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N  E  R  O  W  O  W  A     K  O  Ń  C  Ó  W  A
Drodzy Czytelnicy, ostatnie dwa miesiące mijającego roku 
z kilku względów odznaczały się wyjątkową, nerwowością. 
Wśród wielu czynników jakie się na to złożyły, za 
najważniejsze należy uznać katastrofalną sytuację w całej 
branży górniczej oraz duże kłopoty naszego właściciela – 
Katowickiego Holdingu Węglowego. Do tego dodać należy 
„festiwal zmian” w naszej Radzie Nadzorczej oraz zmianę 
prezesa i innych członków Zarządu w KHW. Nie bez 
wpływu na ZEC pozostaje także decyzja o likwidacji 
Kopalni „Kazimierz” o czym sporo pisałem w poprzednim 
numerze. 
Do tego doszedł konflikt pomiędzy organizacjami 
związkowymi działającymi w naszej firmie na tle sposobu 
podziału pozostałej do wykorzystania części funduszu płac 
za rok 2014. ZZG w Polsce i NSZZ „Solidarność” 
wnioskowały o wypłacenie premii zadaniowej w równej 
wysokości dla każdego pracownika Spółki. ZZ „Kadra” nie 
zgodził się na taki podział funduszu. Sceny, jakie miały 
miejsce podczas próby ustalenia wspólnego stanowiska 
strony związkowej przypominały bardziej kłótnię przekupek 
w maglu niż negocjacje. 
Zarząd Spółki stanął na, zgodnym z ustawą o związkach 
zawodowych stanowisku, że jeśli w ciągu trzydziestu dni 
strona związkowa nie uzgodni  wspólnego stanowiska - 
decyzję o podziale środków podejmie samodzielnie Zarząd 
Spółki. Brak zgody „Kadry” na równe kwotowo wypłaty dla 
wszystkich oznaczał, że związek ten zamierza wnosić                  
o wyższe świadczenie dla swoich członków .Licząc się z 
możliwością, że Zarząd Spółki przychyli się do takiego 
wniosku – zarządy ZZG w Polsce i NSZZ „Solidarność” 
postanowiły wstąpić na drogę sporu zbiorowego w celu 
zapewnienia równych dla wszystkich wypłat nagrody.               
W efekcie tego sporu po krótkich, rzeczowych rozmowach 
z Zarządem Spółki, organizacje związkowe ZZG w Polsce   
i NSZZ „Solidarność” podpisały porozumienie kończące 
spór zbiorowy w którym ustaliły: 1. Wzrost stawek 
osobistego zaszeregowania dla wszystkich 
pracowników o 2% od 1 grudnia 2014r.  2. Wypłacenie 
do 15 stycznia 2014r. premii zadaniowej w równej dla 
wszystkich pracowników wysokości. (treść 

porozumienia w numerze). Porozumienie to jest źródłem 
prawa. 
Jakby mało było opisanych wyżej perturbacji w środę 17 
grudnia do związków dotarła nieoficjalna widomość, że 
firma nie posiada środków na zagwarantowane w układzie 
zbiorowym wypłaty nagrody rocznej, która powinna trafić 
na konta do 20-go grudnia. Natychmiast po powzięciu tej 
informacji staraliśmy się spotkać z Zarządem ZEC w celu 
potwierdzenia bądź zaprzeczenia tej hiobowej wiadomości. 

Do końca dnia nie udało nam się jednak spotkać                         
z Zarządem. Wobec tego    organizacje ZZG w Polsce                
i NSZZ „Solidarność”  zwróciły się pismem z wnioskiem              
o wyjaśnienie. Sytuacja z zagrożeniem wypłat                                 
w dotychczasowej, dziewiętnastoletniej historii naszej 
Firmy zdarzyła się po raz pierwszy. Byliśmy nią kompletnie 
zaskoczeni, gdyż z otrzymywanych przez związki 
comiesięcznych informacji o wynikach Spółki – takie 
zagrożenie nie wynikało w żaden sposób. Czyżby pogłoski 
o drenowaniu finansów ZEC przez Właściciela, które od 
jakiegoś czasu otrzymywaliśmy z różnych stron 
potwierdziły się tak dalece, że Spółka utraciła płynność 
finansową?! A przecież podczas niedawnego spotkania 
przewodniczących organizacji z Przewodniczącym Rady 
Nadzorczej, którym ponownie został Pan Stanisław Tryba 
zapewniono nas, że wypłaty nie będą zagrożone nawet w 
sytuacji gdy wyniki ZEC znacznie się pogorszą...  
Wobec takiego stanu rzeczy przekazaliśmy informację                
o prawdopodobnym  zagrożeniu właśnie tej osobie.                  
W czwartek dotarła do nas informacja, że wypłata 
przekazana zostanie  pracownikom najpóźniej                         
w poniedziałek 22 grudnia. Obawy o zagrożenie lub 
opóźnienie wypłat nie potwierdziły się jednak i pieniądze 
zostały przelane pracownikom rano w piątek 19 grudnia. 
Układowe terminy zostały zatem dotrzymane. Dobrze, że 
tak się stało, gdyż poziom obaw Załogi sięgał zenitu, 
odbieraliśmy dziesiątki telefonów z wydziałów, wiele z nich 
nie nadaje się do cytowania, padały też żądania 
zatrzymania ciepła na łaźnie górnicze i inne bardziej 
jeszcze drastyczne pomysły na wyegzekwowanie 
należnych pracownikom pieniędzy. Na szczęście działania 
takie nie były konieczne i wszyscy w spokoju mogą 
przystąpić do tych najpiękniejszych w roku Świąt. 
W ostatnim czasie w wyniku prowadzonych od kilku 
miesięcy działań związanych z likwidacją Kopalni 
„Kazimierz – Juliusz” nasza organizacja przejęła sporą 
grupę członków ZZG w Polsce zatrudnionych                               
w „Katowickim Węglu „Sp. z o.o. Serdecznie witamy Was                
w naszych szeregach i zapewniamy, że nie będziecie 
żałowali tej decyzji. Cieszmy się świąteczną atmosferą 
Bożego Narodzenia.  
Wielu z nas część nadchodzących świąt spędzi w pracy,           
w celu zapewnienia ciepła i energii mieszkańcom, 
kopalniom i innym odbiorcom. Wszystkim Pracownikom ich 
Rodzinom i Bliskim w imieniu Zarządu Związku i Komisji 
Rewizyjnej Składam Najszczersze Życzenia zdrowia, 
pogody, ciepła rodzinnego i poczucia bezpieczeństwa 
socjalnego.  

Arek  Siekaniec
  
 
 
 

Wszystkim Pracownikom Zakładów Energetyki Cieplnej S.A., „Katowickiego Węgla” Sp. z o.o. 

oraz Pozostałych Firm objętych działalnością naszego związku Najserdeczniejsze Życzenia Zdrowych, Pogodnych Świąt Bożego Narodzenia 

oraz Szczęśliwego Nowego Roku 2015 życzy Redakcja „Niezłego KOTŁA” 
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KILKA OGÓLNYCH  INFORMACJI  NA  PODSUMOWANIE  ROKU 2014 

W 2014 roku Zakłady Energetyki Cieplnej ukończyły zadania inwestycyjne z zakresu poprawy środowiska polegające 
na pełnym zagospodarowaniu i energetycznym wykorzystaniu gazu z odmetanowania kopalń KHW S.A. 
Zrealizowane zostały również zadania związane z poprawą efektywności, modernizacją urządzeń poszczególnych 

Kotłowni, czy też z rozwojem rynku zbytu 
poprzez budowę nowych przyłączy cieplnych.  
Były to między innymi:  
-„Budowa silników gazowych                              
z generatorami energii elektrycznej oraz kotła 
gazowego na terenie Wydziału IV ZEC S.A. 
"Murcki" przy ulicy Boya Żeleńskiego 95                       
w Katowicach” 
-„Przebudowa sieci ciepłowniczej ZEC S.A.                
w Wydziale V "Wieczorek" w Katowicach w 
celu ograniczenia strat energii” 
-„Modernizacja układu odpylania spalin za 
kotłem WR 25 nr 1, w Wydziale III "Mysłowice" 
w Mysłowicach” 
W 2015 roku planujemy dokończyć szereg 
inwestycji rozpoczętych 2014 roku oraz 
realizować zadania proekologiczne, które dają 
możliwość funkcjonowania zgodnie                            
z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 
2010/75/UE  z dnia 24 listopada 2010 r., w 
sprawie emisji przemysłowych – IED, oraz 
Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia             
4 listopada 2014 r. w sprawie standardów 
emisyjnych dla niektórych rodzajów instalacji, 

źródeł spalania paliw oraz urządzeń spalania lub współspalania odpadów, a w tym: 
Modernizacje instalacji odpylania spalin w Wydziałach: II - „Niwka - Modrzejów”,  III - „Mysłowice”, V - „Wieczorek”, IX 
„Wesoła”,  XII „Śląsk”, „Budowa agregatu kogeneracyjnego w Wydziale VI "Wujek" ZEC S.A. zasilanego gazem                    
z odmetanowania KWK "Wujek" Ruch "Wujek" w Katowicach”. 
-„Projekt techniczny i budowa gazociągu od szybu wydechowego KWK „Wujek” do Wydziału VI ZEC S.A.”  
Zadania inwestycyjne i remontowe w 2014 roku udało się zrealizować dzięki dużemu zaangażowaniu dozoru i całej 
załogi poszczególnych Wydziałów, za co Zarząd ZEC S.A. serdeczne dziękuję. 
W przeddzień tego najbardziej uroczystego wieczoru w roku, życzę  Wam i waszym Rodzinom wiary w przezwyciężanie 
codziennych trosk, ciepła płynącego z serc  waszych i waszych bliskich, obfitości wszelkich dóbr. 
Niech radość i pokój Świąt Narodzenia Pańskiego, poczucie prywatnego i zawodowego spełnienia towarzyszą Państwu 
przez cały Nowy Rok.  Andrzej Bielecki 



www.zzg.esite.pl  

Niezły KOCIOŁ Informator ZZG w Polsce przy ZEC S.A. www.zzg.esite.pl 

ZASŁYSZANE W ZEC-u: 

Na „Juliuszu”: - Na którym 

wydziale jest najwięcej seksu? 
  - Tam gdzie się wszystko p....doli! 
Na „Kazimierzu”: Kierownik – 

osoba do rozwiązywanie 
problemów, których bez niego           
w ogóle by nie było. 

 

TEOFIL OCIEPKA – 
największe dzieło 
wielkiego artysty. 

 (fragment książki pt. 105 lat 
Elektrowni św. Jerzego) 

Teofil Ociepka, znany i uznany 
malarz prymitywista, pracował w 
ELEKTROWNI przez cały okres 
międzywojenny oraz w latach 
1946-1958 tj. do emerytury. 
Zatrudniając się w roku 1919 miał 
już pewne doświadczenie gdyż 
przed pierwszą wojną światową 
terminował w centrali elektrycznej 
szybu Kaiser Wilhelm (później 
Ligoń) w tej samej kopalni. Czy 
przed 1939 rokiem tworzył także w 
miejscu pracy? – nie wiadomo. 
Natomiast po drugiej wojnie, 
obsługując w systemie 
trzyzmianowym stanowisko 
pierwszego maszynisty 
największego turbogeneratora (o 
mocy 20 000 kW) mógł 
jednocześnie oddawać się swojej 
życiowej pasji – malarstwu. Tu 
właśnie stworzył swoje największe 
dzieło przedstawiające zielono-
żółtego smoka, który pożera 
węgiel kamienny.  Ponieważ autor 
przy podpisie nie umieścił 
zwyczajowej daty to we wszystkich poświęconych mu publikacjach widnieje dopisek brak datowania. Czy po tylu latach 
jest jeszcze możliwe ustalenie tej daty? Zacznijmy od relacji najstarszego żyjącego współpracownika artysty, równie 
znanego w kraju i na świecie malarza, Erwina Sówki. Pan Sówka został zatrudniony w ELEKTROWNI jako 

szesnastoletni uczeń w trzecim kwartale 
roku 1952. Wtedy też spotkał się z 
mistrzem Ociepką i jego warsztatem. Jak 
sam przyznaje  malarstwo nie było mu 
wtedy w głowie a praca w elektrowni mu 
się nie podobała  więc w kwietniu 1953 
roku przeszedł do innego oddziału kopalni.  
Dziś stanowczo twierdzi, że obraz już 
wisiał na ścianie hali turbogeneratorów, 
blisko maszyny obsługiwanej przez mistrza 
Teofila. Ponieważ pan Erwin pamięć ma 
doskonałą można przyjąć, że zielony smok 
został namalowany nie później niż w roku 
1952. Przyjrzyjmy się teraz materiałowi, 
który posłużył artyście w realizacji wizji. To 
trzynaście desek z  tzw. piórem długości 3 
m każda, szer. 10-20 cm (w sumie 6 m

2
) i 

grubości 2,5 cm dwustronnie heblowanych. 
Deski tej długości były używane do 
obudowy stalowych konstrukcji chłodni 
kominowych „E” i „F” (pozostałe chłodnie 

były wyposażone w deski o innych długościach). Żywotność materiału, narażonego przez cały rok na wilgoć, mróz i 
upał, wynosiła ok. 10 lat. Z zachowanych dokumentów wynika, że remont chłodni „F” (wymiana deskowania) miał 
miejsce w latach 1950-51. Chłodnia „E”, zniszczona podczas bombardowania w roku 1945 i wkrótce odbudowana, 
miała jeszcze parę lat do czasu remontu. / cd. str. 4/ 
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/dokończenie ze str. 3/ Można założyć, że artysta nie użył zniszczonych desek z rozbiórki a raczej wybrał nowe, 

sprowadzone w roku 1950, które wyselekcjonował jeszcze przed ich chemiczną konserwacją i poddał sezonowaniu. 
Interesująca nas chłodnia była ponownie remontowana w roku 1961,a co lepsze deski rozbiórkowe wykorzystano do 
zadaszenia nowego budynku zbiorników wody 
zdekarbonizowanej. Wspomniany dach nieużywanego od 
lat budynku miejscami się zapadł więc bez obawy można 
było uzyskać kawałek deski z piórem. Jej analiza 
wykonana w Pracowni Dendrochronologii Wydziału Nauk 
o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego pozwoliła jednoznacznie 
zidentyfikować próbkę drewna jako świerk pospolity. 
Zajrzyjmy teraz do książki pana Andrzeja Banacha z 
1958r. Ociepka: malarz dnia siódmego. Z 
zamieszczonego w niej wykazu znanych prac artysty 
(obrazy malowane i eksponowane w ELEKTROWNI nie 
zostały w książce ujęte) wynika, że aktywność artystyczna 
mistrza (tylko obrazy) wyglądała następująco: rok 1947-3, 
rok 1948-3, rok 1949-3, rok 1950-6, rok 1951-4 (w tym 
jedna kopia), rok 1952-5, rok 1953-5. Biorąc pod uwagę 
poprzednie ustalenia można z dużym 
prawdopodobieństwem założyć, że interesujący nas obraz 
namalowano w roku 1951. Dzieło wyeksponowane obok 
miejsca pracy autora cieszyło oczy pracowników ponad  
30 lat. W roku 1983 zostało zgłoszone jako eksponat na 
wystawę malarstwa krajów socjalistycznych „GEKOSSO” 
w stolicy Japonii. Niestety do Tokio dzieło nie pojechało 
gdyż czas i wilgoć spowodowały widoczne gołym okiem 
zniszczenia wymagające wcześniejszej kilkumiesięcznej 
konserwacji. Zdjęty ze ściany obraz trafił do suchego, 
ciemnego pomieszczenia odłączników rozdzielni 
elektrycznej, gdzie stał oparty o ścianę przez całą dekadę. 
Wielki mecenas sztuki jakim był naczelny inżynier a 
później dyrektor kopalni Wieczorek pan Piotr Kasprzyński 

postanowił ratować dzieło. W tym 
celu wyszukał odpowiednią 
pracownię konserwatorską i w 
marcu roku 1994 obraz wyjechał do 
Krakowa. Trzyosobowy zespół 
konserwatorów z firmy „AKA” Sp. z 
o.o. trzymiesięczną pracę wycenił 
na 36 milionów złotych brutto 
(przeciętna płaca robotnika w 
ELEKTROWNI wynosiła wtedy 4,5 
mln brutto). Z Krakowa obraz został 
przetransportowany do Galerii 
Magiel przy ulicy Rymarskiej w 
Nikiszowcu i umieszczony w dużej 
sali wystawowej na drugim piętrze. 
Po przejęciu Galerii przez Muzeum 
Historii Katowic (i remoncie 
pomieszczeń) dzieło przeniesiono 
na parter do małej sali poświęconej 
malarzom tzw. Grupy Janowskiej, 
gdzie wyeksponowano go pod 
nazwą Elektrociepłownia. Nazwa ta 

nie jest znana współpracownikom pana Ociepki (wszyscy są już emerytami). Potocznie mówiono o obrazie Smok lub 
Potwór pożerający węgiel.  Korespondencja  z firmą „AKA” mówi o obrazie na podkładzie drewnianym autorstwa Teofila 
Ociepki. Natomiast z konserwacji wrócił jako Pejzaż śląski. W książce pana Lecha Szarańca wydanej w roku 2001 pt. 
Kopalnia Węgla Kamiennego „Wieczorek ”- Zarys monograficzny dzieło nosi podpis Kopalnia. Zielony smok,  w paszczy 
którego widzimy mechaniczny ruszt parowego kotła wodnorurkowego,  miał symbolizować zakład pracy autora: 
ELEKTROWNIĘ elitarną, samodzielną i odrębną od kopalni, czyli taką jaką pamiętał z okresu międzywojennego. 
Termin „elektrociepłownia” zaistniał w planach rozbudowy ZAKŁADU dopiero  w latach 60-tych. Obraz, który można 
oglądać w nikiszowieckiej filii Muzeum Historii Katowic,    nie jest może tak dobrze wyeksponowany jak kiedyś  (nieduże 
pomieszczenie poświęcono twórczości czterech wielkich śląskich malarzy nieprofesjonalnych), ale przynajmniej nie 
niszczeje. Jednak deski świerkowe (mimo ramy) chyba ciągle „pracują” bo wzdłuż ich łączeń farba spękała i powstało 
wiele szczelin o szerokości nawet większej od milimetra. Pewnie dzieło czeka kolejna konserwacja.        Zibi 
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