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Sesja plenarna ECOFORUM na Zamku Lubelskim.

Wręczenie nagród w ogólnopolskich konkursach ekologicznych.

W Lublinie w dniach 28 września – 1 października 2010 roku odbyła 

się międzynarodowa konferencja ECOFORUM zatytułowana „Po pierw-

sze środowisko”. Jej patronem honorowym i gościem uroczystej sesji 

na Zamku Lubelskim był przewodniczący Parlamentu Europejskiego 

prof. Jerzy Buzek. Wśród głównych organizatorów konferencji znalazło 

się Lubelskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.

Celem organizacji konferencji było 

stworzenie platformy wymiany pomysłów 

i doświadczeń, które pozwolą skuteczniej 

chronić środowisko i odpowiedzialnie 

z niego korzystać, a także wypracowanie 

propozycji zmian przepisów i wytycznych 

dotyczących m.in. 

• składowania odpadów w wyrobi-

skach podziemnych, w tym składowania 

odpadów zawierających azbest, 

• kontroli zakładów  posiadających 

wdrożone systemy zarządzania środowi-

skiem np. ISO 14001, EMAS, 

• promowania rozwiązań technolo-

gicznych, związanych z  zaopatrzeniem 

w energię, przyjaznych dla środowiska natu-

ralnego i najkorzystniejszych ekonomicznie.

 Tematem przewodnim konferencji 

była ochrona środowiska oraz kwestie 

ekologiczne, poruszane w kontekście 

górnictwa i  ciepłownictwa.  Podczas 

ECOFORUM odbyły się także posiedzenia 

kapituł ogólnopolskich konkursów ekolo-

gicznych – Promotor Ekologii, Przedsię-

biorstwo Przyjazne Środowisku, Samorząd 

Przyjazny Środowisku. 
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Prezes Stanisław Kalinowski udziela wypowiedzi dla TVP.

Konferencja prasowa prof. Jerzego Buzka i dr Krzysztofa Żuka cieszyła się ogromnym zainteresowaniem.

Lubelskie ECOFORUM skupiło najlep-

szych specjalistów z zakresu energetyki 

i ochrony środowiska, którzy dyskuto-

wali m.in. o zagospodarowaniu odpadów 

górniczych czy wykorzystaniu w ener-

getyce nowych ekologicznych tech-

nologii. Wśród naukowców – zarówno 

teoretyków, jak i praktyków – znaleźli 

się m.in. dr Andrzej Jagusiewicz Główny 

Inspektor Ochrony Środowiska, prof. Jerzy 

Zwoździak z Politechniki Wrocławskiej, 

prof. Stanisław Mańkowski z Politechniki 

Warszawskiej.

W trakcie obrad poruszono również, 

ważny dla nas temat perspektywy roz-

woju systemów ciepłowniczych, jako inte-

gralnego elementu kogeneracji w Polsce 

oraz wskazano Ciepło Systemowe, jako 

ekologiczny, przyjazny środowisku oraz 

najbardziej uzasadniony ekonomicznie 

sposób zaopatrzenia w energię cieplną.

Obrady ECOFORUM odbywały się 

w lubelskim Hotelu Europa, zaś  uroczysta 

sesja w dniu 1 października, z udziałem 

prof.  Jer zego Buzk a ,  mia ła  mie jsce 

na Zamku Lubelskim. 

Współorganizatorami konferencji 

byli Lubelski Węgiel „Bogdanka”, Lubel-

skie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepl-

nej, Zakłady Azotowe „Puławy”, Narodowy 

oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środo-

wiska i Gospodarki Wodnej, Urząd  Miasta 

Lublin, Lubelski Urząd Marszałkowski, 

Lubelski Urząd Wojewódzki.

Założeniem inicjatorów i ograniza-

torów ECOFORUM jest cykliczność tego 

wydarzenia.

Teresa Stępniak-Romanek

fot. Andrzej Rożek
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Kolejne laury dla LPEC
Lubelsk ie Przedsiębiorstwo Ener-

getyki Cieplnej Sp. z o.o. po raz kolejny, 

w ostatnich kilku miesiącach, zostało lau-

reatem prestiżowej nagrody. 30 czerwca 

2010 roku podczas uroczystej gali prezes 

Stanisław Kalinowski odebrał statuetkę 

Wojewódzkiego Lidera Biznesu. W latach 

ubiegłych LPEC otrzymywał kilkakrotnie 

certyfikat Wojewódzkiego Lidera Biz-

nesu, w roku bieżącym zaś po raz pierw-

sz y zostal iśmy uhonorowani główną 

nagrodą w kategorii Duża Firma. Woje-

wódzki Lider Biznesu to konkurs, któ-

rego celem jest wyróżnienie i promocja 

najlepiej rozwijających się firm naszego 

województwa, firm które osiągają naj-

lepsze wyniki ekonomiczne, działających 

zgodnie z prawem oraz powszechnie 

przyjętymi zasadami etyki w biznesie, dla 

których priorytetem jest ciągły rozwój, 

poszerzanie zakresu swojej działalno-

ści, przy jednoczesnym poszanowaniu 

praw swoich pracowników, k l ientów 

i  k ontrahentów.  Nad prawidłow ym 

przebiegiem konkursu pieczę sprawuje 

kapituła, którą tworzą przedstawiciele 

instytucji skarbowych, ZUS, Państwowej 

Inspekcji Pracy, instytucji finansowych, 

przedstawic ie le  ś rodowisk a  nauko -

wego oraz samorządu gospodarczego.

W rankingu „Złota Setka”, przygoto-

wanym przez Dziennik Wschodni, LPEC 

Sp. z o.o. zajęło bardzo wysoką 8 pozycję 

wśród największych inwestorów Lubelsz-

czyzny. W stosunku do poprzedniego roku 

to awans o dwa miejsca. Dla LPEC rok 2009 

był rekordowym pod względem wartości 

nakładów na inwestycje i modernizacje: 

łącznie na ten cel przeznaczono ponad 

24,5 mln zł.

Główne kierunki inwestowania LPEC 

określone zostały w strategii Spółki i pod-

porządkowane są osiąganiu  następujących 

celów: zwiększenie bezpieczeństwa i nie-

zawodności dostaw do Klientów, elimi-

nacja awarii w systemie ciepłowniczym, 

redukcja strat na przesyle, przyłączanie 

nowych Odbiorców, poprawa jakości 

dostarczanego ciepła, usprawnienie zarzą-

dzania przedsiębiorstwem. 

Naj is totnie jsze z  punktu widze -

nia zwiększenia bezpieczeństwa i nie-

zawodności dostaw ciepła do Klientów 

są modernizacje sieci ciepłowniczych, 

na ten cel Spółka przeznaczyła najwięk-

szą ilość środków. Łącznie wymieniono 

9,6 km i wybudowano ponad 2,3 km 

nowych odcinków sieci ciepłowniczych 

i zewnętrznych instalacji odbiorczych.

Teresa Stępniak-Romanek

Nowa Rada Pracowników
Rada Pracowników, to organ repre-

zentacji pracowniczej, ustanowiony przez 

ustawę z dnia 7 kwietnia 2006 roku o infor-

mowaniu pracowników i przeprowadzaniu 

z nimi konsultacji.

W LPEC Sp. z o.o. Rada Pracowni-

ków powstała w dniu 18 lipca 2006 roku, 

w wyniku zawarcia – pomiędzy organiza-

cjami związkowymi działającymi w Spółce 

– porozumienia w sprawie powołania

i funkcjonowania Rady Pracowników.

W związku z upływem czteroletniej 

kadencji, w dniu 16 lipca 2010 roku zostały 

przeprowadzone wybory nowej Rady, 

która przez najbliższe cztery lata pracować

będzie w składzie (na fotografii od lewej): 

Elżbieta Kochan (96 głosów) - sekretarz, 

Jacek Chojnacki (96 głosów) - członek, 

Ryszard Okoń (112 głosów) - przewod-

niczący, Adam Bartoszek (113 głosów) 

-  c z ł o n e k ,  G r ze g o r z  Kwa ś n i e ws k i 

(97 głosów) - wiceprzewodniczący.

Nowej Radzie Pracowników życzymy, 

aby godnie reprezentowała nas wszystkich 

– pracowników LPEC.

Grażyna Kołosińska
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Taryfa 2010
W dniu 2 sierpnia 2010 roku Prezes 

Urzędu Regulacji Energetyki zatwierdził 

nową taryfę dla ciepła Lubelskiego Przed-

siębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. 

W trakcie postępowania administracyj-

nego Wschodni Oddział Terenowy Urzędu 

Regulacji Energetyki z siedzibą w Lubli-

nie ustalił, iż LPEC Sp. z o.o. opracowało 

taryfę zgodnie z zasadami określonymi 

w Prawie energetycznym oraz rozporzą-

dzeniu taryfowym.

Stawki opłat za usługi przesyłowe 

w nowej taryfie LPEC skalkulowane zostały 

na podstawie uzasadnionych kosztów 

prowadzenia działalności gospodarczej 

związanej z przesyłaniem i dystrybucją 

ciepła, zaplanowanych dla pierwszego 

roku stosowania taryfy. Nowa taryfa dla 

ciepła LPEC została ogłoszona w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Lubelskiego 

20 sierpnia 2010 r. i weszła w życie od dnia 

15 września 2010 roku.

Stawki opłat za usługi przesyłowe 

zmieniają się po 13-stu miesiącach stoso-

wania poprzedniej taryfy. Po uwzględnie-

niu cen zakupu ciepła w źródłach obcych 

oraz nowych stawek opłat przesyłowych 

w taryfie dla ciepła LPEC-2010 skutki finan-

sowe wprowadzenia nowej taryfy spowo-

dują średni wzrost opłat za ciepło zaled-

wie o około 1,25%, co stanowi wielkość 

zbliżoną do wartości wskaźnika inflacji.

Biorąc pod uwagę interes wszystkich 

odbiorców, Lubelskie Przedsiębiorstwo 

Energetyki Cieplnej stara się prowadzić 

politykę kosztową tak, aby maksymalnie 

zminimalizować podwyżkę. Obecna nie-

wielka zmiana taryfy jest efektem polityki 

LPEC, zmierzającej do kształtowania opłat 

za ciepło na poziomie uwzględniającym 

pokrycie wyłącznie niezbędnych z punktu 

widzenia dostawy ciepła kosztów i nakła-

dów, a więc przy zachowaniu optymalnych 

wydatków na modernizacje, poprawiają-

cych z kolei komfort korzystania z ciepła 

przez odbiorców oraz wpływających na 

poziom strat na przesyle.

Elżbieta Kochan

Ciepły 
sezon

Po upalnym tegorocznym lecie nade-

szły szybciej niż zazwyczaj chłodne dni 

i  już 7 września 2010 roku większość 

odbiorców Ciepła Systemowego wystąpiła 

do LPEC Sp. z o.o. z wnioskami o rozpoczę-

cie dostawy ciepła do mieszkań.

Dawniej, gdy o rozpoczęciu okresu 

grzewczego przesądzała odgórna decy-

zja administracyjna, nasi odbiorcy nie 

mieli takiego komfortu jak dziś. Kiedy 

noce zaczynały robić się chłodne, zwy-

kle w celu uniknięcia przeziębień i zbyt-

niego wychłodzenia budynków, odbiorcy 

zmuszeni byli do włączania grzejników 

elektrycznych, potocznie zwanych „farel-

kami”, co znacząco wpływało na wartość 

rachunków za prąd.

Dziś, gdy o momencie dostawy cie-

pła w budynku decydują sami odbiorcy, 

a LPEC gwarantuje im możliwość dostawy 

Ciepła Systemowego bez względu na 

porę roku, podobne sytuacje zdarzają 

s ię niez wyk le rzadko.  Węzły cieplne 

wyposażone są w automatykę pogo-

dową, która dostosowuje ilość dostar-

czanego ciepła do aktualnych warunków 

pogodowych. Nie ma więc problemu

z przegrzewaniem mieszkań – ciepło jest 

dostarczane do budynku tylko w sytu-

acji gdy temperatura zewnętrzna spadnie 

poniżej 12°C, a gdy jest wyższa, automa-

tyka zamyka dopływ ciepła do budynku. 

Tym samym użytkownik (odbiorca) płaci 

za ciepło, z którego faktycznie skorzy-

stał.  Takie rozwiązanie jest wygodne, 

bezpieczne i kosztuje niewiele, a pojęcie 

„sezon grzewczy” odchodzi do lamusa.

Jeśli dana spółdzielnia lub wspólnota 

mieszkaniowa nie podjęła jeszcze decy-

zji o uruchomieniu ogrzewania, można 

zawsze skontaktować się z nią i popro-

sić o dostawę ciepła. Warto wcześniej 

zapoznać się ze statutem, regulaminem 

oraz uchwałami dotyczącymi dostarczania 

ciepła do mieszkań i wspólnie z   sąsiadami 

zwrócić się do zarządu spółdzielni lub 

wspólnoty z prośbą o włączenie ciepła. 

Dobrze też przekonać zarządcę budynku 

do korzystania z możliwości, jakie oferuje 

automatyka pogodowa. Automatyczne 

uruchamianie dostaw ciepła w przypadku 

niskich temperatur jest tańsze i bezpiecz-

niejsze niż używanie przez lokatorów 

piecyków elektrycznych. Zapobieganie 

zbytniemu wychładzaniu się budynków 

wpływa także na zachowanie ich w lep-

szym stanie technicznym, co z kolei może 

mieć wpływ na wydatki związane z fundu-

szem remontowym.

Teresa Stępniak-Romanek
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Nowe technologie

 Badania termowizyjne pozwalają na 

wykrycie odcinków sieci, które w pierw-

szej kolejności powinny być modernizo-

wane, a więc umożliwiają planowanie 

robót naprawczych. Jednym z tak ich 

przykładów, opisanym w niniejszym arty-

kule, jest naprawa odcinków napowietrz-

nej sieci ciepłowniczej wykonana przez 

Lubelskie Przedsiębiorstwo Energetyki 

Cieplnej. Przed przystąpieniem do prac 

wykonano badania termowizyjne, następ-

nie zastosowano odpowiednią techno-

logię naprawy izolacji i po zakończeniu 

robót ponownie wykonano termowizję, 

co pozwoliło ocenić zasadność zastoso-

wanej technologii.

Opis sieci ciepłowniczej

Objęte w 2009 roku badaniami termo-

wizyjnymi odcinki, tj. przejście nad rzeką 

Bystrzycą przy ul. Krochmalnej oraz sieć 

w ul. Przeskok stanowią duże  fragmenty 

napowietrznej sieci ciepłowniczej znajdu-

jącej się w Lublinie, wykonanej w  połowie 

lat siedemdziesiątych ubiegłego wieku 

w technologii tradycyjnej. Sieć o średnicy 

2 x 700 mm, pracuje na parametrach obli-

czeniowych 130/650C. 

W dniach prowadzenia pomiarów, 

w połowie grudnia 2009 roku, tempe-

ratura wody w sieci wynosiła 102/520C 

i 115/570C. Z przeprowadzonych badań 

wynikało, że stan techniczny izolacji jest 

niezadowalający.

Po demontażu dość znacznie zde-

formowanego oraz nieszczelnego na 

połączeniach płaszcza z blachy ocyn-

kowanej  (n isk a  estak ada ,  dostępna 

dla postronnych osób) i miejscami zawil-

goconej oraz obwieszającej się izolacji 

wykonanej z waty szklanej okazało się, 

że rurociąg jest w dobrym stanie tech-

nicznym (wcześniej na tych odcinkach 

nie występowały awarie). 

Wykorzystanie termowizji 
do oceny stanu technicznego 
izolacji sieci ciepłowniczej
Odpowiednio dobrana i dobrze wykonana izolacja sieci ciepłowniczej gwarantuje ograniczenie do minimum 

strat energii na przesyle. Dlatego przedsiębiorstwa energetyczne będące dystrybutorami ciepła dbają o stan 

 techniczny przewodów sieci i ich izolację. Staje się coraz bardziej powszechne wykorzystanie badań  termowizyjnych 

do oceny stanu technicznego sieci ciepłowniczej.

Fot.1. Otuliny z pianki poliuretanowej z drewnianymi elementami dystansowymi.

Fot. 2. Otuliny z gotowym płaszczem aluminiowym na istniejącym rurociągu d = 700 mm 

z widoczną poduszką powietrzną między rurociągiem a otuliną.
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Rurociągi wymagały jedynie oczysz-

czenia oraz wykonania nowych powłok 

antykorozyjnych. Zdecydowano, że istnie-

jące rurociągi (ok. 110 m) zostaną zaizo-

lowane przez zastosowanie nowatorskiej 

technologii izolacji.

Opis technologii izolacji 

sieci ciepłowniczej

Zastosowano technologię izolacji 

z otulin (łupki) poliuretanowych (fot. 1) 

o grubości ok. 100 mm, zabezpieczonych 

hydropreparatami przed wchłanianiem 

wody, z gotowym płaszczem z blachy 

aluminiowej, wyposażonych punktowo 

w drewniane (bukowe lub dębowe) 

elementy dystansowe. Dzięki tym ele-

mentom między powierzchnią rurociągu

a powierzchnią otulin tworzy się poduszka 

powietrzna o grubości ok. 20 mm (fot. 2). 

Przestrzeń powietrzna umożliwia odpływ 

wody w przypadku awarii rurociągu. Ele-

menty dystansowe zapewniają przesuwa-

nie otulin, co ułatwia znacznie montaż. 

Łączenie poszczególnych otulin nastę-

puje za pomocą zamków doczołowych, 

a  płaszcz na styk ach jest  nitowany. 

Ze względu na zakres produkcji  obejmujący 

nie tylko odcinki proste, ale również mię-

dzy innymi kolana, punkty stałe, podpory 

ślizgowe, zawory spustowe możliwe jest 

izolowanie w tej technologii wszystkich 

elementów sieci ciepłowniczych. Do zalet 

technologii należy zaliczyć: skuteczność 

izolacyjną porównywalną do systemu rur 

preizolaowanych, możliwość wykorzysta-

nia istniejących rurociągów,  możliwość 

prowadzenia prac na czynnym  rurociągu 

bez konieczności przerwy w  dostawie 

ciepła, szybkość montażu,  możliwość 

wymiany otuliny tylko w miejscu awarii 

gdyż na następnych odcinkach izolacja nie 

powinna ulec zawilgoceniu, odporność 

na odkształcenia ze względu na sztywną 

otulinę wraz z płaszczem.

Sieć ciepłownicza 

po wykonaniu nowej izolacji 

Na fotografiach 3 i 4 zamieszczono 

zdjęcie i termogram sieci po wykonaniu 

izolacji w technologii opisanej w poprzed-

nim punkcie niniejszego artykułu. W celu 

lepszego porównania wybrano odcinki 

sieci w miejscach połączeń izolacji „starej” 

i „nowej” (fot. 3) i dla kilku charakterystycz-

nych punktów podano na termogramie 

(fot. 4) temperatury płaszcza. 

Podsumowanie

Termowizja jest metodą, która znaj-

duje coraz większe zastosowanie do 

diagnostyki sieci ciepłowniczych napo-

wietrznych i podziemnych. Wykorzysty-

wana jest między innymi do wykrywania 

awarii oraz oceny stanu technicznego 

izolacji, umożliwia sprawdzenie i ocenę 

jakości wykonanych robót naprawczych.

Z  zamieszczonego ter mogramu 

wynika, że w tych samych warunkach 

temperatury zewnętrznej i parametrach 

czynnika grzewczego, najmniejsza  różnica 

temperatur na powierzchni płaszcza „starej” 

i „nowej” izolacji wynosi ok. 30C, natomiast 

występuje wiele miejsc gdzie różnica tem-

peratur wynosi nawet kilkanaście stopni C, 

co oznacza, że po latach eksploatacji izo-

lacja wykonana w technologii tradycyjnej 

jest bardzo niejednorodna.

Termogram przedstawia skutecz-

ność zastosowanej nowej technologii, co 

obrazuje temperatura płaszcza zbliżona 

do temperatury otoczenia oraz równo-

mierny jej rozkład na całej powierzchni 

płaszcza.

Wykorzystany w tym przypadku sys-

tem izolacji rurociągów otulinami z poli-

uretanu okazał się łatwy w montażu 

i można było wykonać naprawę na czyn-

nym rurociągu. Izolacja dzięki zastosowa-

niu odpowiednich powłok jest odporna 

na zawilgocenie, a w przypadku awarii, 

dzięki poduszce powietrznej występuje 

możliwość odpływu wody.

Lubelskie Przedsiębiorstwo Energetyki 

Cieplnej podjęło próby wykorzystania 

termowizji do oceny jakości sieci pod-

ziemnych. W najbliższym czasie zamierza, 

w celu ewentualnej jej naprawy, wykorzy-

stać system izolacji składający się z  izolacji 

podłoża kanału płytą poliuretanową oraz 

otulin poliuretanowych w kształcie odwró-

conej litery U montowanych na przewód. 

Następnie termowizja będzie wykony-

wana na nowo w zaizolowanych ruro-

ciągach w celu oceny poprawności 

wykonania robót.

dr inż. Anna Życzyńska 

– adiunkt na Wydziale Budownictwa 

i Architektury Politechniki Lubelskiej

mgr inż. Grzegorz Oleksy 

– kierownik Działu Strategii i Roz-

woju Lubelskiego Przedsiębiorstwa 

Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.

Artykuł ukazał się w czasopiśmie „Ciepłownictwo, 

Ogrzewnictwo, Wentylacja”, nr 7-8, lipiec-sierpień 

2010, s. 238-240 (w powyższym przedruku wyko-

rzystano wybrane fotografie).

Fot. 3. Odcinek sieci ciepłowniczej ze „starą” i „nową” izolacją cieplną (widoczny rurociąg zasilający).

Fot. 4. Termogram odcinka sieci z fot. 3.
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Wielka woda w maju i czerwcu, znisz-

czyła całe gospodarstwa – domy, sady, 

ogrody i plantacje chmielu. To co dotych-

czas tam rosło, trzeba wyciąć, ziemię odka-

zić, uprawy można rozpocząć w przyszłym 

roku, a pierwsze zbiory, najwcześniej będą 

w 2013 roku. Przez najbliższe trzy, cztery 

lata, mieszkańcy tych terenów będą bez 

dochodów, a potrzeby aby wsz ystko 

odbudować są ogromne. Trudno sobie 

wyobrazić, co czują ludzie, którzy nie mają 

kuchni, nie mają łazienki, stołów i krzeseł, 

dywanu, nie mają nawet łyżek czy talerzy. 

W jakimś jednym w miarę posprzątanym 

pokoju leży materac, na nim śpiwór, dalej 

bańka z wodą, służąca jako kran, ale cieszą 

się, że mają materac i śpiwór, a jeszcze 

bardziej, że patrząc w stronę Wisły nie 

widzą kolejnej nadchodzącej wody. Kra-

jobraz prawie księżycowy, suche drzewa, 

popękana ziemia, zastygły muł, którego 

przykry zapach rozchodzi się na całym 

popowodziowym obszarze.

Decyzja wsparcia gminy Wilków przez 

pracowników LPEC była spontaniczna. 

Ktoś zaproponował podjęcie akcji pomocy, 

ktoś poparł i zachęcił kolegów do uczest-

nictwa, ktoś poddał propozycję formy 

pomocy. Piszę „ktoś” bo bezinteresownych 

uczestników tej akcji było wielu, zarówno 

na każdym jej etapie, jak i w poszczegól-

nych jej rodzajach.

Najpierw przeprowadzono  koleżeńską 

zbiórkę pieniężną wśród pracowników 

LPEC – efekt 9.200 zł. Akcję wsparł Zarząd 

Spółki kwotą 50 tys. zł. Następnie zgłosiła 

się grupa osób chętna pomóc bezpo-

średnio powodzianom. Nieformalnym 

patronatem objęty został Zastów Karcz-

miski – jedna z najbardziej zniszczonych 

miejscowości, leżąca najbliżej przerwa-

nego wału. Nasi pracownicy nieśli fachową 

pomoc przy instalacjach elektrycznych 

i hydraulice oraz przy pracach porządko-

wych. Potem był apel do pracowników 

o pomoc, tym razem rzeczową. Zgro-

madzone zostały artykuły higieny osobi-

stej, artykuły gospodarstwa domowego, 

ubrania, koce, kołdry, pościel, zabawki dla 

dzieci i kolejny samochód LPEC pojechał 

do potrzebujących. 

Na tym się jednak nie skończyło. Nasi 

pracownicy, w odpowiedzi na apel, w dal-

szym ciągu zgłaszali, że mają do przekaza-

nia sprzęt AGD, RTV, meble, łóżka, pościel, 

firanki, więc znowu został załadowany 

samochód i wszystko zawieziono powo-

dzianom. Podobne wyjazdy  organizowano 

dwukrotnie. Wyjazdy te były celowe, skiero-

wane do konkretnych osób, na co pozwa-

lał wcześniejszy wywiad z mieszkańcami 

poszkodowanych terenów. Wyjazdy facho-

wej kadry naszej Spółki (elektryków, mon-

terów) organizowane są w dalszym ciągu.

Podjęliśmy także akcję opieki nad 

jedną z rodzin mieszkających w Zasto-

wie Karczmiskim. Od lipca do grudnia 

br.  z  comies ięcznych wynagrodzeń 

76 pracowników LPEC, przekazywane są 

małżeństwu z trojgiem dzieci zadekla-

rowane indywidualnie kwoty pieniężne, 

na łączną sumę 2200 zł.

W tym ogromnym smutku ciesz y 

to, że ludzie tak okrutnie poszkodowani 

znają już LPEC. Czekają na nas, kojarzą 

biało-niebieski samochód z logo Spółki 

z ludźmi, którzy nie tylko obiecują pomoc, 

ale też dotrzymują słowa. Wszystkim, 

 którzy w powyższych działaniach uczest-

niczyli, w imieniu mieszkańców Zastowa 

Karczmisk iego przekazuję serdeczne 

podziękowania.

Beata Sutryk

LPEC 
dla powodzian cd.
Tegoroczna powódź na Lubelszczyźnie objęła 55 miejscowości. Ponad 3 200 gospodarstw zostało zalanych lub podto-

pionych. W sumie ucierpiało blisko dziesięć tysięcy osób. Tak wielkiej tragedii nie było jak dotąd w naszych okolicach.
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Nasi Weterani

Witamy 
w LPEC

W miesiącach czerwiec-sierpień 2010 roku przeszło na eme-

ryturę trzech wieloletnich pracowników naszej Spółki.

Pan Czesław Fryc pracował 

wśród nas od 26 września 1985 roku 

do 27 lipca 2010 roku, przepraco-

wując w LPEC 24 lata i 10 miesięcy. 

Zatrudniony był na stanowisku 

monter co – spawacz w Obwodzie 

Eksploatacyjnym TR-1.

Za Panów wieloletni trud oraz wszelkie dobro, 

jakim nas obdarzaliście serdecznie dziękujemy, 

życząc długich lat w zdrowiu i radości.

Pan Piotr Ostrowski związany 

z LPEC od 14 czerwca 1975 roku do 

24 sierpnia 2010 roku, stażem nestor 

naszej Firmy – przepracował w niej 

35 lat i 2 miesiące. Pracował na sta-

nowisku monter co – spawacz, a od 

2007 roku na stanowisku monter co 

w Obwodzie Eksploatacyjnym TR-4.

Pan Ryszard Wojciechowski 

w LPEC od dnia 1 lipca 1997 roku do

22 lipca 2010 roku, przepracował 

wśród nas 13 lat. Pracował na sta-

nowisku monter co – spawacz 

w Obwodzie Eksploatacyjnym TR-7.

Marcin Czopek 

od 16 sierpnia 2010 roku

pomocnik montera

Obwód Eksploatacyjny TR-10

Serdecznie witamy w naszym gronie, 

życząc jak najwięcej satysfakcji z pracy zawodowej.

Płyną lata
Przedstawiamy listę pracowników naszej Spółki, którzy 

w III kwartale 2010 roku obchodzili jubileusze pracy. Są wśród nich 

pracownicy, dla których praca w LPEC jest pierwszym miejscem 

zatrudnienia, stąd jubileusz -lecia pracy nabiera szczególnego 

wymiaru, ich nazwiska wyróżniliśmy pogrubioną czcionką.

45-lecie

Zbigniew Dyś

Piotr Ostrowski

Jan Szwagierczak

Ryszard Wojciechowski

40-lecie

Andrzej Gnypek

Kazimierz Janeczko

Stanisław Rybak

Waldemar Sinicki

35-lecie

Bronisław Budrewicz

Marian Chajkowski

Jerzy Dyś

Elżbieta Lato

Stanisław Pawlak

Jacek Porębski

Marek Teterycz

30-lecie

Mieczysław Adamiak

Jerzy Kozieł

Kazimierz Krasucki

25-lecie

Józef Filipowski

Danuta Mańko

Piotr Nowak

Paweł Rębacz

Krzysztof Szymański

20-lecie

Violetta Czarnecka

Tomasz Samkowski

Robert Ziemian

15-lecie

Grzegorz Cękalski

Sławomir Pietrzak

Wszystkim Wielce Szanownym Jubilatom, 

dziękując za wkład w rozwój LPEC, 

składamy serdeczne gratulacje.

Marcelina Kępa

ur. 24 czerwca 2010 r.

córka Łukasza i Anny 

DZIAŁ EKONOMICZNY

Zuzanna Sobolewska

ur. 3 lipca 2010 r.

córka Konrada i Iwony 

OBWÓD 

EKSPLOATACYJNY TR-7

Młode kadry

Szczęśliwym Rodzicom gratulujemy!
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Nasze pasje

Jeśli chcesz być szczęśliwa

kilka chwil - upij się,

kilka lat - wyjdź za mąż,

całe życie - załóż ogród.

Konfucjusz

Któż nie chciałby być szczęśliwy przez 

całe życie? Chyba wszyscy i ja także mam 

takie pragnienie. Odkąd sięgam pamięcią, 

swój ogród zakładam od zawsze.

Moje pierwsze kwiaty, które zapra-

gnęłam mieć w swoim przydomowym 

ogródku w rodzinnym domu to piwonie. 

Po raz pierwszy zobaczyłam je u sąsiadki 

– Pani Janiny i tak mnie oczarowały swoim 

pięknem, że wracając ze szkoły często 

zachodziłam do niej żeby sobie popa-

trzeć na kwiaty i podziwiać ich urodę. 

I pewnego razu dostałam od Pani Janiny 

sadzonki. Dobrze pamiętam, że były one 

w trzech kolorach: białym, różowym i bor-

dowym. Pomimo, że sadzonki były ciężkie 

i droga do domu nie była krótka to cho-

ciaż zmęczona, ale szczęśliwa dotarłam 

do domu.

I  odtąd już  mia łam swój  ogród,

a w nim także inne równie piękne kwiaty. 

Bo w życiu jest jak w piosence, że najpięk-

niejsze są polskie kwiaty, stokrotki, fiołki, 

kaczeńce i maki… a także narcyze, floksy, 

nagietki, irysy, malwy, astry i oczywiście kró-

lowa róża. Ale piwonie były najważniejsze, 

bo tak naprawdę to od nich zaczęła się 

moja pasja kwiatowa.

Późniejsze moje fascynacje pięknymi 

kwiatami związane są z podjęciem przeze 

mnie pracy w LPEC. Siedziba przedsię-

biorstwa mieściła się wówczas przy Alei 

Spółdzielczości Pracy, a w sąsiedztwie na 

Bazylianówce były szklarnie i tam właśnie 

kupowaliśmy kwiaty z okazji imienin kole-

żanek i kolegów z pracy. Najczęściej były to 

piękne fiołki alpejskie. Pamiętam, że przez 

kilka lat zebrałam ich pokaźną kolekcję, bo 

w przeciwieństwie do kolegów, których 

kwiaty po kilku miesiącach przestawały 

już kwitnąć, moje kwitły prawie na okrągło, 

budząc ogólny podziw. Mnie również, 

dziwiło to że one tak ciągle kwitną, bo tak 

naprawdę to ja nic szczególnego z nimi nie 

robiłam poza podlewaniem. Do dzisiaj 

nie wiem czym powodowane było to ich 

ciągłe kwitnienie. Może tylko tym, że czę-

sto z przyjemnością na nie patrzyłam, 

podziwiałam ich piękno.

Obecnie namiastkę ogrodu mam 

w swoim mieszkaniu oraz na balkonie. 

Aktualnie posiadam 60 doniczek z różnymi 

gatunkami kwiatów, nie licząc oczywiście 

balkonu, na którym dumnie panoszą się 

surfinie, pelargonie, pachnące groszki, 

pnącze dzikiego wina, a także lewkonie 

oraz goździki, których nasionka przezi-

mowały w skrzynkach i na wiosnę same 

wyrosły.

Z kwiatów ozdobnych, których jestem 

posiadaczką, najbardziej lubię i podzi-

wiam te kwitnące, jak np. anturium, fiołki, 

Kwiaty
niosą szczęście
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gerbery, hoje, stefanotisy i storczyki. Są też 

kwiaty niekwitnące: paprocie, bluszcze, 

fikusy, draceny.

Ostatnio szczególnie upodobałam 

sobie storczyki. Moja fascynacja tymi 

pięknymi kwiatami zaczęła się całkiem 

przypadkowo. Otóż storczyk, którego kie-

dyś komuś podarowałam, dziwnym przy-

padkiem po pewnym czasie wrócił do 

mnie. Pomyślałam sobie, że to widocznie 

kolejne wyzwanie i z pokorą go przygar-

nęłam. A on odwdzięczył mi się bardzo 

szybko i zaczął pięknie kwitnąć, wzbudza-

jąc podziw głównie wśród moich koleża-

nek, które teraz raz po raz przychodzą 

i pytają mnie co ja robię i jak go  pielęgnuję, 

że tak często kwitnie. Może tylko to, że cza-

sami popatrzę na niego życzliwie i z podzi-

wem, i tym głównie go pielęgnuję. Myślę, że 

cały sekret piękna tkwi właśnie w dobroci, 

życzliwości, dobrym traktowaniu i dla-

tego mam taką maksymę życiową, że to 

co szczerze dajemy innym od siebie, 

to po trzykroć z wdzięczności otrzymujemy.

Ktoś k iedyś określ i ł ,  że kwiaty są 

uśmiechem rośliny więc cieszę się, kiedy 

moje rośliny są ciągle uśmiechnięte. Jan 

Sztaudynger jest autorem powiedzenia, 

że są ludzie z duszą zrzędną przez, których 

kwiaty więdną, a ja dodam od siebie, 

że ludziom z duszą radosną, to nawet z suchej 

zaszczepki piękne kwiaty wyrosną. I dlatego 

często kupuję, czasami nawet dostaję, 

w zaprzyjaźnionej kwiaciarni kwiaty, które 

zaczynają więdnąć i marnieć, potrzebują 

reanimacji, a u mnie po pewnym czasie, 

w sprzyjających warunkach i odpowied-

niej atmosferze, nicz ym po odnowie 

biologicznej, dochodzą do dobrej formy 

i pięknego wyglądu.

O t ym,  że  w moim ogrodz ie  są 

naprawdę dobre warunki świadczy jesz-

cze fakt, że częstym gościem jest zielony 

świerszcz, który wieczorem wpada do 

mojego mieszkania na długie koncerty  

i nie zawsze chce wracać na wolność.

tekst i foto Elżbieta Stelmasiewicz

Blisko 40 tysięcy plastikowych  nakrętek 

zebrali dotychczas pracownicy LPEC Sp. z 

o.o., którzy bardzo chętnie włączyli się w 

akcję charytatywną organizowaną przez 

Lubelskie Hospicjum dla Dzieci im. Małego 

Księcia.  

Celem akcji jest zebranie funduszy 

na spełnienie marzeń chorych dzieci 

i zakup dla nich prezentów urodzino-

wych. Za każdy kilogram nakrętek firma 

recyklingowa płaci od 50 do 70 groszy. 

To naprawdę pożyteczne przedsięwzięcie, 

a do tego nie wymaga od nas wyrzeczeń. 

Wystarczy niewiele, by tak wiele zrobić.

Zbiórka nakrętek nie tylko pomaga 

spełnić marzenia nieuleczalnie chorych 

dzieci, ale także przyczynia się do ochrony 

środowiska naturalnego. 

Akcja trwa nadal.

Grażyna Kołosińska

Rozkręciliśmy się
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Po raz pierwszy z udziałem zespołu LPEC, 10 lipca 2010 roku w Tarnowie odbyły się III rowerowe mistrzostwa w ma-

ratonie kolarskim ciepłowników… chociaż jak się okazało wśród zawodników byli też gazowniczy, optycy, nafciarze, 

a poza tym cała rzesza zawodowców, startujących w innych edycjach BikeMaraton 2010 – ogółem 3156 zawodników.

Rowerowe mistrzostwa

Wyścig ten, to tak naprawdę nie mara-

ton amatorski, to czysty profesjonalizm, 

pod któr y podłączają  s ię  amatorz y. 

To samo miejsce startu i mety, ta sama 

trasa i punktacja w ogólnej klasyfikacji. 

Ta sama temperatura powietrza – tuż 

przed startem termometr na liczniku rowe-

rowym wskazywał 44,7oC. Na pierwszym 

podjeździe odpadło około 1000 zawod-

ników, był to dwukilometrowy podjazd 

na górę parkową, gdzie różnica poziomu 

wynosi 158 m (pięć postawionych na sobie 

wieżowców lub jak kto woli 53 kondy-

gnacje). Maraton zaś ukończyło ogółem 

jedynie 611 zawodników.

Trasa do łatwych nie należała, nasza 

czwórka wystartowała na dwóch dystan-

sach: HARO na 26 km z przewyższeniem 

terenu 472 m i MEGA na 61 km z przewyż-

szeniem terenu 1517 m. Marek Tarnowski 

(dystans MEGA) zajął następujące pozycje: 

272 w klasyfikacji ogólnej, 45 w klasyfikacji 

wiekowej i 13 w klasyfikacji ciepłowników, 

zaś Adam Bielak (dystans HARO), odpo-

wiednio: 187, 41 i 15.

Pozostali dwaj nasi zawodnicy mieli 

pecha, nie zawiodły umiejętności i nie 

zawiodła kondycja. Waldek Rusek (na foto-

grafii na pierwszej stronie okładki) pokonał 

najwyższe wzniesienie trasy górę Brzanka 

570 m.n.p.m. i był już niemalże na mecie 

gdy nagle tuż przed nim zawodniczka 

„wywinęła orła”, a on nie miał szansy jej 

ominąć. Drugim naszym pechowcem 

był Rafał Mirosław, tutaj zawinił materiał 

– nie wytrzymało mocowanie siodełka.

Tak było tego lata. Nabraliśmy więk-

szego szacunku do trasy, jak i do innych 

zawodników. Kto wie może za rok poje-

dziemy w większym składzie, na pewno 

warto spróbować. Nic tak nie hartuje 

ducha, jak zdrowa rywalizacja, gdzie tak 

naprawdę mierzymy się sami ze sobą i ze 

swoimi słabościami. Wierzcie mi na słowo, 

gdy już wjechałem na tę górę parkową, 

a pot lał mi się po plecach w ilościach 

ponadprzeciętnych, nachodziła mnie myśl, 

że wystarczy zejść z roweru i wszystko już 

będzie proste.

tekst i foto Adam Bielak

Na fotografii poniżej zespół LPEC, 

o d  l e w e j :  R a f a ł  M i r o s ł a w  ( T R - 1 ) , 

Marek Tarnowski (TR-2), Adam Bielak (TCS) 

i Waldemar Rusek(TR-2).


