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Drogie Koleżanki i Koledzy, 
z całego serca chciałem Wam podziękować za wspaniałe 50 lat mojej pracy w energetyce. Choć przez 

te lata firmy zmieniały swoje nazwy i przechodziły szereg zmian organizacyjno-prawnych, zawsze 

przez ten czas towarzyszyli mi fantastyczni ludzie. Ludzie z którymi wiążą się piękne wspomnienia i o 

których będę już zawsze pamiętał. Dziękuję moim Kolegom i Koleżankom z Mogilna i Bydgoszczy, 

dziękuję wszystkim, z którymi miałem wielką przyjemność blisko współpracować, za czasów mojej ka-

dencji w Zarządzie, dziękuję całej, dużej Rodzinie Enei Operator. Nie mógłbym nie wspomnieć rów-

nież o Koleżankach i Kolegach z „Solidarności” i z innych związków zawodowych, z którymi przez te 

wszystkie lata miałem przyjemność współpracować. Praca z Wami wszystkimi była dla mnie zaszczy-

tem. Dzięki Wam mogę udać się na zasłużoną emeryturę ze stoickim spokojem, ponieważ wiem ze 

zostawiam Eneę Operator w rękach najlepszych menadżerów i specjalistów, których cechuje pełen 

profesjonalizm, obojętnie czy swoją pracę wykonują przy biurkach czy w terenie. 

Osobne podziękowania chciałbym skierować do moich Kolegów Prezesów, z którymi miałem przyjem-

ność przez 3 lata zasiadać w Zarządzie naszej spółki. Był to czas bardzo wymagający, dynamiczny i wy-

czerpujący, ale wewnętrzne przekonanie, że robimy to dla dobra firmy, a przede wszystkim Pracowni-

ków, wynagradzało to w stu procentach. Dziękuję Wam bardzo. 

Tadeusz Dachowski 

Prezes Tadeusz Dachowski pożegnał się z kadrą 
W piątek 26 lipca Tadeusz Dachowski, dotychczasowy wiceprezes ds. bezpieczeństwa pracy Enei Ope-

rator, uroczyście pożegnał się z kadrą i najbliższymi współpracownikami. Uroczystość odbyła się w 

„Grodzie Piasta” w Chomięży Szlacheckiej, w powiecie żnińskim. Na wydarzenie przybył cały Zarząd 

Enei Operator, kadra kierownicza spółki oraz wielu pracowników z całej spółki. Tadeusz Dachowski 

żegnał się ze wszystkimi nie tylko po trzech latach spędzonych w Zarządzie, ale przede wszystkim po 

ponad 50-ciu latach przepracowanych w Enei Operator oraz jej prawnych poprzednikach. 
Poniżej publikujemy fotorelację z tego niezwykłego wydarzenia: 
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