
Pismo Pracowników i  Prz yjaciół

Lubelskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.
nr 3 (21) · jesień 2011 · ISSN 1644-9002



ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW

Właścicielem 100% udziałów 

LPEC Sp. z o.o. jest Gmina Lublin, 

którą na Zgromadzeniu Wspólników 

reprezentuje Prezydent Miasta Lublin.

RADA NADZORCZA

Jacek Drozd

Przewodniczący Rady

Paweł Bobołowicz

Zastępca Przewodniczącego Rady

Mirosław Kasprzak

Sekretarz Rady

Irena Mazurek

Członek Rady

Konrad Barański

Członek Rady

ZARZĄD

Lech Kliza

Prezes Zarządu 

- Dyrektor Naczelny

Paweł Okapa

Wiceprezes Zarządu 

- Dyrektor ds. Eksploatacji i Rozwoju

Pismo Pracowników i Przyjaciół

Lubelskiego Przedsiębiorstwa 

Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.

Nr 3 (21) jesień 2011

ISSN 1644-9002 

egzemplarz bezpłatny

Tytuł ukazuje się od 2002 roku

Wydawca:

Lubelskie Przedsiębiorstwo 

Energetyki Cieplnej 

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Puławska 28, 20-822 Lublin

Redaktor naczelny:

Piotr Krzysztof Kuty

Adres redakcji:

ul. Puławska 28, pok.104, 20-822 Lublin

tel. 817402463, fax 817410138

e-mail piotr.k.kuty@lpec.pl

Redakcja nie zwraca materiałów 

nie zamówionych, a także zastrzega sobie prawo 

do skracania i opracowywania artykułów 

oraz zmiany ich tytułów.

Koncepcja pisma: Piotr Krzysztof Kuty

Autorzy tekstów i fotografi i:

Teresa Stępniak-Romanek – tsr
Arkadiusz Wojewódzki – aw
Piotr Krzysztof Kuty – pkk
Teksty Nasi Weterani, Płyną lata, 

Młode kadry, Witamy w LPEC

przygotowały: 

Grażyna Kołosińska

Anna Czopek 

Elżbieta Stelmasiewicz

Opracowanie typografi czne i łamanie:

STUDIO R-ka

PRZEJDŹMY NA STRONĘ …

www.lpec.pl

Lubelskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej już po raz drugi zaangażowało 

się w organizację międzynarodowej konferencji ECOFORUM. Tegoroczna edy-

cja, w dniach 21-23 września 2011 roku, poświęcona została m.in. zagadnieniu 

efektywności energetycznej z perspektywy producentów i dystrybutorów ener-

gii oraz ustawodawcy i instytucji fi nansujących. Temat ten jest szczególnie aktu-

alny w świetle ustawy o efektywności energetycznej, która weszła w życie w bie-

żącym roku. Główny ciężar kreowania działań proefektywnościowych ustawa 

nakłada bowiem na przedsiębiorstwa sprzedające energię elektryczną, ciepło 

lub paliwa gazowe odbiorcom końcowym.

Prezydent Miasta Lublin dr Krzysztof Żuk (z prawej) oraz prof. dr hab. inż. Jerzy Zwoździak 
z Politechniki Wrocławskiej otwierają konferencję.
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Rozmowa z Lechem Klizą, prezesem 

Zarządu Lubelskiego Przedsiębior-

stwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.

Tematem poruszonym na ECO-

FORUM była m.in. kogeneracja, jako 

główny element ochrony środowiska. 

Co właściwie oznacza ten fachowy 

termin, który zdaje się być kluczem do 

poprawy efektywności energetycznej?

Kogeneracja to inaczej wspólne wytwa-

rzanie ciepła i energii elektrycznej w jed-

nym procesie technologicznym. Obecnie 

jest to najbardziej efektywna forma wytwa-

rzania energii. W Unii Europejskiej koge-

neracja jest promowana w szczególny 

sposób. Przede wszystkim ze względu na 

optymalne wykorzystanie paliw przy pro-

dukcji energii i ograniczenie emisji dwu-

tlenku węgla do atmosfery. Efektywność 

energetyczna systemu kogeneracyjnego 

jest nawet o 30% wyższa niż w przypadku 

oddzielnego wytwarzania energii elek-

trycznej w elektrowni i ciepła w kotłowni.

Czy w Polsce funkcjonują mechani-

zmy wspierające rozwój kogeneracji?

Do ostatnio wprowadzonych regulacji 

w tym zakresie należy m.in. ustawa o efek-

tywności energetycznej. Zapisy ustawy 

ograniczają budowę nieefektywnych źró-

deł ciepła, w tym rozrost tzw. niskiej emisji 

w aglomeracjach miejskich, gdzie istnieje sieć 

ciepłownicza spełniająca restrykcyjne normy 

środowiskowe. Oznacza to, że jeśli obiekt 

budowlany potrzebuje zasilania w ener-

gię cieplną i zlokalizowany jest na terenie, 

na którym istnieją techniczne warunki 

dostarczania ciepła z sieci ciepłowniczej 

i ciepło to pochodzi ze źródeł o wysokiej 

efektywności energetycznej, to w takim 

przypadku preferowane jest ciepło syste-

mowe. Chyba, że inwestor zrealizuje podany 

wyżej standard we własnym zakresie, co nie 

jest takie proste bo oznacza, że ponad 75% 

ciepła pochodzi w kogeneracji, ze źródeł 

odnawialnych lub z odzysku z instalacji prze-

mysłowych. Łącznie w Polsce ponad 60% 

ciepła systemowego pochodzi z kogeneracji. 

Dla porównania w Finlandii jest to 80%.

Jak sytuacja z kogeneracją przed-

stawia się w Lublinie?

W Lublinie ciepło w miejskiej sieci 

ciepłowniczej, w ponad 75% pochodzi 

właśnie z produkcji skojarzonej. Jest to 

w tej chwili najbardziej efektywny sposób 

zaopatrzenia w energię cieplną, warto 

dodać, że również najtańszy. Przy pro-

cesie zaopatrzenia w ciepło dużej aglo-

meracji miejskiej, jaką jest Lublin, istotny 

jest cały mechanizm: począwszy od pro-

dukcji, przez dystrybucję aż po finalnego 

odbiorcę. Z perspektywy producentów 

i dystrybutora Lublin jest miastem wzor-

cowo rozwiązanym pod względem zaopa-

trzenia mieszkańców w energię cieplną.

Co to, w tym przypadku, oznacza 

wzorcowo?

Po pierwsze mamy zdywersyfi kowaną, 

niespotykaną w skali kraju, produkcję cie-

pła. Połowa tego ciepła w mieście wytwa-

rzana jest z węgla, a druga połowa z gazu. 

W tej chwili źródła, z których korzystamy 

czyli PGE na Wrotkowie i Megatem na 

Tatarach są zmodernizowane i spełniają 

wszystkie normy środowiskowe. Tak jak 

wspomniałem, ponad 75% ciepła w syste-

mie ciepłowniczym pochodzi z kogeneracji.

Za co w całym tym mechanizmie 

odpowiada LPEC?

My jesteśmy odpowiedzialni za proces 

przesyłu ciepła do odbiorcy. Największym 

klientem Spółki są spółdzielnie i wspólnoty 

mieszkaniowe, a konsumentem ciepła sys-

temowego są wszyscy mieszkańcy Lublina.

Czy ten system wymaga moderni-

zacji sieci przesyłowych?

Sieci przesyłowe są modernizowane 

na bieżąco. Wynika to ze strategii inwe-

stycyjnej Spółki, którą LPEC opracowało 

pod koniec 2007 roku. Strategia ta obo-

wiązuje do 2013 roku. Zakłada, że firma 

będzie wymieniała rocznie około 10 km 

sieci ciepłowniczych wykonanych w tech-

nologii tradycyjnej, na sieci wykonane 

w nowoczesnej technologii preizolowanej, 

o dużo lepszych parametrach izolacyjnych. 

Na częściową realizację tych zamierzeń 

udało nam się pozyskać dofinansowanie 

z Programu Operacyjnego Infrastruktura 

i Środowisko. Projekt nazywa się „Prze-

budowa sieci ciepłowniczej na terenie 

miasta Lublin”. W ramach tego projektu 

przebudujemy ponad 22 km sieci. Wartość 

całego przedsięwzięcia to ponad 46 mln 

złotych brutto, a dofinansowanie wyniesie 

22,5 mln zł. Pierwsze roboty budowlane 

rozpoczęły się już w 2010 roku. Cały projekt 

będzie realizowany do końca 2013 roku.

Jakie korzyści przyniesie ta moder-

nizacja mieszkańcom Lublina?

Pierwszym efektem będzie ogranicze-

nie strat ciepła na przesyle. Przełoży się to 

na zmniejszenie zużycia energii pierwot-

nej, a tym samym emisji CO
2
 do atmos-

fery, łącznie o ponad 8 tys. ton w przeciągu 

najbliższych lat. Obniży się jednocześnie 

awaryjność sieci ciepłowniczych. Dla miesz-

kańców to przede wszystkim komfort, bez-

pieczeństwo i niezawodność dostawy ciepła 

oraz poprawa stanu jakości powietrza. 
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Gorący czas spotkań
Ostatni tydzień czerwca w naszej Spółce był czasem intensywnych spotkań, posiedzeń i narad. Był to doskonały 

moment, aby przed wakacyjnymi urlopami podsumować zrealizowane cele oraz określić plany na kolejne miesiące.

W dniu 27 czerwca 2011 roku odbyło 

się w LPEC spotkanie Grupy Budowlanej 

Lubelskiego Klubu Biznesu z udziałem 

prezydenta Miasta Lublin Krzysztofa Żuka 

oraz zastępcy prezydenta Stanisława 

Kalinowskiego. Tematem spotkania była 

„Konkurencyjność gospodarki, a działania 

samorządu lokalnego”. Podczas spotka-

nia poruszano tematy związane z konku-

rencyjnością lubelskich przedsiębiorstw 

z branży budowlanej, zarówno na rynku 

lokalnym, jak i ogólnopolskim. Celem tego 

rodzaju spotkań jest wypracowanie wspól-

nych działań zwiększających atrakcyjność 

Lublina w stosunku do inwestorów, przy-

czyniając się tym samym do rozwoju 

naszego miasta.

LPEC aktywnie uczestnicz y także 

w spotkaniach organizowanych przez Izbę 

Gospodarczą Ciepłownictwo Polskie. Izba 

zrzesza ponad 280 członków związanych 

z energetyką cieplną. 28 czerwca 2011 

roku w siedzibie Spółki odbyło się spotka-

nie z przedstawicielami IGCP. Spotkanie 

rozpoczęło się od wystąpienia prezesa 

Zarządu LPEC Lecha Klizy oraz prezesa 

Zarządu Izby Gospodarczej Ciepłownictwo 

Polskie Jacka Szymczaka. Podczas spo-

tkania zaprezentowano korzyści płynące 

z uczestnictwa w Programie Promocji Cie-

pło Systemowe. 

Siedziba naszej Spółki była również 

miejscem posiedzenia połączonych komisji 

Rady Miasta Lublin w  dniu 29 czerwca 

2011 roku: Komisji Gospodarki  Komunalnej 

oraz Komisji Rozwoju Miasta, Urbanistyki 

i Ochrony Środowiska (na fotografi i powy-

żej). W posiedzeniu udział wzięli radni Miasta 

Lublin, zastępca prezydenta Miasta Stani-

sław  Kalinowski oraz Zarząd LPEC Sp. z o.o. 

Jednym z punktów obrad było omówienie 

działań, które podejmowane są przez naszą 

Spółkę w celu jej ciągłego i aktywnego 

 rozwoju. Radni zapoznali się również 

z wynikami ekonomiczno-finansowymi 

Spółki. Członkowie Komisji wyrazili zadowo-

lenie z działań podejmowanych przez LPEC 

oraz pogratulowali osiąganych sukcesów, 

które bezpośrednio wynikają z realizowanej 

strategii rozwoju LPEC na lata 2008-2013.

tekst i foto aw

Teraz Ciepło Systemowe możesz znaleźć na 

Facebooku. Obecnie Facebook jest najpopular-

niejszym portalem społecznościowym w naszym 

kraju. Swoje konta ma na nim blisko siedem mi-

lionów użytkowników. Również, ofi cjalny profi l 

Ciepła Systemowego dostępny jest dla wszyst-

kich posiadaczy konta FB. Przyłącz się do profi lu 

i polub ciepło, klikając „Lubię to!”. Śledź na bie-

żąco wszelkie aktualności w przystępnej, luźnej 

i swobodnej formie. Zapraszamy do aktywnego 

uczestnictwa na profi lu „Lubię Ciepło”. 

Profi l znajdziesz pod adresem 

facebook.com/lubie.cieplo
aw
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LPEC nadal liderem
LPEC zajął II miejsce w Ogólnopolskim Rankingu Najlepszych 

Przedsiębiorstw Energetyki Cieplnej za rok 2011. Ranking został 

zorganizowany przez redakcję Strefy Gospodarki. Publikacja ran-

kingu odbyła się w dniu 15 lipca 2011 roku na łamach ogólno-

polskiego Dziennika Gazety Prawnej. 

Celem rankingu było przedstawienie wiodących przedsię-

biorstw ciepłowniczych oraz przybliżenie czytelnikom Dziennika 

Gazety Prawnej podstawowej wiedzy na temat branży ciepłowni-

czej w naszym kraju. Wysokie, II miejsce naszej Spółki świadczy 

o coraz mocniejszej pozycji LPEC wśród wiodących, najlepszych 

polskich przedsiębiorstw energetyki cieplnej. 

Na sukces złożyła się konsekwentnie realizowana strate-

gia rozwoju naszej firmy w połączeniu z nowoczesnymi meto-

dami zarządzania oraz potencjałem wysoko wykwalifikowanych, 

doświadczonych pracowników.

Warto również zauważyć, że trzy, spośród czterech przedsię-

biorstw, jakie znalazły się na trzech pierwszych miejscach w ran-

kingu, to dostawcy Ciepła Systemowego, markowego produktu 

uhonorowanego wcześniej godłem „Teraz Polska”.

Pierwszych 10 pozycji w rankingu najlepszych PEC-ów: 

1. Gdańskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. 

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

/ Komunalne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. 

w Bydgoszczy

3. Miejska Energetyka Cieplna Sp. z o.o. w Koszalinie 

4. Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. 

w Rzeszowie 

5. Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. w Kaliszu 

 / Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Ciechanowie Sp. z o.o. 

6. Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. 

we Włocławku 

7. PEC Geotermia Podhalańska S.A. 

8. Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Przemyślu Sp. z o.o. 

/ Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Bełchatowie

9. Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. 

 w Stargardzie Szczecińskim 

10. ENERGA OPEC Sp. z o.o. w Ostrołęce

Lubelskie Przedsiębiorstwo Energetyki 

Cieplnej – dostawca Ciepła Systemowego 

dla Lublina – poprawia swoją pozycję także 

na lokalnym rynku. Według prestiżowego 

rankingu, organizowanego rokrocznie przez 

redakcję Dziennika Wschodniego, LPEC znaj-

duje się na 17 miejscu pośród największych 

firm w regionie. Wszystko to dzięki coraz 

większej liczbie zadowolonych klientów. 

Według „ Z łote j  Setk i ” D ziennika 

Wschodniego LPEC awansowało o 7 pozy-

cji w porównaniu z ubiegłym rokiem. Zaj-

muje 17 miejsce pod względem wyników 

fi nansowych, 8 wśród  największych inwe-

storów. Ponadto jest na 19 lokacie w grupie 

największych pracodawców i 20 spośród 

najbardziej zyskownych firm. W katego-

rii „Energetyka” plasuje się na 3 miejscu. 

Podobny ranking organizuje także Kurier 

Lubelski. Tutaj LPEC zajmuje 18 pozycję 

wśród największych fi rm w regionie.

LPEC został także wyróżniony w kon-

kursie Regionalnej Izby  Gospodarczej. Dnia 

29 czerwca 2011 roku w Lublinie odbyła się 

Gala RIG, podczas której nastąpiło ofi cjalne 

wręczenie nagród w konkursie Wojewódzki 

Lider Biznesu. Celem konkursu jest wyło-

nienie i promocja najlepiej rozwijających 

się fi rm Województwa Lubelskiego. LPEC 

Sp. z o.o. podczas tegorocznej edycji kon-

kursu zostało laureatem w kategorii „Duże 

Przedsiębiorstwo”. 

LPEC, aby stale podnosić jakość ofero-

wanych usług, konsekwentnie inwestuje 

w nowe technologie i infrastrukturę. Stra-

tegia Spółki, przyjęta na lata 2008-2013, 

zakłada dynamiczny rozwój przez moder-

nizację i rozbudowę systemu. 

Spółka, jako uczestnik Programu Pro-

mocji Ciepło Systemowe, oferuje obecnie 

najtańszy sposób zaopatrzenia w ciepło 

w regionie. W 2010 roku do sieci LPEC 

przyłączonych zostało 50 nowych obiek-

tów. Były to zarówno obiekty nowo budo-

wane, jak również odbiorcy korzystający 

wcześniej z innych źródeł zaopatrzenia 

w ciepło.
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Gala lubelskiej Regionalnej Izby Gospodarczej, 
29 czerwca 2011 roku, podczas której wręczono 
nagrody w konkursie Wojewódzki Lider Biznesu, 
zgromadziła dostojne grono gości i laureatów. 
Na fotografi i prezes Lech Kliza odbiera nagrodę 
dla LPEC w kategorii „Duże Przedsiębiorstwo”.
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Kwotą ponad 22 mln zł Unia Europejska dofi nansuje 

modernizację lubelskiego systemu ciepłowniczego. 

Zarząd LPEC podpisał w tej sprawie umowę 

z Narodowym Funduszem Ochrony Środowi-

ska i Gospodarki Wodnej. Całkowita wartość 

projektu brutto pn. „Przebudowa sieci ciepłow-

niczej na terenie miasta Lublin” to 46,2 mln zł.

Projekt zakłada modernizację sieci ciepłowniczej o dłu-

gości 22,2 km a jego realizacja przewidziana jest na lata 

2010-2013. Podstawowy cel to poprawa efektywności ener-

getycznej lubelskiego systemu ciepłowniczego, poprzez 

ograniczenie strat ciepła na sieciach podczas jego prze-

syłania. Projekt ma przyczynić się do zmniejszenia strat 

o 45.000 GJ – taka ilość energii potrzebna jest do ogrzewania 

przez cały rok największego szpitala w Lublinie. Przełoży się 

to na zmniejszenie zużycia energii pierwotnej, a tym samym 

emisji CO
2

 do atmosfery o ponad 8 tys. ton.

Dodatkowo, dzięki realizacji projektu, LPEC chce ograni-

czyć liczbę awarii na sieciach i poziom kosztów eksploata-

cyjnych oraz poprawić bezpieczeństwo dostaw ciepła do 

swoich odbiorców. Dzięki otrzymanej dotacji oraz ograni-

czeniu strat i kosztów pracy systemu, projekt przyczyni się 

do stabilizacji cen ciepła dla mieszkańców Lublina.

– Pracę nad projektem rozpoczęliśmy w 2009 roku. Wcze-

śniej braliśmy aktywnie udział w konsultacjach nad kształtem 

programu, musieliśmy dopilnować aby znalazły się w nim 

wszystkie zapisy umożliwiające nam skorzystanie ze środków 

unijnych. W momencie, kiedy w 2010 roku NFOŚ ogłosił konkurs, 

my byliśmy gotowi ze wszystkimi niezbędnymi dokumentami. 

W tym miejscu składam szczególne podziękowania dla zespołu, 

który od początku pracował nad projektem, realizując przy 

tym swoje dotychczasowe obowiązki – podkreślił, podczas 

konferencji prasowej z udziałem prezydenta Miasta Lublin 

Krzysztofa Żuka, Lech Kliza prezes Zarządu LPEC Sp. z o.o. 

(na fotografii poniżej)

Przedsięwzięcie będzie dofinansowane w ramach 

działania 9.2 Programu Operacyjnego Infrastruktura i Śro-

dowisko, Efektywna dystrybucja energii, Priorytetu IX Infra-

struktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność 

energetyczna. W ramach tego programu dofinansowanie 

w wysokości 557,6 mln zł otrzymają 32 projekty moder-

nizacji sieci ciepłowni-

czych i energetycznych 

wyłonione w konkursie 

Narodowego Funduszu 

O c h r o n y  Ś r o d o w i s k a 

i  Gospodar k i  Wodnej . 

Jedna trzecia wybranych 

przez NFOŚiGW projek-

tów dotycz y moderni-

zacji i przebudowy sieci 

elektroenergetycznych, 

a dwie trzecie – sieci cie-

płowniczych. Najwięcej 

środków trafi na moder-

nizacje sieci ciepłowni-

czych w Zielonej Górze 

(38,8 mln zł), w Szczeci-

nie (36,3 mln zł), w Gdyni 

( 3 4 , 7  m l n  z ł )  o r a z 

w Lublinie (22,5 mln zł).
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Ciepła woda z LPEC 
zamiast piecyków gazowych

Instalacje gazowe do indywidualnego podgrzewania 

wody montowane były najczęściej w czasach, gdy gaz 

ziemny był surowcem tanim. Obecnie sytuacja zmieniła się na 

niekorzyść jego odbiorców. W okresie ostatnich pięciu lat gaz 

podrożał o prawie 70%. Taka dynamika wzrostu cen sprawia, 

iż w dłuższej perspektywie trudno jest mówić o przewidy-

walności kosztów związanych z eksploatacją gazu. Należy też 

pamiętać o dodatkowych wydatkach związanych z utrzyma-

niem technicznym instalacji gazowej, instalacji kominowej 

i wentylacyjnej oraz samego urządzenia grzewczego. 

Obecnie prawo nakazuje zaostrzenie bezpieczeństwa 

i zaleca poprawę techniczną obiektów, w których stoso-

wane są instalacje gazowe, co często może wiązać się 

z przebudową całego systemu kominowo-wentylacyjnego. 

Ciepła woda użytkowa z LPEC jest doskonałą alter-

natywą i docelowym rozwiązaniem, uwzględniającym 

nowe wymogi bezpieczeństwa, niewymagającym żadnej 

dodatkowej instalacji kominowej. Zastosowanie tego spo-

sobu podgrzewania wody spełnia wszystkie wymagane 

kryteria bezpieczeństwa. Ciepła woda użytkowa uzyskana 

z wykorzystaniem ciepła systemowego jest więc odpowie-

dzią na potrzebę modernizacji obiektów, w szczególności 

w przypadku zaistnienia specyficznych uwarunkowań 

technicznych, jak np. brak możliwości budowy nowej 

instalacji kominowej.

Na podstawie dotychczasowych doświadczeń 

wyliczono, iż dzięki różnicy w opłatach za podgrzanie 

wody, mieszkańcy korzystający z ciepła systemo-

wego uzyskują oszczędność w opłatach na poziomie 

od 100 zł do nawet 170 zł na osobę w skali roku (przy 

założonym zużyciu wody 70 dm³ na dobę).

tsr

Nowe wytyczne dotyczące bezpieczeństwa

Wytyczne do modernizacji obiektów w zakresie dostaw 

ciepła i ciepłej wody określone są przez przepisy Mini-

sterstwa Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku 

(Dz. U. z dnia 15 czerwca 2002). Owe przepisy nakładają na 

właścicieli budynków obowiązek spełniania bardziej rygo-

rystycznych kryteriów bezpieczeństwa. Jednym z nich jest 

zakaz stosowania zbiorczych przewodów spalinowych, czyli 

włączania kilku podgrzewaczy gazowych w jeden komin. 

Oznacza to, że gazowe urządzenia grzewcze lub podgrze-

wacze wody powinny być na stałe połączone przewodami 

z indywidualnymi kanałami spalinowymi, czyli osobny komin 

dla każdego urządzenia. Aby sprostać nowym wytycz-

nym, właściciele budynków zobowiązani są do budowy 

nowych przewodów spalinowych lub przeprowadzenia innej 

modernizacji instalacji na potrzeby podgrzewania wody.
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Ciepło systemowe to nie tylko ciepłe kaloryfery, ale również ciepła woda użytkowa w kranach. Najczęściej ciepło 

systemowe traktujemy kompleksowo, jako jeden produkt, czyli jako ogrzewanie i podgrzewanie wody. Na takie 

rozwiązanie decyduje się zdecydowana większość klientów przyłączających nowe obiekty do lubelskiego syste-

mu ciepłowniczego. Są jednak zasoby budowlane, w których konsumenci korzystają z ogrzewania systemowego, 

ale ciepłą wodę uzyskują z podgrzewaczy gazowych.
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Którędy ucieka ciepło
Termowizja to prosta, bezinwazyjna metoda badawcza, pozwalająca ocenić jakość izolacji obiektu oraz szybko 

zidentyfi kować miejsca, którędy ucieka ciepło. LPEC badania metodą termowizyjną stosuje z powodzeniem już 

od kilku lat, głównie do oceny izolacji sieci ciepłowniczych. Od niedawna z pomocy naszych fachowców i sprzętu 

korzystają też klienci Spółki.

Każdy obiekt budowlany emituje niewidoczne dla ludzkiego oka promie-

niowanie podczerwone. Promieniowanie to możemy zaobserwować dopiero 

po zastosowaniu odpowiedniego urządzenia. Takie badania przeprowadzane są 

kamerą termowizyjną. W rezultacie otrzymujemy termogram, czyli zdjęcie badanego 

obiektu techniką termowizji (przykłady obok). Termogram przedstawia budynek 

jako barwną wizualizację, odnoszącą się do poszczególnych wartości temperatury 

wyrażonej w stopniach Celsjusza. Dzięki temu w prosty sposób możemy zobaczyć, 

czy dany obiekt narażony jest na zwiększone straty ciepła. 

Ukazany obraz daje również odpowiedź, w których miejscach bezpośrednio 

ucieka ciepło z budynku. Takie miejsca to najczęściej okna, drzwi, miejsca łączenia 

się ścian oraz podmurówka. 

Problem zwiększonych strat ciepła dotyczy głównie starszych budynków, 

w szczególności tych z wielkiej płyty. W takich przypadkach wszelkie planowane 

termomodernizacje powinny być poprzedzone badaniem termowizyjnym. Otrzy-

many termogram da odpowiedź, które budynki należy modernizować w pierwszej 

kolejności i na które miejsca należy zwrócić szczególną uwagę przy realizacji 

inwestycji. W przypadku nowszych budynków w skuteczny sposób można wykryć 

ewentualne nieprawidłowości, wady wykonawcze czy też konstrukcyjne. 

W ostatnich latach większość lubelskich dzielnic przeżywała termomoderniza-

cyjny boom. Szare betonowe płyty nagle otrzymywały nowe, kolorowe elewacje. 

Pamiętajmy jednak, budynek ładnie prezentujący się wizualnie, wcale nie musi 

oznaczać prawidłowo przeprowadzonej modernizacji. Dzięki zastosowaniu kamery 

termowizyjnej przed i po przeprowadzanych pracach inwestycyjnych, można 

skutecznie wskazać obszary prac wykonanych prawidłowo lub źle. Samo badanie 

jest szybkie, a w rezultacie otrzymujemy praktycznie natychmiastowy wynik.

Termowizja to nie tylko możliwość lokalizacji miejsc, przez które ucieka ciepło. 

Dzięki termowizji można również zlokalizować źródła powstawania wilgoci wewnątrz 

budynków. Jest to o tyle ważne, iż w zawilgoconych pomieszczeniach może rozwijać 

się niekorzystny dla naszego zdrowia grzyb lub pleśń. Lepiej jest więc zapobiegać, 

aniżeli później być narażonym na nieprzyjemne konsekwencje zdrowotne. 

Dotychczas z usług LPEC w zakresie wykonania badań termowizyjnych sko-

rzystali m.in.:

• PKP Polskie Linie Kolejowe 

• Karpacka Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. w Tarnowie 

• Lubelski Park Naukowo-Techniczny S.A. 

• Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane „REMBUD” Sp. z o.o.

• Finpol Rohr Sp. z o.o. Rury Preizolowane 

• Wspólnota Mieszkaniowa ul. Godebskiego 1 

• Spółdzielnia Mieszkaniowa „Motor” 

Wszelkich informacji na temat badań termowizyjnych udziela: 

Dział Układów Pomiarowych i Sterowania LPEC Sp. z o.o. – tel. 81 462 45 40.

tsr, aw

Kiedy najlepiej przeprowadzać badanie termowizyjne?

Aby wynik badania był miarodajny, powinny być spełnione określone warunki 

atmosferyczne:

• stała różnica temperatur, wynosząca minimum 10-15°C pomiędzy wnętrzem 

budynku, a temperaturą zewnętrzną, 

• zachmurzone niebo – w celu uniknięcia nagrzania elewacji budynku podczas 

słonecznego dnia,

• brak opadów atmosferycznych,

• bezwietrzna pogoda,

• brak zamglenia.
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LPEC 
gotowy 
do zimy

Wraz z jesienią rozpoczęliśmy kampa-

nię informacyjną skierowaną do mieszkań-

ców Lublina dotyczącą zalet korzystania 

z ciepła systemowego pod hasłem „Dbamy 

o ciepło w Twoim domu”. Obalamy w niej 

mity związane z pojęciem sezonu grzew-

czego, uświadamiając naszym klientom, 

że teraz to od nich zależy kiedy i jak będą 

korzystać z ogrzewania oferowanego przez 

LPEC. Propagujemy również zasady racjo-

nalnego ogrzewania.

Przypominamy naszym klientom, że 

nie ma już sezonowości dostaw, ciepło 

na cele centralnego ogrzewania może 

być dostarczane przez 12 miesięcy w roku. 

Wszystko to dzięki, automatyce pogodo-

wej, w którą wyposażone są węzły cieplne. 

Automatyka dostosowuje dostawę ciepła 

do aktualnych warunków atmosferycz-

nych. Nie ma więc problemu z przegrze-

waniem mieszkań. Ciepło jest dostarczane 

do budynku tylko w sytuacji, gdy tempe-

ratura zewnętrzna spadnie, najczęściej 

poniżej 12ºC. Analogicznie, jeśli się ociepli, 

automatyka pogodowa zatrzyma dostawę 

ciepła. Tym samym mieszkaniec płaci tylko 

za ciepło, z którego faktycznie skorzystał.

Wykorz ystując zalety automatyk i 

pogodowej nasi klienci unikają wychło-

dzenia mieszkania, zapobiegają powsta-

waniu pleśni i grzybów w zawilgoconych 

pomieszczeniach, a pranie w łazience 

schnie szybciej. Dodatkowo chłodna jesień 

to szczególnie niebezpieczny okres dla 

zdrowia, zwłaszcza dzieci, osób starszych 

i alergików, podatnych na pleśnie i grzyby.

Klienci nie muszą również dogrzewać 

swoich mieszkań grzejnikami elektrycz-

nymi, korzystanie z których jest zdecydo-

wanie droższe niż ciepło systemowe z LPEC.

tsr

Dbając o ciepło 
płacimy mniej
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Pan Edward Wąsik – pracował wśród nas od 

dnia 1 stycznia 1982 roku do dnia 31 sierpnia 2011 

roku, przepracowując w branży 29 lat i 8 miesięcy. 

Za czasów przedsiębiorstwa państwowego zastępca 

dyrektora naczelnego ds. eksploatacji, po przekształ-

ceniu LPEC w spółkę z o.o. członek Zarządu, ostatnio 

pracował na stanowisku dyrektora ds. technicznych.

Młode kadry
Mikołaj Brzezina

ur. 11 maja 2011 roku

syn Leszka i Agnieszki 

OBWÓD EKSPLOATACYJNY TR-2

Gabriela Adamiec

ur. 28 czerwca 2011 roku

córka Tomasza i Katarzyny

OBWÓD EKSPLOATACYJNY TR-4

Olga Jabłońska

ur. 30 czerwca 2011 roku

córka Agnieszki i Jacka

SEKCJA PROJEKTOWA

Krystian Kaznocha

ur. 20 sierpnia 2011 roku

syn Łukasza i Anny

SEKCJA PROJEKTOWA

Nasi weterani
W ostatnich miesiącach (lipiec–październik) przeszło 

na emeryturę pięciu wieloletnich, zasłużonych pracowni-

ków naszej Spółki.

Pan Marek Żarnowski  –  w LPEC od dnia 

22 lutego 1977 roku do dnia 26 sierpnia 2011 

roku, co daje 34 lata i 6 miesięcy. Pracował na 

stanowisku monter c.o.–spawacz w Obwodzie 

Eksploatacyjnym TR-2.
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Pan Włodzimierz Dudziak – pracę w LPEC roz-

począł od dnia 19 października 1992 roku i do dnia 

6 lipca 2011 roku przepracował w branży 18 lat 

i 8 miesięcy. Ostatnio pracował na stanowisku 

monter c.o. w Obwodzie Eksploatacyjnym TR-9.
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Płyną lata
Przedstawiamy listę pracowników naszej Spółki, którzy w III kwartale 2011 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

Ryszard Dawidek

40-lecie

Jan Grzegorczyk
Wojciech Misztal
35-lecie

Janusz Czopek

Ryszard Nalewajko
Marek Słotwiński
Elżbieta 

Stelmasiewicz

30-lecie

Jacek Chojnacki
Krzysztof Czaban

Dariusz Kułaga

Anna Malinowska
Teresa Mirosław
Adam Olech
Grzegorz Oleksy

Jerzy Szyszkowski

25-lecie

Tadeusz Dąbrowski

Zbigniew Golian
Witold Królik
Grzegorz Kwaśniewski
20-lecie

Piotr Bury

15-lecie

Monika Matyjaszek

Dorota Smyk

Jarosław Wituch

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

Pan Jerz y Kucharzyk – z wiązany z  LPEC 

od dnia 10 listopada 1976 roku do dnia 6 paź-

dziernika 2011 roku, co daje 34 lata i 11 miesięcy. 

Przez lata pracował na stanowisku zastępcy kie-

rownika Działu Elektrycznego.
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Za Panów wieloletni trud oraz wszelkie dobro, jakim nas obdarzali-

ście serdecznie dziękujemy, życząc długich lat w zdrowiu i radości.
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Pan Zbigniew Łukasik – stażem nestor Firmy 

– związany z LPEC od dnia 2 stycznia 1968 roku 

do dnia 30 września 2011 roku, przepracował 

wśród nas 43 lata i 9 miesięcy. Ostatnio praco-

wał na stanowisku zastępcy kierownika Działu 

Eksploatacji.
Witamy 
w LPEC

Szczęśliwym Rodzicom gratulujemy!

Tomasz Dudziak

od 7 lipca 2011 roku

pomocnik montera

Obwód Eksploatacyjny TR-9

Mateusz Doroszuk 

od 15 lipca 2011 roku

inspektor ds. informatyki

Dział Teleinformatyki

Serdecznie witamy w naszym gronie, 

życząc jak najwięcej satysfakcji z pracy zawodowej
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Nasze pasje

Modelarstwem zajmuję się od ponad 

trzydziestu lat. Zaczynałem jak większość 

od sklejania gotowych modeli samolotów, 

śmigłowców i żaglowców, by wyspecjali-

zować się z czasem w modelach wojsko-

wych pojazdów kołowych i gąsienicowych, 

a także replikach polskich samochodów 

ciężarowych. 

Wiele modeli wykonałem samodziel-

nie, od podstaw posługując się groma-

dzoną z niemałym trudem dokumentacją 

techniczną. Za materiał służą mi arkusze 

plastiku wykorzystywane do produkcji 

kubków do kefirów, szpachla samocho-

dowa, czy tkaniny odzieżowe. Praca nad 

jednym modelem zajmuje od 350 do 400 

godzin, co przy codziennych obowiąz-

kach zawodowych i rodzinnych powoduje, 

iż wykonanie samochodu ciężarowego 

w skali 1:35 lub 1:24 zajmuje około roku. 

Przywiązuję bardzo dużą wagę do zgod-

ności modelu z oryginałem. 

W moich zbiorach jest obecnie ponad 

40 modeli, w większości pojazdów koło-

wych – nagradzanych w licznych konkur-

sach i wystawach dyplomami, medalami 

i pucharami – wśród nich wiele samocho-

dów marki Star. Szczególne miejsce wśród 

nich zajmuje model Stara M2, który zdobył 

puchar The Best of Show na XII Kieleckim 

Konkursie Modelarzy w 2006 roku oraz 

papamobile uznany Najlepszym Modelem 

Pojazdu Cywilnego II Kieleckiego Festiwalu 

Modelarskiego w 2008 roku i jednocześnie 

laureat krakowskiego konkursu Super Mini 

Truck 2009. 

Jacek Łuczak

oprac. pkk
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