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Pismo Pracowników i Przyjaciół

Lubelskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.

Z okazji Świąt Narodzenia Chrystusa życzę by Blask i Ciepło,
które od ponad dwóch tysięcy lat promieniują z ubogiej stajenki, 

z całą mocą rozpromieniały i ogrzewały każdy dzień, każdego z nas w Nowym Roku 2010

Stanisław Kalinowski
Prezes Zarządu - Dyrektor Naczelny LPEC Sp. z o.o. 
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Motyw bożonarodzeniowy był, przez 
wieki, istotnym źródłem inspiracji dla 
artystów. Niewielu chyba  jednak, w swej 
 twórczej wizji, umiejscowiło scenę naro-
dzenia  Chrystusa tak  blisko Lublina, jak 
uczynił to Jan Wydra.

Artysta urodził się 1902 roku w Cie-
cierzynie koło Lublina, zmarł zaś zaledwie 
w wieku 35 lat w Otwocku. Dzieciństwo 
spędził w Lublinie. W latach 1923-1927 
studiował w warszawskiej Szkole Sztuk 
Pięknych w pracowni prof.  Tadeusza 
Pruszkowskiego. Współtworzył Bractwo 
św. Łukasza i artystyczną kolonię w Kazi-
mierzu Dolnym. W początkowym okresie 
twórczości malował przede wszystkim 
obrazy religijne i alegoryczne, później 
również portrety, pejzaże i martwe natury.

N a  o b r a z i e  W y d r y  D z i e c i ą t k o 
ze  Świętymi Rodzicami ukazane jest na 
tle ubogiej, rozpadającej się  stajenki. 
Józef odwrócony plecami może intry-
gować i niepokoić. Może, chcąc spraw-
dzić, czy ludzie wiedzą już o narodzinach 
Pańskich, wyszedł im naprzeciw, a może 
oparty na kiju wędrownym, w samotności 
rozmyśla nad istotą owej chwili dla świata. 
 Maria, której twarz zasłania chusta, klęcząc, 
pochyla się nad Jezusem. Mały Jezus zaś, 
w geście błogosławieństwa, unosi ku niej 
rączkę. Jedynymi świadkami tej sceny są 
kury, kogut i wół.

W tle, bez  trudu rozpoznać można 
zamek, basztę, farę i Górę Trzech  Krzyży, 
charakterystyczne elementy krajobrazu 
Kazimierza Dolnego.

Piotr Krzysztof Kuty
PS. W tekście wykorz ystano notę 

katalogową Doroty Kubackiej oraz artykuł 
Grzegorza Józefczuka z Gazety Wyborczej.

Chrystus narodził się
w Kazimierzu Dolnym

Nasza okładka

Pani Anna Ścibor 
związana  z LPEC 
o d  l i p c a  1 9 9 8 
r o k u  d o  k o ń c a 
marca 2009 roku, 
p r z e p r a c o w a ł a 
wśród nas 10 lat 
i 8 miesięcy. Pra-
cowała na stano-
wisku pracownika 

gospodarczego w Dziale Eksploatacji – 
Obwód TR-7. 

Nasi Weterani
Pan Jan Stadnik 
pracę w LPEC roz-
począł w marcu 
1971 roku, prze-
p r a c o w u j ą c 
w branży 38 lat 
i 5 miesięcy (do 
s i e r p n i a  2 0 0 9 
roku) .  Ostatnio 
pracował na sta-

nowisku monter c.o. w Dziale Eksploatacji 
– Obwód TR-7.

W 2009 roku przeszło na emeryturę dwoje wieloletnich pracowników LPEC.

Za Państwa wieloletni trud oraz za wszelkie dobro, jakim nas obdarzaliście 
serdecznie dziękujemy, życząc długich lat w zdrowiu i radości.
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Zarząd LPEC Sp. z o.o. dziękuje 
Dyrekcji Muzeum Lubelskiego 
za udostępnienie do publikacji 

reprodukcji obrazu 
Jana Wydry „Boże Narodzenie” 

(1925 rok, olej, płótno, 195x157 cm)
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LPEC
recertyfi kowany

Celem auditu recertyfikacyjnego, 
zwanego auditem trzeciej strony, było 
potwierdzenie zgodności przyjętego 
w organizacji modelu zarządzania z okre-
ślonym standardem. W przypadku sys-
temów zarządzania wdrożonych w LPEC 
Sp. z o.o. standardami są odpowiednie 
normy: dla systemu zarządzania jakością 

– ISO 9001:2008, dla  systemu zarządza-
nia środowiskowego – ISO 14001:2004 
oraz dla systemu zarządzania bezpieczeń-
stwem i higieną pracy – PN-N 18001:2004.

Certyfikację, jak również recertyfikację 
(kolejne badanie) systemów zarządzania 
mogą przeprowadzać jedynie wyspecja-
lizowane jednostki, posiadające aktualną 
akredytację w tej dziedzinie. Z tego też 
powodu wybór jednostki certyfikacyj-
nej był poprzedzony rzetelną analizą, 
uwzględniającą potrzeby naszej organi-
zacji w tym zakresie. W wyniku przeprowa-
dzonego postępowania nowym dostawcą 
usługi recertyfikacji oraz nadzoru nad sys-
temami funkcjonującymi w LPEC, na okres 
kolejnych trzech lat, został TÜV NORD 
POLSKA z siedzibą w Katowicach.

Recer tyf ik acja  systemów jakości 
miała na celu potwierdzenie odpowie-
dzialności organizacji za jakość świadczo-
nych usług i zapewnienie klientów o ich 
wysokim poziomie. Stanowi ona zawsze 
ukoronowanie wysiłku włożonego w funk-
cjonowanie i ciągłe doskonalenie wdrożo - 
nych systemów jakości, bezpieczeństwa 

 i środowiskowego. Do celów auditu recer-
tyfikacyjnego zaliczyć można także ustale-
nie, czy system jest zgodny ze wszystkimi 
wymaganiami norm, czy zapewnia zgod-
ność z przepisami prawa oraz umożliwia 
ciągłe doskonalenie efektów prowadzonej 
działalności gospodarczej, w tym działal-
ności środowiskowej oraz ochrony zdrowia 
i życia pracowników. Audit ma dodatkowo 
zapewnić, że w firmie jest utrzymywana 
zgodność z własnymi zasadami polityki 
i procedurami.

Audit recertyfikacyjny w pierwszej 
fazie obejmował przegląd dostarczonej 
dokumentacji, w drugiej – prowadzonej 
w siedzibie naszej firmy – polegał na oce-
nie zgodności wdrożonych systemów, 
z określonymi normami na podstawie 

wywiadów z pracownikami, badania zapi-
sów czy obserwacji realizowanych proce-
sów. Audit miał charakter próbki losowej. 
Próbka auditowa była reprezentatywną 
w odniesieniu do auditowanych procesów, 
komórek organizacyjnych i elementów 
wymagań, wynikających z norm odnie-
sienia. 

Podczas  podsumowania  auditu, 
w trakcie tzw. spotkania zamykającego, 
zespół auditorów TÜV NORD podkreślił 
dobre przygotowanie naszej firmy. W oce-
nie świadomości systemowej organizacji 
nasza firma otrzymała bardzo wysokie 
noty, potwierdzające dopasowanie wdro-
żonych systemów do rodzaju działalności 
i wielkości organizacji, skuteczne realizo-
wanie zarządzania z zastosowaniem pla-
nowania strategicznego oraz użyteczność 
systemu dla bieżącej działalności i jego 
dobre wykorzystanie. Po raz pierwszy 
w trakcie auditu – co szczególnie cieszy, 
ale i zobowiązuje – nie stwierdzono nie-
zgodności w funkcjonowaniu systemów 
zarządzania.

Anna Kielech

Po upływie trzyletniego okresu obowiązywania certyfi katów systemów zarządzania jakością, bezpieczeństwem 
i ochroną zdrowia oraz środowiskiem (wydanych przez Bureau Veritas Certifi cation Polska), w październiku 2009 
roku odbył się w LPEC audit recertyfi kacyjny.
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z Nauką
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16 l istopada Lubelsk ie Przedsię -
biorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. 
podpisało umowy o współpracy z Uniwer-
sytetem Marii Curie-Skłodowskiej i Poli-
techniką Lubelską. W obecności zastępcy 
prezydenta Miasta Lublin dr Krzysztofa 
Żuka umowę podpisali rektor UMCS prof. 
dr hab. Andrzej Dąbrowski, rektor Poli-
techniki Lubelskiej prof. dr hab. inż. Marek 
Opielak i prezes Zarządu LPEC Sp. z o.o. 
Stanisław Kalinowski.

Głównym celem nawiązania współ-
pracy z dwoma lubelskimi uczelniami jest 
stworzenie lepszych warunków zdoby-
wania wiedzy i umiejętności potrzebnych 
w przyszłej pracy studentom, absolwen-
tom oraz doktorantom. Umowa gwaran-
tuje odbywanie przez studentów III roku 
i lat wyższych bezpłatnych praktyk zawo-
dowych w LPEC Sp. z o.o. Na jej mocy 

Sygnatariusze umów o współpracy pomiędzy LPEC a lubelskimi uczelniami (od lewej): 
rektor UMCS prof. Andrzej Dąbrowski, prezes Stanisław Kalinowski i rektor PL prof. Marek Opielak.

Lubelskie Przedsiębiorstwo Energe-
tyki Cieplnej już po raz kolejny zostało 
laureatem prestiżowej nagrody Gazela 
Biznesu. Wyróżnienia otrzymują dyna-
micznie rozwijające się spółki krajowe, 
które osiągają dobre wyniki finansowe i są 
rzetelnym partnerem w biznesie. Konkurs 
organizowany jest przez redakcję Pulsu 
Biznesu przy współpracy z firmą Coface 
Poland i pod patronatem Krajowej Izby 
Gospodarczej. 

– Cieszę się, że zostaliśmy wyróż-
nieni w rankingu, w którym o zwycię-
stwie decyduje dynamika roz woju, 
potwierdzona wynikiem finansowym. 
Otrzymany tytuł plasuje LPEC Sp. z o.o. 
w prestiżowym gronie dynamicznie roz-
wijających się polskich przedsiębiorstw. 
Dowodzi również naszej wiarygodności 
i rzetelności w biznesie – stwierdził po 
otrzymaniu wyróżnienia prezes zarządu 
LPEC Sp. z o.o. Stanisław Kalinowski.

LPEC Gazelą Biznesu 2009
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Wyróżnione firmy przeszły w 2009 
roku kilka etapów weryfikacyjnych, dzięki 
czemu wśród Gazel Biznesu znajdują się 
tylko te przedsiębiorstwa, które przez 
ostatnie trzy lata miały bardzo dobre 
wyniki finansowe. Organizatorzy przed 
przyznaniem tytułów „Gazela Biznesu” 
gromadzili, weryfikowali i oceniali infor-
macje na temat wiarygodności finansowej 
spółek. Ubiegające się firmy podlegały 
także kontroli pod kątem niezalegania 
z ewentualnymi zobowiązaniami wzglę-
dem kontrahentów, urzędów skarbowych 
oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Gazele Biznesu to jedyny w swoim 
rodzaju projekt, którego celem jest wyróż-
nienie najdynamiczniejszych na polskim 
rynku małych i średnich przedsiębiorstw. 
Pierwsze rozdanie statuetek odbyło się 
w 2000 roku. Projekt jest realizowany 
w dziewięciu europejskich krajach, w któ-
rych działają bliźniacze dla „Pulsu Biznesu” 
dziennik i  ekonomiczne, należące do 
Grupy Wydawniczej Bonnier (oprócz Pol-
ski: Szwecja, Dania, Austria, Litwa, Łotwa, 
Rosja, Estonia i Słowenia).

Teresa Stępniak-Romanek

 absolwenci oraz pracownicy naukowi 
uczelni będą mogli być przyjmowani na 
staże oraz brać udział w pracach badaw-
czych, związanych z programem studiów. 
Mają być one nakierowane na bezpośred-
nie zastosowanie w praktyce. W pracach 
tych ma też pomóc wspólne realizowanie 
nowych inwestycji.

LPEC włączy się także w ustalanie 
tematyki prac dyplomowych, magister-
skich, doktoranckich oraz inżynierskich, 
które mogłyby być realizowane w ramach 
obustronnej współpracy pod opieką pra-
cowników UMCS i Politechniki Lubelskiej. 

Dodatkowo studenci będą zapraszani 
do uczestnictwa w konferencjach i pre-
zentacjach organizowanych przez LPEC. 
Podmioty będą także współpracować przy 
organizacji sympozjów i wykładów oraz 
wspierać uczestnictwo studentów w kon-
kursach wiedzy i rankingach.

– Z satysfakcją przyjmuję podpisa-
nie umów pomiędzy miejską spółką, jaką 
jest LPEC i dwoma lubelskimi uczelniami. 
To przykład bardzo potrzebnej współpracy 
świata biznesu i nauki – podkreślił prezy-
dent Krzysztof Żuk.

Teresa Stępniak-Romanek
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Ciepło Systemowe 
w jesiennej odsłonie

odsłona kampanii, również z udziałem 
naszej firmy, nastąpi w pierwszym kwar-
tale 2010 roku.

Wszystkie bieżące informacje o marce 
produktowej Ciepło Systemowe dostępne 
są na stronie internetowej www.cieplosys-
temowe.pl, do odwiedzania której serdecz-
nie zachęcamy. 

Teresa Stępniak-Romanek

Ciepło Systemowe to program, 
który skupia firmy z branży ciepłow-
niczej. Jest to też marka istniejącego 
od wielu lat produktu, który wymaga 
nadania nowego wizerunku i  jego 
komunikacji. Patronem Programu jest 
Izba Gospodarcza Ciepłownictwo Pol-
skie, która wraz z kilkoma przedsiębior-
stwami ciepłowniczymi zainicjowała 
jego działalność. 

Celem Programu promocji marki 
jest konsolidacja firm rozproszonych 
terytorialnie, będących oferentami 
jednorodnego produktu –  Ciepła 
Systemowego. Program gwarantuje 
autonomiczną aktywność na swoich 
rynkach, z jednoczesnym wykorzysta-
niem atutów marki produktowej, pod 
warunkiem stosowania określonych 
standardów technicznych oraz z zakresu 
obsługi Klienta, marketingu i komuni-
kacji. Program zakłada długookresowe 
kształtowanie pozytywnego wizerunku 
i znajomości marki produktu.

Prowadzone na szeroką skalę ogólno-
polskie działania reklamowe mają na celu 
budowanie świadomości marki produkto-
wej Ciepła Systemowego oraz wzbudzanie 
zainteresowania tym produktem, który do 
większości polskich mieszkań, domów, 
firm i obiektów użyteczności publicznej 
dostarczają największe przedsiębiorstwa 
ciepłownicze w kraju. Co istotne, Ciepło 
Systemowe, otrzymując w tym roku godło 
Teraz Polska, zostało docenione przez 
grono niezależnych ekspertów, analizują-
cych m.in. płaszczyzny: techniczną, orga-
nizacyjną i marketingową produktu.

W kampanii wykorzystane zostały 
następujące media: onet.pl, TVN24, regio-
nalne stacje TVP oraz lokalne rozgłośnie 
Polsk iego Radia.  Wsz ystk ie przekaz y 
charakteryzują się jednorodną kreacją, 
podkreślającą podstawowe zalety Cie-
pła Systemowego szczególnie istotne 
z punktu widzenia klienta, tj. niezawod-
ność, bezpieczeństwo dostaw, komplek-
sową obsługę i zapewnianie komfortu 
cieplnego. Kampania koordynowana była 
na poziomie ogólnopolskim przez Izbę 
Gospodarczą Ciepłownictwo Polskie.

To druga ze zrealizowanych w tym 
roku kampanii reklamowych, ale pierwsza 
w której wzięliśmy czynny udział poprzez 
zaangażowanie się w działania lokalne. 
Spoty reklamowe z logo LPEC można 
było obejrzeć na antenie TVP2 oraz TVP 
Info, ich przekaz medialny dodatkowo 

Jesień to czas, w którym rośnie zapotrzebowanie na ciepło. Okres ten został wybrany na drugą odsłonę 
ogólnopolskiej kampanii medialnej Ciepła Systemowego. Przekaz zastosowany w kampanii podkreślił 
najważniejsze cechy Ciepła Systemowego: komfort, niezawodność i bezpieczeństwo dostaw.

wzmocniony był emisją reklam w Polskim 
Radiu Lublin oraz zamieszczeniem bill-
boardów internetowych na portalu onet.
pl i w serwisach internetowych Kuriera 
Lubelskiego i Dziennika Wschodniego. 
Część działań lokalnych (reklama w TVP 
i onet.pl) realizowaliśmy wspólnie z OPEC 
Sp. z. o.o. Puławy, dzięki czemu udało się 
nam znacznie obniżyć koszty.

Efekty prowadzonej kampanii rekla-
mowej, mierzone liczbą odwiedzin strony 
internetowej www.cieplosystemowe.pl, 
zostały ocenione bardzo pozytywnie. Kam-
pania została zauważona, a najbardziej 
poszukiwane były informacje o produkcie.

Zgodnie z przyjętym strategicznym 
założeniem prowadzenia długotermi-
nowych działań promocyjnych, kolejna 

fo
t. 

ar
ch

iw
um



9 września w Galerii Malarstwa Pol-
skiego na Zamku Lubelskim odbyła się 
gala jubileuszowa, która zgromadziła 
ponad dwustu gości z całej Polski. Zebra-
nych powitał i przemówienie jubileuszowe 
wygłosił prezes Zarządu LPEC Sp. z o.o. 
Stanisław Kalinowski. Wśród przybyłych 
osób obecni byli m.in. biskup pomocniczy 
archidiecezji lubelskiej Mieczysław Cisło; 
posłowie Magdalena Gąsior-Marek i Wło-
dzimierz Karpiński; wiceminister Skarbu 
Państwa Jan Bury; wicewojewoda lubel-
ski Henryka Strojnowska; wicemarszałek 
Województwa Lubelskiego Jacek Sobczak; 
prezydent Miasta Lublin Adam Wasilew-
ski wraz ze swymi wszystkimi czterema 
zastępcami, w tym Krzysztofem Żukiem, 
do niedawna jeszcze wice-
ministrem Skarbu Państwa; 
radni Miasta Lublin z prze-
w o d n i c z ą c y m  P i o t r e m 
Kowalczykiem; przedsta-
wiciele Izby Gospodarczej 
C i e p ł o w n i c t wo  Po l s k i e 
z prezesem Jackiem Szym-
czakiem i wiceprezesem 
Bogusławem Regulsk im; 
rektorz y i  profesorowie 
lubelskich uczelni; repre-
zentanci  centra l  z wiąz-
kowych; przedstawiciele 
organizacji lubelskiego biz-
nesu oraz świata mediów; 
prezesi zarządów przedsię-
biorstw energetyki  cieplnej; 

45 lat łączy nas ciepło
k ont rahenc i  LPEC , 
w tym prezesi lubel-
skich elektrociepłowni 
oraz licznie przybyli 
o d b i o r c y  c i e p ł a , 
a wśród nich prezesi 
lubelskich spółdzielni 
mieszkaniowych oraz 
zarządcy nierucho-
m o ś c i ;  d y re k t o r z y 
banków i firm od lat 
ściśle współpracują-
cych z LPEC; prezesi  
lubelskich firm komu-
nalnych; byli prezesi 
LPEC i  cz łonk owie 
Rady Nadzorczej.

Z  o k a z j i  j u b i l e u s z u 
Zarząd Województwa Lubel-
skiego i Prezydent Miasta 
Lublin (na fotografii z lewej 
s t rony  prez ydent  Adam 
Wasilewski, wraz z prezesem 
Stanisławem Kalinowskim 
prezentującym wyróżnienie) 
uhonorowali LPEC okolicz-
nościowymi medalami.

Podczas uroczystości bli-
sko stu pracowników Spółki, 
w uznaniu zasług w działal-
ności na rzecz mieszkań-
ców miasta i regionu oraz 
rozwoju przedsiębiorstwa, 
otrzymało wysokie odzna-
czenia państwowe, odznaki 

resortowe, a także medale i dyplomy (listę 
wyróżnionych publikujemy na sąsiedniej 
stronie). Prezydent Miasta Lublin uhono-
rował także grono byłych długoletnich 
pracowników LPEC (nazwiska kursywą).

Uroczystość stała się doskonałą oka-
zją do przybliżenia zebranym gościom, 
przez prezesa IGCP Jacka Szymczaka, idei 
Programu Promocji Ciepła Systemowego.

Obchody 45-lecia LPEC zakończyło 
12 września spotk anie integracyjne 
w Muzeum Wsi Lubelskiej. W scenerii Dzi-
kiego Zachodu bawiło się blisko czterystu 
pracowników Spółki oraz zaproszonych 
gości (fotoreportaż na ostatniej stronie).

Piotr Krzysztof Kuty
fot. Andrzej Rożek

Drugi tydzień września br. przebiegał w naszej fi rmie pod znakiem jubileuszu 45-lecia. Uroczyste obchody rozpoczęła 
7 września wieczorem msza św. w intencji pracowników LPEC, koncelebrowana w Archikatedrze Lubelskiej 
pod przewodnictwem abp. prof. Józefa Życińskiego metropolity lubelskiego.
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Odznaka honorowa 
Krajowej Rady Spółdzielczej 
„Zasłużony Działacz 
Ruchu Spółdzielczego” 
Bogusław Błaszczak
Elżbieta Buryła
Antoni Gleń
Roman Kapica
Zbigniew Pietrzak
Józef Sawa
Mariusz Sochal
Marek Tarnowski
Edward Wąsik
Leszek Zapała
Renata Ziętek

Złoty Medal 
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 
„Za długoletnią służbę” – 30 lat pracy
Kazimierz Janeczko
Zbigniew Łukasik
Krzysztof Mazur
Piotr Milczek
Alfred Pastuszak
Stanisław Stefańczyk
Tadeusz Stępniak
Urszula Szewczyk
Edward Wąsik
Andrzej Woźniak
Stanisław Zwolan

Medal 
Wojewody Lubelskiego 
Ewa Durajska
Czesław Kozieł
Jerzy Kucharzyk
Tadeusz Kuczmowski
Zbigniew Łukasik

Medal Pamiątkowy 
Marszałka Województwa Lubelskiego
Anna Czopek
Marek Czyżewski
Marian Dycha
Elżbieta Kochan
Elżbieta Lato
Ryszard Okoń
Adam Olech
Roman Olichwierowicz
Elżbieta Stelmasiewicz
Tadeusz Stelmasiewicz 

Medal 
Prezydenta Miasta Lublin 
Paweł Bednarczyk
Waldemar Boroch 
Edward Dudzik
Jan Małecki
Wiesław Mrozik
Janusz Nieznaj
Marek Słotwiński
Halina Wójtowicz

Odznaka honorowa 
Ministra Gospodarki 
„Za zasługi dla energetyki”
Krzysztof Bargielski
Andrzej Firlej
Andrzej Gnypek
Marek Grzeszczak
Zbigniew Kawecki
Wiesław Konopka
Andrzej Kruczkowski
Piotr Maleszyk
Paweł Okapa
Zbigniew Okoniewski
Mieczysław Pasierbik
Jan Piech
Jan Stadnik
Artur Szymczyk
Marek Teterycz

Srebrny Medal 
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 
„Za długoletnią służbę” – 20 lat pracy
Małgorzata Mazurek
Grzegorz Oleksy
Stanisław Sławacki
Mariola Słomiany
Bożena Syta

Dyplom 
Prezydenta Miasta Lublin 
Leszek Brzezina
Jacek Chojnacki
Marek Czubacki
Elżbieta Fornal
Marek Fornalewski
Czesław Fryc
Grzegorz Garbacik
Bożenna Hołoń
Grażyna Kołosińska
Wojciech Konrad
Andrzej Kostyła
Antoni Kucharzyk
Anna Kukałowicz
Monika Krawczyńska-Stachal
Jan Krężołek
Piotr Krzysztof Kuty
Grzegorz Kwaśniewski
Andrzej Lato
Anna Lulek
Janusz Małyska

Bogusława Markiewicz
Grzegorz Mikulski
Barbara Misterek
Wojciech Misztal
Zdzisław Muzyka
Teresa Okoniewska
Stanisław Pawlak
Andrzej Pisarski
Jacek Porębski
Władysław Skrzat
Piotr Stadnik
Konrad Szkutnik
Grzegorz Szymański
Jerzy Szyszkowski
Janina Wach
Marek Wawszczak
Dariusz Wilewski
Edward Wołoszyn
Barbara Zientara
Włodzimierz Zientara
Marek Żarnowski
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Na nowej 
Drodze życia

Rafał Mirosław żona Dorota 
12 września 2009 roku

Obwód Eksploatacyjny TR-1

Cezary Burzec żona Dorota 
27 czerwca 2009 roku

Obwód Eksploatacyjny TR-7

W 2009 roku (do 30 listopada) 
pracę w LPEC rozpoczęło 
dwunastu nowych pracowników.

Pion Techniczny

Marek Stolecki
3 lutego na stanowisku spawacz
Obwód Eksploatacyjny TR-10

Mariusz Ciemiński
3 sierpnia na stanowisku pomocnik montera
Obwód Eksploatacyjny TR-3

Jarosław Piotrowski 
3 sierpnia na stanowisku monter c.o.
Obwód Eksploatacyjny TR-8

Piotr Poręba
3 sierpnia na stanowisku monter c.o.
Obwód Eksploatacyjny TR-10

Kazimierz Chabros
19 sierpnia na stanowisku spawacz
Rejon Sieci Północ

Tomasz Poręba
24 sierpnia na stanowisku monter c.o.-
spawacz
Rejon Sieci Północ

Piotr Chudzik 
1 września na stanowisku elektromonter
Dział Elektryczny

Marcin Powroźnik
1 września na stanowisku elektromonter
Dział Elektryczny

Jerzy Łukaszczyk 
18 listopada na stanowisku specjalista 
ds. technicznych
Dział Elektryczny

Pion Ekonomiczno-Finansowy

Lech Kliza
1 września na stanowisku
Dyrektor ds. Ekonomiczno-Finansowych

Iwona Wiśniewska 
1 października na stanowisku inspektor
Dział Obsługi Klienta

Pion Zasobów Ludzkich

Michał Morawski
19 listopada na stanowisku informatyk
Dział Teleinformatyki

Serdecznie witamy w naszym gronie, 
życząc jak najwięcej satysfakcji 
z pracy zawodowej.

Witamy
w LPEC

Marek Mirosław żona Alicja 19 września 2009 roku
Obwód Eksploatacyjny TR-5

Andrzej Bratek żona Wioletta 
26 września 2009 roku

Obwód Eksploatacyjny TR-7

Grzegorz Zdunek żona Agnieszka 
26 września 2009 roku

Obwód Eksploatacyjny TR-9

Młodym Parom składamy najserdeczniejsze życzenia.
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45-lecie
Zbigniew Łukasik 
Jan Małecki

40-lecie
Bogusław Błaszczak
Andrzej Boroch
Eugeniusz Czuba
Edward Jasiński
Zbigniew Kubicki
Tadeusz Kuczmowski
Leszek Pawłowski
Daniel Sałustowicz
Andrzej Solski
Jan Stępień
Edward Wołoszyn
Zbigniew Żurawski

35-lecie
Irena Bernacka
Lucjan Cebula
Halina Chabior
Marek Czubacki
Halina Gałązka
Zofia Kozieł
Mieczysław Pasierbik
Jan Romanek

30-lecie
Grażyna Burdyn
Marek Chajkowski
Ewa Durajska
Zbigniew Fabjanowicz
Konrad Irga
Andrzej Kostyła
Zbigniew Kucharzyk
Zbigniew Lis
Władysław Marczak
Włodzimierz Mosakowski
Sławomir Myka
Stanisław Pietras
Zbigniew Pietrzak
Adam Podstępski
Andrzej Rusek
Andrzej Rzepecki
Danuta Sołtys
Marian Stefaniak
Tadeusz Stelmasiewicz
Dariusz Tomaszewski
Sławomir Wasil
Kazimierz Zięba

25-lecie
Zenon Augustynowicz
Andrzej Firlej

Jarosław Grzechulski
Anna Kielech
Grzegorz Kozak
Krzysztof Kucharzyk
Ewa Kuśmierczuk
Elżbieta Markowska
Dariusz Matyjaszek
Piotr Rębacz
Jacek Sołtys
Bożena Więsyk
Mirosław Wilczek
Mariusz Wójtowicz

20-lecie
Paweł Bednarczyk
Andrzej Bratek
Grzegorz Chmurzyński
Waldemar Ciesielski
Mariusz Darmochwał
Robert Dzierba
Ireneusz Filipek
Konrad Gajowiak
Robert Gziut
Dariusz Jośko
Sławomir Kłysiak
Zbigniew Kołton
Renata Krupa

Paweł Lato
Dariusz Malczak
Mariusz Markowski
Jacek Masiewicz
Robert Mulawka
Marek Najda
Andrzej Papiewski
Zbigniew Sienkiewicz
Piotr Stadnik
Dariusz Wilewski
Sylwester Wiórko
Bogdan Wrona
Zbigniew Załoga
Jacek Żurowski

15-lecie
Agnieszka 

Budzyńska-Pańkowska
Katarzyna Bukowczan
Piotr Dawidek
Piotr Krzysztof Kuty
Paweł Okapa
Robert Robak
Artur Szymczyk
Mariusz Trofimienko
Adam Wojtysiak

Płyną lata
Przedstawiamy listę pracowników naszej Spółki, którzy w 2009 roku obchodzili jubileusze pracy. Jubileusz -lecia 
pracy nabiera szczególnego wymiaru dla tych pracowników, którzy całą swoją karierę zawodową, nieprzerwanie 
związali z LPEC (pogrubione nazwiska). 

Wszystkim Wielce Szanownym Jubilatom, dziękując za wkład w rozwój LPEC, składamy serdeczne gratulacje.

Szczęśliwym Rodzicom gratulujemy!

Młode kadry

Mateusz Pasierbik
ur. 27 stycznia 2009 roku
syn Agnieszki i Mariusza
OBWÓD EKSPLOATACYJNY TR-7

Ewa Chudzik
ur. 23 maja 2009 roku 
córka Anny i Piotra
DZIAŁ ELEKTRYCZNY

Amelia Szymczyk
ur. 30 czerwca 2009 roku 

córka Anety i Artura  
DZIAŁ GŁÓWNEGO KSIEGOWEGO

Bartłomiej Brzezina ur. 15 sierpnia 2009 roku 
syn Agnieszki i Leszka OBWÓD EKSPLOATACYJNY TR-1

Sylwester Łuczkiewicz
ur. 9 listopada 2009 roku 

syn Justyny i Andrzeja 
REJON SIECI PÓŁNOC



10 gorące wiadomości  ·  nr 2 (14)  ·  zima 2009/2010

Integrated Meter Reading, w skró-
cie IMR – pod tą nazwą kryje się system 
telemetryczny, który pozwala na zdalny 
odczyt liczników zużycia ciepła. System 
ten, współpracując z ciepłomierzami 
wielu producentów, zapewnia automa-
tyczny odczyt pomiarów zużytej energii, 
a następnie udostępnia dane do syste-
mów informatycznych, umożliwiając m.in.: 
bieżące rozliczanie odbiorców lub nadzór 
nad procesami technologicznymi.

Obecnie w LPEC wdrażany jest system 
IMR firmy AIUT z Gliwic. Jest to kolejny 
etap rozwoju odczytów rozliczeniowych. 
W miejsce dotychczas stosowanych 
sposobów, które polegały na odczytach 
bezpośrednio z wyświetlacza ciepłomie-
rza, później na odczytach za pomocą 
mikrokomputerów „Psion”, a w ostatnich 
latach za pomocą „Psion-a” wyposażo-
nego w przystawki radiowe, rozwiązanie 

to umożliwia odczyt bez konieczności 
wchodzenia do pomieszczenia węzła, 
w którym zamontowany jest licznik. Nowy 
system nie wymaga żadnych odczytów 
w terenie, a dane są przesyłane z ciepło-
mierzy do centralnego serwera drogą 
radiową i siecią GSM. 

Działania wdrożeniowe poprzedziły 
próby z udziałem wszystkich dostępnych 
operatorów, proponujących podobne 
rozwiązania w formie instalacji pilota-
żowych, a następnie wybór najlepszego 
dostawcy systemu. Wybrane rozwiązanie 
zapewnia pełną obsługę stosowanych 

Nowe technologie

w LPEC urządzeń, jest rozwiązaniem pro-
stym i oszczędnym w eksploatacji.

Wdrażany system polega na przesy-
łaniu drogą radiową odczytów liczników 
(ok. 20-50 szt.) za pośrednictwem modu-
łów komunikacyjnych montowanych 
wewnątrz i na zewnątrz licznika ciepła 
(moduł komunikacyjny wewnętrzny typu 
ALAND lub AKAM i moduł komunika-
cyjny zewnętrzny typu AMPLI). Odczyty 

odbierane są za pomocą kon-
centratora telemetrycznego 
(OKO), który posiada łączność 
radiową,  w bezpiecznym 
paśmie 869 MHz, z modu-
łami zainstalowanymi przy 
licznikach ciepła. W zależno-
ści od usytuowania i ukształ-
towania terenu odczyt jest 
możliwy z odległości do ok. 
200 m. Odczyty z koncentra-
tora przesyłane są, za pośred-
nictwem sieci komórkowej 
GSM, do serwera z progra-
mem telemetrycznym, skąd 
pobierane są do systemu bil-
lingowego KOMBIT.

Program telemetryczny 
nadzoruje cały system zdalnych odczy-
tów. Odczyty i inne parametry z licznika 
ciepła mogą być prezentowane w różnych 
wersjach np. w postaci mapki z obiektami 
i odczytem z jednego wybranego licznika. 
Można też wygenerować raport z odczy-
tów, grupy lub wszystk ich l iczników, 
w postaci zestawienia tabelarycznego.

Wdrażany system niesie ze sobą szereg 
korzyści zarówno dla klienta jak i dostawcy. 
Umożliwia wykrywanie nieprawidłowości 
w pracy urządzenia, bez potrzeby angażo-
wania klientów w proces zgłaszania inter-
wencji. System na bieżąco odczytuje dane 

z liczników bez konieczności umawiania 
się z klientem i co za tym idzie, likwiduje 
problem dostępu do urządzeń.

Umożliwia on również prezentację 
ilości zużywanego ciepła, w przypadku 
reklamacji lub zapytań ze strony klientów. 
Dla LPEC dodatkowo skróci się czas, od 
odczytu danych do wysłania faktury za cie-
pło. Odczyty w jednym okresie pozwolą na 
dokładniejsze analizy sprawności całego 
systemu ciepłowniczego. Zgodnie z zało-
żeniami z około 3650 szt. układów pomia-
rowych obsługiwanych przez LPEC, do 
roku 2011 systemem zdalnego odczytu 
objętych zostanie ok. 2000 szt.

Wprowadzenie Systemu Zdalnych 
Odczytów jest kolejnym krokiem w kie-
runku unowocześniania rozwiązań tech-
nologicznych wykorzystywanych przez 
LPEC, mających na celu podwyższenie 
jakości świadczonych usług.

Józef Sawa
Paweł Okapa

IMR na miarę
XXI wieku
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Nasze pasje

Dlaczego genealogia?

Kto nie szanuje i nie ceni swojej przeszłości, 
ten nie jest godzien szacunku teraźniejszości, 
ani nie ma prawa do przyszłości
Józef Piłsudski

Któż będzie pamiętał o nas za kilka-
dziesiąt lat, jeśli sami o to nie zadbamy? 
Ludzie odchodzą i coraz mniej jest star-
szych osób, mogących pamiętać dawne 
czasy i wcześniej zmarłych krewnych. 
A cóż po nich pozostaje, co ich może 
ocalić od zapomnienia? Nasza pamięć, 
owszem, a potem co? Większość z nas 
pamięta swój dom, swoich rodziców, 
dziadków, po prostu wiemy o nich. Bar-
dzo wielu jednak, zwłaszcza w ostatnich 
dziesięcioleciach, nie sięga tą wiedzą poza 
pokolenie swoich rodziców czy dziadków.

O tych dawniejszych pokoleniach nie 
wiemy po prostu nic. Nie wiemy kim byli, 
jak wyglądali, jakie było ich życie, radości, 
tragedie. Każdy z nas ma przodków, nie 
każdy jednak o nich wie. Pamięć o nich 
przechowały rodziny znane każdemu 
z historii. Im tę wiedzę zachowywać było 
łatwiej, zaczęli zbierać ją wcześniej. Zawsze 
był jednak tego gromadzenia początek, 
ktoś go rozpoczął, ktoś zatrzymał pro-
ces zapominania… bardzo szybki proces. 
Ktoś zapisał to, co przekazali mu starsi od 
niego. Historię narodów spisali kronikarze 
– narody wspominają ich z szacunkiem. 
Każda rodzina ma swoją historię, choć nie 
każda ma swoich kronikarzy.

Pewien nauczyciel historii w szkole 
średniej, zadał kiedyś swoim uczniom 
jako pracę zaliczeniową sporządzenie ich 
rodowodu. Materiały, jakie mu przynie-
śli uczniowie przeszły jego oczekiwania. 
Dziękowali mu później rodzice za roz-
mowy, jakie wywołał w ich domach, 
za to, że skierował uwagę ich dzieci 
na tak ważne dla każdego sprawy. 
Chociażby ten przykład dowodzi jak 
głęboka jest potrzeba sięgania do 
swoich korzeni. Zaczynamy intere-
sować się tymi sprawami najczęściej 
wtedy, gdy sami jesteśmy już w pew-
nym wieku. Wtedy jednak niestety 
często nie ma już kogo pytać, bo ludzie 
tak szybko odchodzą. 

Badacz genealogii swojej rodziny jest 
żeglarzem, płynącym po bezkresnym 
i burzliwym oceanie przeszłości, na nie-
zniszczalnej łodzi zbudowanej z drzewa 
genealogicznego swoich przodków.
Stanisław Pieniążek

każda ma swoich kronikarzy.
Pewien nauczyciel historii w szkole

średniej, zadał kiedyś swoim uczniom 
jako pppppracę zaliczeniową sporządzenie ich 
rodowodu. Materiały, jakie mu przynie-
śli uczniowie przeszły jego oczekiwania. 
Dziękowali mu później rodzice za roz-
mowy, jakie wywołał w ich domach, 
za to, że skierował uwagę ich dzieci
na tak ważne dla każdego sprawy.
Chociażby ten przykład dowodzi jak 
głęboka jest potrzeba sięgania do 
swoich korzeni. Zaczynamy intere-
sować się tymi sprawami najczęściej 
wtedy, gdy sami jesteśmy już w pew-
nym wieku. Wtedy jednak niestety
często nie ma już kogo pytać, bo ludzie
tak szybko odchodzą.

Pasja poszukiwań korzeni rodzinnych 
rozpoczęła się u mnie ponad ćwierć wieku 
temu, podczas jednej z wielu ciekawych 
rozmów jak ie prowadziłem wówczas 
z moją Babcią Anną. Gdy zaczęła opo-
wiadać o swoich koligacjach rodzinnych 
uświadomiłem sobie,  że nie sposób 
tych wszystkich informacji zapamiętać, 
zacząłem je więc zapisywać. Wtedy to 
powstał zaledwie początek drzewa gene-
alogicznego ze stosem luźnych notatek. 
Dokładniejsze przeszukanie cmentarza 
w rodzinnej miejscowości oraz w innych, 
przysporzyło jedynie więcej pytań, które 
początkowo pozostawały bez odpowiedzi. 
O tych właśnie sprawach Babcia Anna 
mogła opowiadać długo, a pamiętała wiele.

To co udało mi się wtedy spisać stało 
się później punktem wyjścia do dal-
szych poszukiwań wśród bliższej i dal-
szej Rodziny oraz do badań źródłowych, 

z  których mogłem czerpać kolejne infor-
macje, niedostępne już dla osób żyjących. 
Co ciekawe, nigdy dotąd nie spotkałem 
się z brakiem życzliwości nawet wśród 
najdalszych kuzynów, do których udało 
mi się dotrzeć, a którzy nierzadko posia-
dają ogromną wiedzą rodzinną. Wręcz 
przeciwnie, ludzie w tzw. słusznym wieku 
bardzo chętnie dzielą się ze mną posia-
daną wiedzą na temat swoich Rodzin tym 
bardziej, gdy dotyczy to zamierzchłych 
już czasów. Do wielu z nich udało mi się 
jeszcze dotrzeć, zanim odeszli na zawsze.

Kilka młodszych osób podjęło wyzwa-
nie i prowadzi niezależne badania swoich 
gałęzi naszej Rodziny. W konsekwencji 
otrzymuję coraz więcej wiadomości rów-
nież o naszych wspólnych przodkach. 
Można powiedzieć, że po wprowadzeniu 
tego koła w ruch toczy się ono dalej samo, 
informacji stale przybywa. Cała ta praca 
może być zatem hołdem dla tych, którzy 
umarli. Jednak oni tak naprawdę nie ode-
szli, bo jak twierdzą niektórzy, człowiek żyje 
tak długo, jak trwa w nas pamięć o nim. 
Może wzorem innych rodzin i naszej uda 
się kiedyś zebrać na Zjeździe Rodzinnym.

Pomimo tego, iż znalezienie jakich-
kolwiek informacji o naszych przodkach 
i krewnych może sprawiać pewne kłopoty 
– zwłaszcza takim osobom, które niedawno 
odkryły w sobie potrzebę poszukiwania – 
warto podjąć takie wyzwanie właśnie po 

to, aby ocalić od zapomnienia wszystko 
to, co nieuchronnie przemija. Nie 

miejsce tu na podawanie sposobu 
na szukanie własnych korzeni, 
takich informacji nie brakuje ani 
w bogatej literaturze ani w sze-
roko dostępnym Internecie. Kto 
szuka to wie, kto zechce poszu-
kać, to znajdzie…

Stanisław Stefańczyk
członek 

Lubelskiego Towarzystwa 
Genealogicznego
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Na Dzikim
Zachodzie

Muzeum 
Wsi Lubelskiej 
12 września 
2009 roku


