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Obchody Dnia Energetyka w PGE GiEK S.A.
W Bełchatowie rozpoczęły się tegoroczne obchody Dnia Energetyka. 7 sierpnia miało miejsce
spotkanie dyrekcji Elektrowni Bełchatów z jubilatami, dzień później odbył się mecz Dyrekcja –
Związki Zawodowe oraz festyn dla mieszkańców miasta. To nie koniec atrakcji!
Centralna akademia z okazji Dnia Energetyka odbędzie się w najbliższy piątek - 14 sierpnia, ale już teraz
pracownicy elektrowni oraz mieszkańcy Bełchatowa uczestniczą w imprezach towarzyszących obchodom
energetycznego święta. W tym roku mają one szczególny charakter, bo Elektrownia Bełchatów obchodzi 40lecie swojego istnienia.
Pierwszym akcentem obchodów było piątkowe spotkanie dyrekcji i kierownictwa elektrowni z jubilatami oraz
pracownikami szczególnie zasłużonymi dla Elektrowni Bełchatów. Wśród nich znalazły się osoby, które
uczestniczyły w synchronizacji pierwszego bloku energetycznego w 1981 r. Podczas uroczystości 7 sierpnia
wręczono 63 osobom odznaki „Zasłużony pracownik Elektrowni Bełchatów” oraz 371 jubileuszowych,
pamiątkowych medali. Otrzymali je m.in. pracownicy z 35-, 40-, 45-, a nawet 50-letnim stażem pracy. Tym
ostatnim może się pochwalić Maciej Rachwalik, który jako monter kotłowy swoją pracę w Elektrowni
Bełchatów rozpoczął w 1979 roku.
Wśród jubilatów znalazł się także Stanisław Papuga, dyrektor techniczny bełchatowskiej elektrowni, którego
cała droga zawodowa łączy się z elektrownią. Rozpoczął w niej pracę w 1980 roku jako inżynier stażysta,
absolwent Politechniki Łódzkiej.
Gratulacje i życzenia przekazał zgromadzonym dyrektor Elektrowni Marek Ciapała, który podkreślił
niebagatelną rolę pracowników w osiągnięciach elektrowni. - Wielkość przedsiębiorstw mierzy się nie tylko
wysokością przychodów, wypracowanym zyskiem, ilością sprzedanych materiałów, czy jakością
infrastruktury, ale przede wszystkim siłą charakteru pracowników, ich wiedzy i doświadczenia, bo właśnie
dzięki nim osiągane są najlepsze wyniki – mówił dyrektor M. Ciapała. - To zaś, co składa się na sukces, to
wiara, zaangażowanie, trud, wytrwałość i determinacja ludzi tworzących określone wartości – zaznaczył.
W imieniu zarządu PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna gratulował pracownikom Elektrowni
wiceprezes Waldemar Szulc. Podkreślał, że bełchatowska Elektrownia ma doskonałą renomę i pozycję w
środowisku energetycznym. – Właśnie dzięki bardzo dobrym pracownikom, ich wiedzy i doświadczeniu,
Elektrownia Bełchatów doskonale radzi sobie w obliczu nowych wyzwań – mówił wiceprezes W. Szulc.
W imieniu jubilatów za życzenia i gratulacje dziękował Maciej Rachwalik. – Przede wszystkim dziękujemy za
pamięć – mówił M. Rachwalik. – To dowodzi uznania dla naszej pracy.
Dzień później energetycy świętowali już na sportowo na boisku za Halą Widowiskowo-Sportową KWB
Bełchatów. Tradycyjny mecz Dyrekcja – Związki Zawodowe rozpoczął się o 10 rano i pomimo ogromnego
upału, dostarczył widzom wielu emocji. Tym razem lepsi okazali się zawodnicy Dyrekcji wygrywając 2:1. W
ten sposób wzięli rewanż za ubiegłoroczną wysoką porażkę 2:6 i otrzymali zwycięski puchar, który wręczył
im Marek Ciapała, dyrektor Elektrowni Bełchatów.
W tym dniu odbył się również festyn rekreacyjny dla mieszkańców na placu przy MCK PGE Giganty Mocy w
Bełchatowie. Na uczestników czekały konkursy z nagrodami, pokazy wschodnich sztuk walki, a także
muzyczne atrakcje. Gwiazdą wieczoru był zespół Kombii, a festyn zakończył pokaz pirotechniczno-laserowy.
Już w najbliższy piątek odbędzie się uroczysta akademia z okazji Dnia Energetyka. Poprzedzi ją
msza w Kościele Parafialnym pw. Zesłania Ducha Świętego na osiedlu Przytorze.
To nie wszystkie atrakcje, jakie przewidziano w tegorocznym kalendarzu obchodów. W sierpniu i we wrześniu
odbędzie się w Bełchatowie i okolicach jeszcze wiele imprez rekreacyjnych i sportowych. Z kolei 29 sierpnia,
w sobotę, w godzinach 9.00 – 14.00 elektrownia odkryje swój energetyczny świat dla zwiedzających. Na
gości czeka niespodzianka!

