
 KARTA EWIDENCYJNA ZABYTKU NIERUCHOMEGO  
WPISANEGO DO REJESTRU ZABYTKÓW 

3. Miejscowość 
 
R U D A   Ś L Ą S K A 

1. Nazwa 

ZESPÓŁ SZYBU „MIKOŁAJ”  
Obejmuj ący wie żę szybu wraz z budynkiem nadszybia oraz budynki masz yny wyci ągowej, 
hali przetwornic i hali warsztatów wraz ze znajduj ącymi si ę wewn ątrz maszynami: maszyn ą 
wyci ągow ą z kołem Koeppe, szybowskazem, tachografem, zestawe m przetwornic systemu 
Leonarda wraz z kołem zamachowym Ilgnera 

 

2. Czas powstania 
 
1912 - 1913 r.; 1930 

4. Adres 
 
  ul. Szyb Walenty 
 
nr ewidencyjny działki     632/473 
nr księgi wieczystej         GL1S/00011057/2 

11. Materiały graficzne 

 
Szyb „Mikołaj” wraz z budynkiem nadszybia                                                       Plan s ytuacyjny 

 

                
    Orientacja 
 

5. Przynależność administracyjna 
 
województwo   śląskie 
 
powiat             Ruda Śląska 
 
gmina              Ruda Śląska 
 
6. Współrzędne geograficzne 
 
N: 50°17'18.98''  E: 18°50'38.48'' 

7. Poprzednie nazwy miejscowości 
 
Ruda, Ruda O/S  

8. Właściciel i jego adres 
 

•  Gmina Miasto Ruda Śląska 
pl. Jana Pawła II 6 
41-709 Ruda Śląska 
 

 
 
9. Użytkownik i jego adres 
 

•  Gmina Miasto Ruda Śląska 
pl. Jana Pawła II 6 
41-709 Ruda Śląska 
 

10. Formy ochrony 
 
§ 52 ust. 2 pkt 1 miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego miasta 
Ruda Śląska uchwalonego przez Radę Miasta 
Ruda Śląska uchwałą nr 1066/LXI/2006             
z dnia 22 czerwca 2006 r. (Dz. Urz. Woj. 
Śląskiego Nr 84, poz. 2383 z późn. zm.) 



12.  Historia 13. Opis 

Większość zabudowań wchodzących w skład kompleksu 
szybu „Mikołaj” powstało w 1912 roku na terenie należącej 
do rodziny Ballestremów kopalni „Wolfgang” w Rudzie. 
Decyzję o budowie nowego zakładu górniczego podjęto  
w 1908 roku, lata następne to przede wszystkim 
projektowanie, pomiary i wiercenia geologiczne. W 1910 
roku rozpoczęto budowę Zakładu Górniczo-Energetycznego. 
Wzniesiono wówczas wieżę wyciągową oraz budynki 
nadszybia, łaźni, cechowni, sortowni, kotłowni, elektrowni i 
rozdzielni. Nowe obiekty budowlane i urządzenia stanowiły 
wtedy jeden z najnowocześniejszych zakładów górniczych 
koncernu Ballestremów. W tym samym roku wyodrębniono z 
kopalni „Wolfgang” samodzielny zakład górniczy „Hrabia 
Franciszek” (Graf Franz), w skład, którego wszedł szyb 
„Mikołaj”. Pierwsza zaczęła funkcjonować elektrownia 
„Mikołaj” – kotły parowe typu „Garbe” oraz turbogeneratory 
oddano do eksploatacji 27.08.1912 roku, natomiast maszynę 
wyciągową wraz z urządzeniami i szybem – 9.07.1913. 
Zgodę na eksploatację  wydał Królewsko Pruski Wyższy 
Urząd Górniczy we Wrocławiu, a zezwolenie dla urządzeń 
wyciągowych Wyższy Urząd Górniczy na podstawie 
zgłoszenia z dnia 29.04.1913 r. Zespół napędowy maszyny 
wyciągowej (silnik 6kV napędzający prądnicę sterującą, 
wzbudnicę oraz koło zamachowe „Ilgner”) zlokalizowano 
wówczas w sąsiedniej elektrowni. Później, celem 
zwiększenia pewności ruchu oraz w związku z zaistniałą 
ewentualnością dobudowania drugiej maszyny wyciągowej, 
w jednym budynku ustawiono przetwornicę „Ilgnera” wraz  
z nową przetwornicą „Leonarda”. Budynek ten stanął obok 
budynku maszyny wyciągowej w 1930 roku. Po licznych 
zmianach związanych z połączeniem rudzkich kopalń w 1931 
roku Szyb „Mikołaj” znalazł się w obrębie kopalni „Wolfgang-
Wawel” (od 1936 roku – „Walenty-Wawel”). Był on 
wielokrotnie pogłębiany: w 1912 r. miał głębokość 445 m,  
w latach 1953 - 1959 uzyskał głębokość 630 m, a w 1966 r. 
osiągnął poziom 800 m. Projektantem szybu był niemiecki 
architekt Hans von Poellnitz, który w latach 1908–1930 był 
generalnym projektantem Zarządu Dóbr Ballestremów. Wiele 
jego realizacji, których fundatorem był Franciszek von 
Ballestrem, znajduje się na terenie obecnej Rudy Śląskiej. 
 

Sytuacja:  Zabudowania szybu „Mikołaj” położone są na terenie dzielnicy Ruda, wchodzącej w skład miasta Ruda 
Śląska. Zlokalizowane są przy ul. Szyb Walenty (wcześniejsza nazwa: Am Walentinschacht) na działce o kształcie 
prostokąta, sąsiadującej od strony wschodniej z kompleksem elektrociepłowni „Mikołaj”. Budynek maszyny 
wyciągowej wraz z halą przetwornic i halą warsztatów usytuowany jest w północnej części działki. Centralną część 
parceli zajmuje budynek nadszybia wraz z wspartym na podporach szybem. Przedmiotowy teren usytuowany jest na 
obszarze Śląskiego Parku Przemysłowo – Technologicznego, który zlokalizowany jest w sąsiedztwie Drogowej Trasy 
Średnicowej oraz ulicy 1-go Maja, stanowiącej podstawową drogę miejską na osi północ-południe. Nieruchomość 
otoczona jest ogrodzeniem, wjazd dostępny jest od strony północnej. 
 

Materiał,  konstrukcja, technika:   
Budynek maszyny wyciągowej, hali przetwornic i warsztatów jest obiektem parterowym, opartym na żelbetowych 
fundamentach, częściowo podpiwniczonym (w części, gdzie znajduje się maszyna wyciągowa i przetwornice), 
posiadającym poddasze użytkowe (w części hali warsztatów), wykonanym w technologii tradycyjnej, murowanej  
z cegły pełnej. Od strony zewnętrznej ściany zostały otynkowane i podzielone masywnymi lizenami opracowanymi  
w cegle licowej. Budynki maszyny wyciągowej i przetwornic posiadają przyziemie z wyodrębnioną za pomocą rustyki 
partią cokołu. Każdy z segmentów budynku przekryty jest osobnym dachem, dwuspadowym w części hali warsztatów 
i maszyny oraz dwu- i czterospadowym w części hali przetwornic. 
Budynek nadszybia jest budynkiem trzykondygnacyjnym, wykonanym w technologii tradycyjnej, murowanej z cegły 
pełnej. Ściany od strony zewnętrznej otynkowane, z otworami okiennymi znajdującymi się od strony wschodniej. 
Budynek przekryty jest dachem dwuspadowym. Od strony północnej zlokalizowane podpory wieży wyciągowej. 
Wieża wyciągowa jednozastrzałowa, wzniesiona w konstrukcji stalowej, nitowanej, kratownicowej, z kołami linowymi  
usytuowanymi jedno nad drugim. Poziom koła dolnego to 26m, poziom koła górnego 32m. Fundamenty zastrzałów 
żelbetowe. 
 

Stropy, sklepienia:  Stropy żelbetowe i stalowe.  
 

Więźba dachowa:  Stalowo – drewniana w budynku maszyny, przetwornic i warsztatów, żelbetowa w nadszybiu.  
 
Pokrycie dachu:  Budynek maszyny wyciągowej, przetwornic i warsztatów posiada dach drewniany, kryty papą, 
natomiast budynek nadszybia posiada dach dwuspadowy o małym kącie pochylenia, żelbetowej konstrukcji, pokryty 
papą. 
 
Posadzki, podłogi:  Płytka ceramiczna, wylewka betonowa. 
 

Schody:  Budynek maszyny, przetwornic i warsztatów wyposażony w stalowe jednobiegowe schody wewnętrzne 
prowadzące na poddasze oraz schody żelbetowe prowadzące do piwnicy. W budynku nadszybia jednobiegowe 
schody stalowe.  
 

Okna:  Ślusarka okienna stalowa, wielodzielna o drobnych kwaterach, prostokątna, w budynku maszyny, przetwornic  
i warsztatów osadzona w układzie wertykalnym, w budynku nadszybia w układzie horyzontalnym.  
 

Rzut:  Budynek maszyny wyciągowej, warsztatów i przetwornic oparty jest na rzucie prostokąta, o dłuższym boku 
zlokalizowanym na osi północ-południe, z częścią centralną wysuniętą w stronę wschodnią o 1/3 szerokości obiektu. 
Składa się z trzech segmentów, zróżnicowanych pod względem pełnionej funkcji, tj. hali maszyny wyciągowej 
(wysuniętej najdalej na południe), hali przetwornic (stanowiącej część centralną) oraz warsztatów (usytuowanych  
w północnej części obiektu). Budynek nadszybia oparty jest na rzucie prostokąta, z dłuższym bokiem usytuowanym na 
osi wschód-zachód.  



14. Kubatura 15. Powierzchnia użytkowa 
 
 

16. Przeznaczenie pierwotne 
 
przemysłowe – szyb wyciągowy wraz              
z  nadszybiem i budynkiem maszyny 
wyciągowej 

17. Użytkowanie obecne 
 
obiekt nie użytkowany  
 

18. Stan zachowania 
 
Budynek nadszybia: 
 

•  fundamenty – stan dobry 

•  ściany zewnętrzne – stan dostateczny 

•  ściany wewnętrzne – stan dostateczny 

•  sklepienia, stropy – stan dostateczny 

•  dach – konstrukcja i pokrycie – stan dostateczny 

•  wyposażenie – stan dostateczny 

•  instalacje - brak 

 
Budynek maszyny wyciągowej, przetwornic i warsztatów: 
 

•   fundamenty – stan dobry 

•  ściany zewnętrzne – stan dobry 

•  ściany wewnętrzne – stan dobry 

•  sklepienia, stropy – stan dobry 

•  dach – konstrukcja i pokrycie – stan dobry 

•  wyposażenie – stan dobry 

•  instalacje – elektryczna 

 

Wieża wyciągowa: 

•  fundamenty – stan dobry 

•  konstrukcja – stan dostateczny 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

19. Istniejące zagrożenia, najpilniejsze postulaty konserwatorskie 
 
       Zagrożenia: 
 

•  pogarszający się stan techniczny budynku nadszybia oraz konstrukcji wieży 

wyciągowej 

 

Postulaty: 

•  wpis obiektu do rejestru zabytków 

•  adaptacja zespołu na cele kulturalne i wystawiennicze  

•  wymiana zużytych elementów konstrukcyjnych dachu wraz z wymianą pokrycia 

dachowego oraz obróbek blacharskich w budynku maszyny wyciągowej, przetwornic  

i warsztatów oraz w budynku nadszybia 

•  wykonanie nowych instalacji wodno-kanalizacyjnych w celu zapewnienia 

możliwości użytkowania obiektu 

•  przeprowadzenie kompleksowego programu remontowo-konserwatorskiego 

elewacji wszystkich budynków  

•  kompleksowy remont budynku nadszybia 

•  remont i zabezpieczenie wieży wyciągowej 

 



20. Akta archiwalne (rodzaj akt, numer i miejsce przechowywania) 
 
 
Dokumentacja projektowa: 
  - Archiwum prywatne p. Stanisława Stryja 
  - Archiwum Muzeum Miejskiego im. Maksymiliana Chroboka w Rudzie Śląskiej 
    ul. Wolności 26, 41-700 Ruda Śląska 
 
 

 

 

21. Uwagi 
 
 

22. Adnotacje o inspekcjach, informacje o zmianach (daty, imiona i nazwiska wypełniających) 

23. Bibliografia 
 
- Bernard Kopiec, Ruda Śląska. Zarys dziejów. Część pierwsza: Ruda, Orzegów, 
Godula, Chebzie, Ruda 2005 
- Kopalnia Wawel 1752-1987, red. Jerzy Jaros, Katowice 1987 
- Stanisław Stryj, W Rudzie na Górnym Śląsku czyli Zakład Górniczy „Mikołaj” Hrabiego 
Franciszka Ballestrema, Ruda Śląska 2011 
 

24. Opracowanie karty ewidencyjnej (autor, data i podpis) 
 
 
tekst                         mgr Marta Lip-Kornatka (lipiec 2013 r.) 
 
 
plany, rysunki          archiwalna dokumentacja projektowa z 1913 r.                                              

[w]: - archiwum prywatne p. Stanisława Stryja 
                                  - archiwum Muzeum Miejskiego im. Maksymiliana Chroboka  
                                  w Rudzie Śląskiej 
                           inwentaryzacje 

                             Projekt architektoniczno-budowlany adaptacji pomieszczeń byłych              
warsztatów zabytkowego budynku dawnego szybu „Mikołaj” dla potrzeb 
biurowych oraz sanitariatów,  wykonany przez mgr. inż. arch. Jacka Leśko 
i dr inż. arch. Iwonę Benek 

 
fotografie                 dr inż. arch. Łukasz Urbańczyk 
                          mgr Marta Lip-Kornatka  
 
 

25. Źródła ikonograficzne (rodzaj, miejsce przechowywania) 
 
- dokumentacja projektowa i fotograficzna 
  Archiwum prywatne p. Stanisława Stryja 
 
- dokumentacja projektowa 
  Archiwum Muzeum Miejskiego im. Maksymiliana Chroboka w Rudzie Śląskiej 
  ul. Wolności 26, 41-700 Ruda Śląska 
 
- inwentaryzacje 
  Projekt architektoniczno-budowlany adaptacji pomieszczeń byłych warsztatów 
zabytkowego budynku dawnego szybu „Mikołaj” dla potrzeb biurowych oraz sanitariatów,  
wykonany przez mgr. inż. arch. Jacka Leśko i dr inż. arch. Iwonę Benek 
  Archiwum Miejskiego Konserwatora Zabytków w Rudzie Śląskiej  
  pl. Jana Pawła II 6, 41-709 Ruda Śląska 
 
 
- dokumentacja fotograficzna  
  Archiwum Miejskiego Konserwatora Zabytków w Rudzie Śląskiej  
  pl. Jana Pawła II 6, 41-709 Ruda Śląska 
 
 
 

26. Załączniki 
 
Zał. 1 – historia – c.d.; opis – c.d., dokumentacja projektowa 
Zał. 2 – dokumentacja fotograficzna, fotografie historyczne 
Zał. 3 – dokumentacja projektowa i fotograficzna 
Zał. 4 – dokumentacja projektowa i fotograficzna 
Zał. 5 – dokumentacja fotograficzna 
Zał. 6 – dokumentacja projektowa 
Zał. 7 – dokumentacja fotograficzna  
Zał. 8 – dokumentacja fotograficzna 
Zał. 9 – dokumentacja fotograficzna 

 



ZAŁĄCZNIK DO KARTY EWIDENCYJNEJ  Nr 1 
1. Miejscowość Ruda Śląska 5. Nazwa zabytku (jak w karcie), adres 6. Zawartość załącznika 

2. Gmina Ruda Śląska ZABUDOWANIA SZYBU „MIKOŁAJ”  
 
ul. Szyb Walenty 

Historia – c.d. 
Opis – c.d. 
Fotografie archiwalne 3. Powiat Ruda Śląska 

4. Województwo śląskie 

Historia – c.d. 
Dzisiejszy zespół tworzą budynki: nadszybia, maszyny z halą przetwornic i częścią warsztatu oraz stalowa wieża wyciągowa. Obok znajduje się hala maszyn elektrociepłowni 
„Mikołaj”. Oprócz obiektów budowlanych zachowały się także sprawne urządzenia górnicze: maszyna wyciągowa z kołem Koeppe firmy „Siemens Schuckert”, szybowskaz, 
tachograf oraz zestaw przetwornic prądu systemu „Leonarda” wraz z kołem zamachowym „Ilgnera”. Maszyna wyciągowa szybu "Mikołaj" to jedyna działająca w regionie 
elektryczna maszyna wyciągowa tego typu. Służyła do: wydobycia urobku, jazdy ludzi, opuszczania materiału i robót szybowych. 
W 1994 roku rozpoczął się proces likwidacji kopalni „Wawel” zakończony w roku 1997. Po likwidacji zakładu górniczego szybu „Mikołaj” budynki i urządzenia zabezpieczono, nie 
zdołano jednak uchronić ich od częściowej dewastacji. Dzięki przeprowadzonym pracom renowacyjnym (w tym remont dachu) udało się w dużym stopniu poprawić stan 
zachowania obiektu oraz odtworzyć urządzenia techniczne. W 2005 roku wykonano remont kapitalny maszyny wyciągowej oraz hali przetwornic wraz z mechanizmami,   
a w roku 2012 przeprowadzono konserwację maszyny oraz częściowy remont dachu hali. 
 
Opis – c.d. 
Bryła:  Budynek maszyny wyciągowej, hali przetwornic i warsztatów parterowy, o rozczłonkowanej bryle, składającej się z trzech segmentów – części maszyny wyciągowej 
znajdującej się od strony południowej, wysuniętej nieznacznie na zachód; części centralnej, którą stanowi hala przetwornic, wysunięta o 1/3 szerokości obiektu w stronę 
wschodnią oraz części hali warsztatów, stanowiącej północny segment obiektu. Hala warsztatów i pomieszczenie maszyny wyciągowej przekryte dachem dwuspadowym, hala 
przetwornic dachem dwuspadowym w części bryły scalonej w budynkiem maszyny i warsztatów oraz czterospadowym nad wysuniętym na wschód segmentem. Hala warsztatów 
niższa o 1/3 wysokości bryły od pozostałych części. 
Budynek nadszybia: trzykondygnacyjny o zwartej bryle, przekryty dachem dwuspadowym.  
 
Elewacje: Budynek maszyny wyciągowej, hali przetwornic i warsztatów posiada elewacje otynkowane, z podziałem w formie masywnych, dwuskokowych lizen opracowanych   
w cegle licowej. Pomiędzy lizenami, na elewacji wschodniej, zlokalizowane okna w układzie horyzontalnym. Elewacja południowa trzyosiowa, zwieńczona trójkątnym naczółkiem  
z mocno wysuniętym względem lica muru gzymsem. Budynki maszyny wyciągowej i przetwornic posiadają przyziemie z wyodrębnioną za pomocą rustyki partią cokołu oraz 
zaznaczonymi podłużnymi klińcami nad otworami piwnicznymi.  
Budynek nadszybia posiada elewacje otynkowane; elewacje południowa i północna pięcioosiowe, z osiami wydzielonymi poprzez wyciągnięte poza lico murów betonowe filary,  
na trzech centralnych polach na wysokości 2/3 obiektu przeciągnięty poziomy pas okien. Elewacja wschodnia trzyosiowa, osie wydzielone poprzez filary wyciągnięte nieznacznie 
poza lico muru. Pomiędzy filarami, na wysokości pierwszej i drugiej kondygnacji, usytuowane prostokątne okna w układzie horyzontalnym. Ponad oknami usytuowana płycina 
zamknięta łukiem pełnym, wypełniająca przestrzeń pomiędzy drugą kondygnacją a zadaszeniem obiektu. Elewacja zachodnia przekryta blachą falistą. 
 
Wyposa żenie:  Części elektryczne maszyny wyciągowej zostały wykonane przez firmę „Siemens-Schuckert-Werke” w Berlinie, części mechaniczne wykonała 
„Donnerrsmarckhütte” w Zabrzu. W skład podstawowych urządzeń maszyny wyciągowej wchodzą: koło linowe Koeppe, silnik wyciągowy prądu stałego, prądnica sterująca prądu 
stałego, silnik napędowy prądnicy sterującej 6kV, zespoły wzbudnic, pneumatyczny układ hamulcowy, urządzenia sterowniczo-regulacyjne, sygnalizacja szybowa i łączność. Do 
rozruchu silnika 6 kV służy rozrusznik płynowy, a do sterowania urządzeniami prądu stałego regulatory wzbudzenia. Urządzeniami pomocniczymi są sprężarki i wentylatory 
przewietrzające silnik wyciągowy i prądnicę sterującą. Przełączenie obwodów sterowania, wzbudzenia i obwodu głównego wykonuje się na szafie przyłączeniowej zlokalizowanej 
w hali silnika wyciągowego, w czasie postoju urządzeń. Położenie klatek w szybie przedstawia wskaźnik głębokości, na którym zamontowane są również wskaźniki prądu obwodu 
głównego i wzbudzenia oraz koła krzywkowe. Obok wskaźnika głębokości zlokalizowana jest szafa sygnalizacji szybowej z urządzeniami sygnalizacji optycznej i akustycznej oraz 
przełącznikami rodzaju pracy szybu (jazda ludzi, wydobycie, rewizja szybu) oraz tachometrem prędkości jazdy klatek w szybie.  
 
Instalacje : instalacja elektryczna w budynku maszyny, przetwornic i warsztatów 

 

Opracowanie załącznika: 
(data i podpis) 

 
 

Marta Lip-Kornatka 08.07.2013 
 
 



 

 
 

 
 
Zabudowania szybu i elektrowni „Mikołaj” – widok z 1913 r. 
 



ZAŁĄCZNIK DO KARTY EWIDENCYJNEJ  Nr 2 
1. Miejscowość Ruda Śląska 5. Nazwa zabytku (jak w karcie), adres 6. Zawartość załącznika 

2. Gmina Ruda Śląska ZABUDOWANIA SZYBU „MIKOŁAJ”  
 
ul. Szyb Walenty 

Fotografie historyczne, dokumentacja fotograficzna 

3. Powiat Ruda Śląska 

4. Województwo śląskie 

 

 
 
Zabudowania Szybu „Mikołaj” – widok z 1913 r. 
 
 
 
 
 



 
Widok szybu i elektrowni z 1975 r. 
Fragment wie ży wyci ągowej 
 
 
 
 
 
 

 



ZAŁĄCZNIK DO KARTY EWIDENCYJNEJ  Nr 3 
1. Miejscowość Ruda Śląska 5. Nazwa zabytku (jak w karcie), adres 6. Zawartość załącznika 

2. Gmina Ruda Śląska ZABUDOWANIA SZYBU „MIKOŁAJ”  
 
ul. Szyb Walenty 

Dokumentacja projektowa i fotograficzna 

3. Powiat Ruda Śląska 

4. Województwo śląskie 

Schemat maszyny wyci ągowej 

 

Opracowanie załącznika: 
(data i podpis) 

 
 

Marta Lip-Kornatka 08.07.2013 
 
 
 

 
 



 

 
Zabudowania szybu – widok ogólny 



ZAŁĄCZNIK DO KARTY EWIDENCYJNEJ  Nr 4 
1. Miejscowość Ruda Śląska 5. Nazwa zabytku (jak w karcie), adres 6. Zawartość załącznika 

2. Gmina Ruda Śląska ZABUDOWANIA SZYBU „MIKOŁAJ”  
 
ul. Szyb Walenty 

Dokumentacja projektowa i fotograficzna 

3. Powiat Ruda Śląska 

4. Województwo śląskie 

 
                                                                                                                            
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Budynek nadszybia wraz z wie żą wyci ągow ą                                
                                                                                                            Budynek nadszybia – elewacja północna 

 

Opracowanie załącznika: 
(data i podpis) 

 
 

Marta Lip-Kornatka 08.07.2013 
 
 
 

 
 



 
 

 
Budynek nadszybia – elewacja wschodnia 
Budynek nadszybia - wn ętrze 



ZAŁĄCZNIK DO KARTY EWIDENCYJNEJ  Nr 5 
1. Miejscowość Ruda Śląska 5. Nazwa zabytku (jak w karcie), adres 6. Zawartość załącznika 

2. Gmina Ruda Śląska ZABUDOWANIA SZYBU „MIKOŁAJ”  
 
ul. Szyb Walenty 

Dokumentacja fotograficzna 

3. Powiat Ruda Śląska 

4. Województwo śląskie 

Budynek maszyny wyci ągowej – 
elewacja południowa i 
wschodnia 
 

 

Opracowanie 
załącznika: 

(data i podpis) 
 
 

Marta Lip-Kornatka 08.07.2013 
 
 
 



 
Budynek maszyny wyci ągowej, w tle nadszybie 

 Budynek hali warsztatów 
Fragment budynku hali przetwornic 



ZAŁĄCZNIK DO KARTY EWIDENCYJNEJ  Nr 6 
1. Miejscowość Ruda Śląska 5. Nazwa zabytku (jak w karcie), adres 6. Zawartość załącznika 

2. Gmina Ruda Śląska ZABUDOWANIA SZYBU „MIKOŁAJ”  
 
ul. Szyb Walenty 

Dokumentacja projektowa  

3. Powiat Ruda Śląska 

4. Województwo śląskie 

 
 

 
Budynek warsztatów - przekroje i elewacje 

 
Opracowanie załącznika: 

(data i podpis) 
 

Marta Lip-Kornatka 08.07.2013 
 
 



  

 

Zabudowania szybu i elektrowni „Mikołaj” – plan syt uacyjny z 1912 r. 
 



ZAŁĄCZNIK DO KARTY EWIDENCYJNEJ  Nr 7 
1. Miejscowość Ruda Śląska 5. Nazwa zabytku (jak w karcie), adres 6. Zawartość załącznika 

2. Gmina Ruda Śląska ZABUDOWANIA SZYBU „MIKOŁAJ”  
 
ul. Szyb Walenty 

Dokumentacja fotograficzna 

3. Powiat Ruda Śląska 

4. Województwo śląskie 

 
 Maszyna wyci ągowa 

 

Opracowanie załącznika: 
(data i podpis) 

 
 

Marta Lip-Kornatka 08.07.2013 
 
 
 



 
Maszyna wyci ągowa                                                                                        Szybowskaz  i tachograf 

 



ZAŁĄCZNIK DO KARTY EWIDENCYJNEJ  Nr 8 
1. Miejscowość Ruda Śląska 5. Nazwa zabytku (jak w karcie), adres 6. Zawartość załącznika 

2. Gmina Ruda Śląska ZABUDOWANIA SZYBU „MIKOŁAJ”  
 
ul. Szyb Walenty 

Dokumentacja fotograficzna 

3. Powiat Ruda Śląska 

4. Województwo śląskie 

 
Silnik pier ścieniowy i rozrusznik korbkowy 

 

 

Opracowanie załącznika: 
(data i podpis) 

 
 

08.07.2013 Marta Lip-Kornatka 
 
 
 

 



 
 
uu 

 
Szafa przył ączeniowa                                                                                                   Przetwornice 
 

 
 

Panel steruj ący                                                                                                              Przetwornice i koło zamachowe „Koeppe”  



ZAŁĄCZNIK DO KARTY EWIDENCYJNEJ  Nr 9 
1. Miejscowość Ruda Śląska 5. Nazwa zabytku (jak w karcie), adres 6. Zawartość załącznika 

2. Gmina Ruda Śląska ZABUDOWANIA SZYBU „MIKOŁAJ”  
 
ul. Szyb Walenty 

Dokumentacja fotograficzna 

3. Powiat Ruda Śląska 

4. Województwo śląskie 

 
Maszyny, wi ęźba, przetwornice 

 

Opracowanie załącznika: 
(data i podpis) 

 
 

08.07.2013 Marta Lip-Kornatka 
 
 
 

 
 



 
uu 

 
 

Posadzka                                                                                                                              Ślusarka okienna                                                                                                                     

                           
Schody do piwnicy                                                                                                           Hala przetwornic – ściana wewn ętrzna 


