczyk
Joanna Madaj
Dariusz Majchrowski
Maciej Major
Marcin Makosz
Zbigniew Makulski
Wojciech Ma#kowski

Józef Maskiewicz
Miros!aw Matl"ga
Micha! Matoga
Ma!gorzata Mazur
Bo#ena Ma$niak
Zdzis!aw M%dry
Tadeusz Mika
&ukasz Mikulski
Marek M!ynarski
Rudolf Mokrosz
Gra#yna Nalepa
Tomasz Niemiec
Jan Niesyt
Jan Nowacki
Andrzej Nowak
Henryk Nowak
Jerzy Nowak
Gra#yna Nowakowska
El#bieta Nowicka'S!owik
Agnieszka Or!owska
Jan Oszczepalski
Jadwiga Owsiak
Waldemar Pacho!
Maciej Pakosz
Jacek Pala
Jaros!aw Paluszy(ski
Maria Pa!"ga
Zenon Panicz
Florian Grzegorz Piechurski
Damian Pi"ta
Kazimierz Pi"ta
Edward Pi!atowski
Tomasz Piórkowski
Wies!aw Pola(ski
Anna Polisiewicz
W!odzimierz Poniewierski
Jan Porwo!
Bogdan Przeliorz
Stanis!aw Przyborowski
Dorota Przyby!a

Tomasz Pyka
Tomasz Radziewski
Andrzej Rewkowski
Piotr Rostek
Janusz Rudzi(ski
Tomasz Rzepka
Katarzyna Seweryn
Marcin Siedlecki
Andrzej Siejok
Krzysztof Sitkiewicz
Adam Skorupa
Jerzy Skotny
Teresa Skowro(ska
Bartosz Smo!ka
Tadeusz Sopata
Kazimierz Sordyl
Kazimierz Sowa
Dariusz Spiechowicz
Hieronim Spi#ewski
Jan Spycha!a
W!odzimierz Starosolski
Andrzej Stasi(ski
Jerzy Staszel
Jan Stec
Aleksander St"pie(
Lubomir Stojewski
S!awomir Stolarski
Norbert Student
Piotr Szatkowski
Waldemar Szleper
Ma!gorzata Szukalska
Wojciech Szulc
Alicja Szumilas
Dariusz Szumilas
Krzysztof Szyma(ski
Maria )wierczy(ska
Stanis!aw Tatarczyk
Joanna Then'Adamus
W!adys!aw Tomica
Krystyna Trojan

Barbara Twardosz'Michniewska
Bronis!aw Waluga
Grzegorz Wasylowski
Krzysztof Wieczorek
Jerzy Wi"ckowski
El#bieta Wi*niewska
Jan Wi*niowski
Antoni Wojaczek
Krzysztof Wójcik
Andrzej Wybraniec
Krystian Wypiór
Piotr Wyrwas
Janusz Zar"bski
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TABLICA PAMI!TKOWA

Tablica pami"tkowa umieszczona w holu wej#ciowym siedziby $l"skiej Okr%gowej Izby In&ynierów Budownictwa
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GISZOWIEC W OBRAZACH EWALDA GAWLIKA
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(...) !on to pedzio" dziepiyro po "obiedzie, bo jak si# jy, to niy wolno goda$. Tatulek po jedzyniu
kurzom sie fajka. Potym padajom:
– Suchejcie ino, dzisiej na grubie mi pedzieli, %e tukej, w tym naszym lesie majom co& budowa$.
Bydymy ciongli na Pi"a, wele Zuzanny. Bajtle bydom mie$ trocha dalij do szko"y, ale tam jest fajno
droga na Janow, to mogom "azi$ do kupy z bajtlami ze Zuzanny.
(...) Jak tatulek pedzieli, tak sie ty% sta"o, co"ko rodzina pociong"a na Pi"a. Na nowym miejscu ty% som
"okropnie wielkie lasy, ino "oni majom trocha dalij na Weso"o, na Morgi abo na Larysz. Tatulek robiom
dalij na grubie „Giesche”, ale ty% jeszcze robiom w tartaku. Jak idom z Pi"y na Larysz, to widzom, %e tam,
kaj kedy& miyszkali, niy ma ju% lasu, ino jest tyla ludzi, co ich porachowa$ niy idzie. Uwijajom sie przi
robocie, bo ju% wszyjscy wiedzom, %e tu bydom miyszka$ bergmony z rodzinami z Gieschegrube.
Za pora dni, jak "ojce idom na Larysz, to "oczom niy wierzom.
– Wejrzij sie ino, Zuza, te domy rosnom jak grziby po dyszczu – padajom tatulek do mamulki.
(...) Jest rok 1909. Miejsce, jak "oni kedy& miyszkali, zamiyni"o sie w piykne miasteczko i zaczyna'
jom sie tam kludzi$ do domkow ludzie. To miejse nazywo sie Gieschewald.

Cytaty z ksi!"ki: pt. „Giszowieckie Lasy”, autorstwa Otylii Joanny Lorek,
wydawnictwo: Stowarzyszenie Giszowiec, 2016

