
Załącznik nr 1 do Raportu 

 

 

Od: Krzysztof Siekierski/kety/gkkety 

Do: hutnik@hutnik.com.pl, pgrybos@ecosa.pl, dfabia@ecosa.pl, Wojciech 

Ociepka/kety/gkkety@gkketynet, ajagodziński@alumetal.pl, aslupski@alumetal.pl, Marian 

Stojek/kety/gkkety@gkketynet, mzeckety@post.pl, : biuro@gsgaz.pl, biuro@relaxhotel.pl 

DW: Adam Piela/bielsko/gkkety@gkketynet, Rafał Hubicki/kety/gkkety@gkketynet, Rafał 

Lachowski/kety/gkkety@gkketynet, Ryszard Kóska/kety/gkkety@gkketynet, Sebastian 

Bryzek/kety/gkkety@gkketynet, Sebastian Zacny/kety/gkkety@gkketynet, Maria 

Znamirowska/kety/gkkety@gkketynet 

Data: 2011-09-01 15:59 

Temat:  

 

Witam. 

Niniejszym informuję Państwa, że z dniem 1 września 2011r. Grupa KĘTY S.A. została 

Operatorem Systemu Dystrybucyjnego elektrycznego i Operatorem Systemu 

Dystrybucyjnego gazowego. Na stronie internetowej 

http://www.grupakety.com/pl/operator-systemu-dystrybucyjnego/, znajdują się 

informacje, dotyczące Operatora elektrycznego i gazowego 

Pod każdym OSD załączone są wszystkie wymagane dokumenty. 

Proszę Państwa o zapoznanie się z Instrukcją Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej 

elektrycznej cz 1 i 2 oraz  z Instrukcją Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej gazowej 

cz 1 i 2 oraz o przekazanie Państwa uwag i sugestii, dotyczących ich treści. Uwagi i 

sugestie proszę przesyłać na mój e-mail ksiekierski@grupakety.com w terminie do 20 

września 2011r.   

 

 

pozdrawiam: 

  

Krzysztof Siekierski 

 


  Please consider your environmental responsibility before printing this e-mail /Pomyśl o 

środowisku zanim wydrukujesz ten e-mail 

 

 

Niniejsza wiadomość pochodzi od pracownika  

Grupy Kęty S.A. z siedzibą w Kętach ul. Kościuszki 111, 32-650 Kęty, Polska  

Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, Wydział XII Gospodarczy  

KRS Nr 0000121845; NIP 549 - 000 - 14 - 68;  

Kapitał zakładowy 23 064 157,50 zł; Kapitał wpłacony 23 064 157,50 zł  

Tel. +48 33 844 6000, Fax +48 33 845 30 93, http://www.grupakety.com 

 

Uwaga: Wiadomość ta oraz wszelkie załączone do niej pliki są tajemnicą nadawcy i mogą być prawnie 

chronione przed ujawnieniem. Jeżeli nie jest Pan/Pani zamierzonym adresatem niniejszej wiadomości lub 

pośrednikiem uprawnionym do jej przekazania, nie może Pan/Pani jej ujawniać, kopiować, dystrybuować ani tez 

http://www.grupakety.com/pl/operator-systemu-dystrybucyjnego/
mailto:ksiekierski@grupakety.com


w żaden inny sposób udostępniać lub wykorzystywać. Prosimy o niezwłoczne poinformowanie nadawcy o 

omyłkowym otrzymaniu tej wiadomości oraz prosimy o jej usunięcie ze swojego systemu wraz z wszelkimi 

załącznikami.  

 

This message was sent by an employee of  

Grupa Kęty S.A. based in Kęty, at ul. Kościuszki 111, 32-650 Kęty, Poland, 

District Court for Kraków Śródmieście (Central Cracow) in Kraków,  

12th Economic Division of the National Court Register No. 0000121845;  

NIP [Tax ID No.] 549 – 000 – 14 – 68;  

share capital: PLN 23,064,157.50; capital paid PLN 23,064,157.50  

Phone: +48 33 844 6000; Fax +48 33 845 30 93; http://www.grupakety.com 

 

Caution: This message and all attachments thereto are the sender’s confidential information and may be 

legally protected against disclosure. If you are not an intended recipient of this message or an agent authorized 

to transfer it further, you must not disclose, duplicate or distribute this message or otherwise publish or use it. 

If you have received this message by mistake, please let us know and delete the message with all attachments 

from your system.  

 

 

 


