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Błogosławieństwa Zmartwychwstałego
życzy

Chrystus zmartwychwstał jest, nam na przykład dan jest,
iż mamy z martwych powstać, z Panem Bogiem królować.

Alleluja!
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Nasza okładka

Zarząd LPEC Sp. z o.o. dziękuje 
Przeorowi lubelskiego klasztoru Zakonu Kaznodziejskiego 

za udostępnienie do publikacji, nigdy dotychczas nie reprodukowanego, 
Graduału dominikańskiego z 1578 roku.

Chrystus 
zmartwychwstał 
jest

Przepiękne wnętrza lubelskiego klasztoru Ojców Dominikanów – przybyłych do Lublina 
najprawdopodobniej w 1230 roku – oraz bazyliki pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika 
przy ul. Złotej kryją w sobie wiele skarbów. Najcenniejszym z nich były relikwie Krzyża 
Świętego. W sanktuarium od końca XIV wieku  przechowywany był duży kawałek krzyża, 
na którym umierał Jezus Chrystus. Historycy uważają,  
że drzewo Krzyża Świętego zostało przywiezione do 
Lublina z Kijowa, gdzie trafi ło z Konstantynopola.  
Do lubelskich relikwii pielgrzymowali m.in. polscy kró-
lowie, w tym Jan Kazimierz, Jan III Sobieski,  Stanisław 
August Poniatowski. Przed relikwiami wielokrotnie cele-
brował Mszę św. kard. Karol Wojtyła, wieloletni profesor 
etyki na KUL. W 1991 roku relikwie te zostały skradzione.

Innym nieznanym szerzej skarbem, jest bogato 
i luminowana ks ięga  l i tu rgiczna  chora łu  grego -
r iańsk iego – Graduał  dominik ańsk i  z  1578 roku.  
Graduał ten, zawierający śpiewy towarzyszące poszcze-
gólnym częściom Mszy świętej, ma wymiary 40 x 60 cm, grubość 16 cm,  wagę kilkunastu 

kilogramów i liczy aż 586 stron. Stronę 270 
zdobi inicjał, przedstawiający Chrystusa 
powstającego z grobu. Inicjał imponuje 
wielkością – 16 x 17 cm – oraz nasyce-
niem barw, mimo upływu ponad czterech 
wieków. Oprawę Graduału stanowią deski 
pokryte skórą z metalowymi okuciami.

Życzeniom Prezesa Zarządu towarzyszy 
uwspółcześniona wersja pierwszej zwrotki 
średniowiecznej pieśni wielkanocnej „Chry-
stus zmartwychwstał jest” – najstarszego 

znanego utworu poetyckiego w języku polskim. Według odpisów pierwotnie były to słowa: 
Krystus z martwych wstał je, Ludu przykład dał je, Eż nam z martwych wstaci Z Bogiem 
krolowaci. Kyrie [eleison]. Tekst ten zamieścił Świętosław z Wilkowa w zaginionym podczas 
II wojny światowej Graduale katedry w Płocku z 1365 roku.

Piotr Krzysztof Kuty
fot. Piotr Maciuk
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Nasz Prezes Prezydentem 

Lech Kliza urodził się w 1961 roku. Absol-
went Wydziału Ekonomicznego Uniwersy-
tetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, 
ukończył studia podyplomowe z bankowo-
ści i finansów (UMCS) oraz uzyskał Diploma 
in Management University of Central Lanca-
shire i Lubelskiej Szkoły Biznesu. Ukończył 
także wiele szkoleń z zakresu ekonomii 
i zarządzania. W latach 1984-1989 pracował 
w Narodowym Banku Polskim, przechodząc 
różne szczeble kariery. Przez następne dwa-

dzieścia lat związany był z Zakładami Azotowymi „Puławy” S.A., 
będąc m.in. dyrektorem ekonomicznym i dyrektorem finansowym, 
a w latach 2006-2009 pełniąc funkcję członka Zarządu. W swojej 
karierze zawodowej Lech Kliza był także m.in. wiceprzewodniczą-
cym Rady Nadzorczej Okręgowego Przedsiębiorstwa Energetyki 
Cieplnej Sp. z o.o. w Puławach oraz przewodniczącym Rady 
Nadzorczej „PROZAP” Sp. z o.o. W roku 2009 został dyrektorem 
ds. ekonomiczno-finansowych w LPEC Sp. z o.o. Żonaty: żona 
Grażyna – absolwentka Akademii Rolniczej w Lublinie, pracownik 
naukowy Instytutu Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa w Puła-
wach; córka: Gabrysia.

Paweł Okapa urodził się w 1970 roku. 
Absolwent  Pol i technik i  Lubelsk ie j  – 
Wydział Inżynierii Budowlanej i Sanitarnej 
specjalność urządzenia sanitarne. Podczas 
studiów czynnie uczestniczył w życiu stu-
denckim, będąc m.in. przewodniczącym 
Samorządu Studentów i członkiem Senatu 
Politechniki Lubelskiej. Ukończył studia 
podyplomowe z zarządzania przedsiębior-
stwem na rynku europejskim w Wyższej 
Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie. 

Ukończył także szkolenia z zakresu ciepłownictwa i zarządzania 
oraz posiada uprawnienia budowlane. Przez całą dotychcza-
sową karierę zawodową związany z LPEC: w roku 1995 rozpo-
czął pracę jako mistrz rejonu energetyki cieplnej, następnie 
w latach 1995-2003 był zastępcą kierownika rejonu energetyki 
cieplnej; 2003-2005 pracował jako kierownik działu przygoto-
wania inwestycji i remontów; 2005-2007 zajmował stanowisko 
kierownika działu marketingu. Od lipca 2007 roku zatrudniony 
na stanowisku zastępcy dyrektora ds. technicznych. Żonaty: żona 
Renata – absolwentka ekonomii UMCS; dzieci: Alicja i Tomasz. 

pkk, gk

Z dniem 1 stycznia 2011 rok Stanisław Kalinowski, prezes Zarządu LPEC Sp. z o.o., został powołany na stanowisko 
zastępcy prezydenta Miasta Lublin. Prezydent Krzysztof Żuk, w zreformowanej strukturze lubelskiego Ratusza, 
powierzył swojemu pierwszemu zastępcy Departament Inwestycji i Rozwoju.

Nowy Zarząd LPEC

Stanisław Kalinowski urodził się w 1949 roku. Absolwent Wyż-
szej Szkoły Inżynierskiej w Lublinie – Wydział Mechaniczny oraz 
Politechniki Lubelskiej – Instytut Technologii i Eksploatacji Maszyn 
specjalność technologia maszyn. Ukończył także DePaul Univer-
sity College of Commerce Chicago – Illinois USA, zdobywając 
Certificate In Business Administration oraz studia podyplomowe 
w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie – finanse i na Politech-
nice Łódzkiej – zarządzanie jakością w przemyśle spożywczym. 
Związany przez wiele lat z branżą cukrowniczą: w latach 1980-
1984 pracował w Cukrowni „Glinojeck” pełniąc funkcję zastępcy 
dyrektora ds. dostaw maszyn i urządzeń; w latach 1984-2003 
zatrudniony w Cukrowni „Lublin” S.A  jako zastępca dyrektora  
ds. technicznych, dyrektor, a następnie prezes Zarządu Cukrowni 
„Lublin” S.A. W latach 2004-2006 zatrudniony w Krajowej Spółce 
Cukrowej S.A w Toruniu pełnił funkcję członka Zarządu Spółki,  
a w latach 2008-2009 funkcję zastępcy przewodniczącego Rady 
Nadzorczej tej Spółki. W roku 2007 powołany został na stanowisko 
prezesa Zarządu LPEC Sp. o.o. Żonaty: żona Grażyna – ukończyła 
administrację na UMCS; dzieci: Piotr – absolwent ekonomii UMCS, 
Joanna – absolwentka psychologii UMCS.

Stanisław Kalinowski 
przekazuje władzę swojemu następcy Lechowi Klizie.

30 grudnia 2010 roku Rada Nadzorcza Lubelskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. dokonała zmian w składzie Zarządu 
Spółki. W związku z powołaniem na stanowisko zastępcy prezydenta Miasta Lublin odwołany został prezes Stanisław Kalinowski. Na pre-
zesa Zarządu Rada Nadzorcza powołała Lecha Klizę – dotychczasowego dyrektora ds. ekonomiczno-finansowych. Odwołany został także 
wiceprezes Zbigniew Załoga, zaś powołany na wiceprezesa został Paweł Okapa – dotychczasowy zastępca dyrektora ds. technicznych. 
Trzecim członkiem Zarządu pozostał Artur Lipiński, który jednak z dniem 20 kwietnia złożył rezygnację z funkcji wiceprezesa, ze względu 
na powołanie jego żony na stanowisko zastępcy prezydenta Miasta Lublin.
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Dziś mieszkańcy Lublina nie muszą już 
marznąć w swoich domach w chłodniejsze 
dni wiosną i jesienią. Dzięki wprowadze-
niu nowoczesnych urządzeń automatyki 
pogodowej w węzłach cieplnych znajdu-
jących się w budynkach, system sam wyłą-
czy ogrzewanie w cieplejsze dni i włączy je 
automatycznie, gdy zrobi się zimno.

Koszty komfortu korzystania z ogrze-
wania w każdej chwil i ,  są niewielk ie 
– w okresach przejściowych, kiedy tem-
peratury powietrza wahają się, rachu-
nek za ogrzewanie może wzrosnąć od 
1 do kilku złotych miesięcznie. To nie-
wiele za możliwość ogrzewania miesz-
kania w momencie kiedy tylko za oknem 
zrobi się chłodniej. Pomimo wyjątkowo 
wysokich temperatur w okresie letnim,  
w ostatnich latach miesiące: maj, czerwiec 
i wrzesień, szczególnie wieczorami i wcze-
śnie rano bywają bardzo chłodne.

Automatyka pogodowa sama 
wyłączy ogrzewanie

Usługa całorocznego dostarczania 
Ciepła Systemowego opiera się o automa-
tykę pogodową. Jest to zespół urządzeń 
elektronicznych i mechanicznych, w które 
wyposażane są nowoczesne węzły cieplne. 
Automatyka odpowiada za uruchomienie 
lub odcięcie dostawy w oparciu o pomiar 
temperatury rejestrowany przez czujnik 
zainstalowany na budynku. Jeśli zrobi się 
chłodno, do kaloryferów trafi ciepła woda, 
gdy się ociepli – ogrzewanie się wyłączy. 
Co ważne, zamawiający usługę sam okre-
śla temperaturę graniczną. 

Nie marznijmy wiosną i jesienią 
w swoich domach

Takie rozwiązanie jest bardzo dogodne 
dla mieszkańców, którzy dzięki temu nie 
muszą marznąć w okresach przejściowych. 
Kiedy przychodzą wiosenne i wczesnoje-
sienne chłody lokatorzy budynków mają 

trudności z suszeniem ubrań czy kąpielą. 
Szczególnie jest to dotkliwe dla osób 
mających małe dzieci.

Koszty mniejsze niż dogrzewa-
nie elektryczne i leczenie

Koszt utrzymania urządzeń cieplnych 
w gotowości i zdanie się na automatykę 
pogodową jest niewielki, a już z pewno-
ścią dużo mniejszy niż dogrzewanie się 
elektrycznymi dmuchawami. Do budyn-
ków ciepła woda płynie bowiem przez 
cały rok. Wystarczy decyzja administratora 
czy wspólnoty, by odblokować zawór, 
który odcina dopływ wody od instalacji 
grzewczej. 

Eksperymenty przeprowadzone przez 
Gdańskie Przedsiębiorstwo Energetyki 
Cieplnej wykazały, że comiesięczne koszty 
ogrzewania 1 m2 w okresie od czerwca do 
września wynosiły od 2 do13 gr. Dla miesz-
kania o powierzchni 50 m2 średnie koszty 
ogrzewania w miesiącu wiosennym i letnim 
wyniosły tylko od 1 do 6,5 zł. Zatem w naj-
droższym przypadku tyle, co opakowanie 
najtańszych leków przeciwgrypowych. 

Mieszkanie ogrzewane wiosną, 
to mieszkanie bez wilgoci

Tymczasem wczesne wyłączanie 
ogrzewania wiosną to tylko pozorne 
oszczędzanie.  W ten sposób do całko-
witego wychłodzenia doprowadzane są 
elementy konstrukcyjne, które trzeba 
następnie ponownie ogrzać, aby tempera-
tura odczuwalna w pomieszczeniach była 
odpowiednia. Wiąże się to ze zdecydowa-
nie większym poborem ciepła, a co za tym 
idzie większymi kosztami niż w sytuacji, 
gdy do takich wychłodzeń nie dopuścimy. 
Wymierną korzyścią jest też zachowanie 
budynku w dobrym stanie technicznym 
bez wilgoci, która może powodować pleśń 
i zagrzybienie.

Teresa Stępniak-Romanek

Ciepło wiosną i jesienią
Przez wiele lat późna jesień i wczesna wiosna były dla odbiorców ciepła okresami niepewności. Upływały one pod 
hasłami „Kiedy w końcu będzie ciepło w mieszkaniu” lub „Ciekawe, kiedy wyłączą ogrzewanie?”. Marznięcie przed 
rozpoczęciem sezonu grzewczego i tuż po jego zakończeniu było przez dziesięciolecia standardem. 

Zgodnie z planem działań Programu 
Promocji Ciepła Systemowego na rok 2011, 
w miesiącach luty – marzec, zrealizowana 
została ogólnopolska kampania reklamowa 
Ciepła Systemowego. Emisje reklam odbyły 
się na antenie Radia Zet oraz w kanałach 
telewizji tematycznych. 

Kampania podzielona była na dwie 
częśc i :  wizerunkową i  produktową. 
W odsłonie promującej wizerunek marki 
wykorzystane zostały dotychczasowe 
spoty, podkreślające najważniejsze zalety 
Ciepła Systemowego. Działania w tej części 
kampanii rozpoczęły się wraz z począt-
kiem lutego i trwały przez pięć kolejnych 
tygodni. Głównym medium budującym 
zasięg kampanii w grupie konsumentów 
było Radio Zet, a uzupełnienie stanowiły 
emisje telewizyjne w programach stacji 
tematycznych m.in.: Ale Kino, AXN, Natio-
nal Geographic, Canal+, Canal+ Sport, Kino 
Polska, BBC Entertainment, Club TV, 13th 
Street, Planete i Zone Europa. 

W drugiej części kampanii – produkto-
wej – promowana była całoroczna dostawa 
Ciepła Systemowego. Zbudowana została 
strona internetowa, promująca tę usługę 
www.cieploprzezcalyrok.pl . Promo-
cja produktu była realizowana poprzez 
dwutygodniową emisję spotów reklamo-
wych na antenie Radia Zet (około 16 emisji 
15 sekundowych) oraz poprzez mailing 
internetowy do użytkowników onet.pl, 
mieszkających w miastach, w których 
dostarczane jest Ciepło Systemowe (pra-
wie 900.000 adresów). Ponadto w Lublinie 
zostały wykorzystane dzienniki lokalne 
(„Gazeta Wyborcza” i „Kurier Lubelski”) oraz 
zrealizowana została wysyłka ulotek do 
Odbiorców LPEC, posiadających w swych 
zasobach obiekty mieszkaniowe wielo-
rodzinne.
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Czy znajdzie się ktoś, kto nie zna słów 
przytoczonych powyżej? Jeśli nawet tak, 
to lepiej ten fakt przemilczeć. Owe wspo-
mniane „odwieczne prawa natury” to czyn-
niki, które determinują naszą działalność 
przez cały rok. Zima to okres, kiedy całą 
swoją energię skupiamy na zapewnieniu 
komfortu ciepła naszym Klientom, tak aby 
cytat z „Misia” Stanisława Barei był dla nich 
jedynie melodią przeszłości.

Zima to również okres wytężonej 
pracy, kiedy planujemy jak poprawiać, 
usprawniać i  unowocześniać system 
ciepłowniczy, aby kolejna zima przebie-
gła bez nieprzyjemnych niespodzianek. 
Gdy nadchodzi wiosna i słońce zaczyna 
mocniej grzać, a automatyka pogodowa 
zaczyna ograniczać dostawę ciepła do 
domów czy zakładów pracy, LPEC roz-
poczyna wdrażanie wszystkich planów 
inwestycyjno-remontowych.

Misją LPEC jest zapewnienie komfortu 
cieplnego mieszkańcom Lublina. Kryje 
się za tym zarówno niezawodna dostawa 
ciepła o odpowiednich parametrach jak 
i systematyczna modernizacja i rozwój 
całego systemu ciepłowniczego, dlatego 
też ważne jest dla nas aby natura płatała 

jak najmniej figli zarówno w zimie jak  
i w lecie.

Pod tym względem rok 2010 był pra-
wie idealny. Ciepło na cele centralnego 
ogrzewania płynęło do 4 maja 2010 roku. 
Byli oczywiście też odbiorcy o indywidu-
alnych preferencjach, którzy korzystali 
z dostawy ciepła przez cały rok, by nie 
marznąć w chłodne majowe i czerw-
cowe wieczor y.  Prz ypomnieć war to,  
iż dzisiaj włączamy ogrzewanie na życze-
nie Odbiorcy lub też dostawy ciepła 
możemy nie wyłączać wcale. Także zima 
2010/2011 zaczęła się wcześniej niż zwy-
kle, bo już 7 września ciepło popłynęło do 
naszych domów. 

W sumie w 2010 roku okres grzewczy 
trwał 240 dni, czyli 2/3 roku. Dla porówna-
nia w 1995 roku trwał 196 dni, czyli o pół-
tora miesiąca krócej. Średnia temperatura 
w okresie grzewczym wyniosła 2,23ºC. 
Najzimniejszym miesiącem był styczeń, 
kiedy średnia miesięczna temperatura 
wyniosła -7,98ºC.

Wskaźnikiem wspólnym dla długo-
ści okresu grzewczego i temperatur jest 
wskaźnik stopniodni, który w 2010 oku. 
osiągnął wartość 4.265 Sd. Na przestrzeni 

ostatnich 20 lat wskaźnik ten był wyższy 
tylko w roku 1996, kiedy wyniósł 4.409 
Sd, co było wynikiem rekordowo niskich 
temperatur, wówczas średnia temperatur 
w sezonie wyniosła -0,32ºC. 

Pomimo długiego okresu grzew-
czego nasi Odbiorcy zużyli mniej ciepła 
w przeliczeniu na jednostkę powierzchni, 
głównie za sprawą coraz lepszej izola-
cyjności budynków oraz coraz bardziej 
racjonalnego korzystania z ciepła. Są to 
tendencje jak najbardziej pożądane ze 
względu na konieczność stałej poprawy 
efektywności energetycznej, którą narzuca 
na nas wszystkich wspólna troska o śro-
dowisko naturalne, wsparta dyrektywami 
Unii Europejskiej.

Od 1991 roku wskaźnik GJ/m2 spadł 
o 40%, a i tak w bardziej rozwiniętych 
k rajach UE o k l imacie zbl iżonym do 
naszego jest on prawie o połowę niższy. 
Dlatego nie możemy spocząć na laurach, 
gdyż nowe technologie w budownictwie 
i zachowania oszczędnościowe Odbior-
ców są dla  nas duż ym wyz waniem,  
a i o „odwiecznym prawie natury ” do 
kaprysów nie możemy zapominać.

Adrianna Robak

Była sobie zima, 
czyli o sezonie i prawach 
natury słów kilka…
Ja rozumiem, że wam jest zimno, ale jak jest zima to musi być zimno! Tak? 
Pani kierowniczko! Takie jest odwieczne prawo natury!
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Społeczność Lubelskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej 
Sp. z o.o. z głębokim żalem przyjęła wiadomość o śmierci w Rzy-
mie w dniu 10 lutego 2011 roku śp. Ks. Abp. Prof. Dr hab. Józefa 
Życińskiego Metropolity Lubelskiego. Kościół lubelski stracił 
oddanego Pasterza, Kościół polski stracił wielkiego Hierarchę, Kościół 
powszechny stracił wybitnego Intelektualistę. Na zawsze pozostaną 
w naszej pamięci liczne spotkania Jego Ekscelencji z Pracownikami 
LPEC Sp. z o.o. i słowa podczas nich wypowiedziane, a utrwalone nie 
tylko w naszych sercach, ale także na łamach „Gorących Wiadomości”. 
Metropolita Lubelski towarzyszył nam m.in. podczas trzech jubileuszy 
naszego Przedsiębiorstwa, przewodniczył Eucharystiom odprawianym 
w naszych intencjach w Archikatedrze Lubelskiej, był honorowym 
gościem spotkań świątecznych w siedzibie Spółki, przyjmował nas na 
audiencjach w pałacu arcybiskupim. Czuliśmy się zawsze zaszczyceni, 
gdy z okazji Świąt Bożego Narodzenia Ksiądz Arcybiskup kierował do 
nas specjalne listy, tak też było przed czterema miesiącami – te ostatnie 
słowa do nas skierowane publikujemy poniżej. Jak prawdziwy Dobry 
Pasterz otaczał nas duchową opieką i obdarzał przyjaźnią. 

Wieczny odpoczynek racz Mu dać Panie, a światłość wiekuista 
niechaj Mu świeci. Niech odpoczywa w pokoju. Amen

Piotr Krzysztof Kuty
fot. Andrzej Rożek

PS. Zarząd LPEC Sp. z o.o., odpowiadając na apel Ks. Bp. Mieczy-
sława Cisło Administratora Archidiecezji Lubelskiej, postanowił dla 
uczczenia pamięci śp. Ks. Abp. Józefa Życińskiego przeznaczyć 6 tys. zł 
na fundusz stypendialny dla zdolnej młodzieży z ubogich rodzin. 

Odszedł nasz Pasterz i Przyjaciel
Żałobna karta

Opłatek 2007 Audiencja 2008
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Żałobna karta

Drodzy Przyjaciele!

Przeżywane przez nas kolejne jubi-
leusze  uświadamia ją  nam,  że  t wo -
rzymy wspólnotę wartości, która obej-
muje również niewidzialny świat ducha. 
Obok osiągnięć możliwych do wyraże-
nia w języku statystyk, nie mniej istotna 
jest rzeczywistość sensu, przyjaźni, soli-
darności, którą budujemy w  atmosferze 
naszej  codziennej współpracy. Nierzadko 
bywa ona ignorowana w podsumowa-
niach, które  uwzględniają jedynie suk-
ces wyrażany przez wsk aźnik i  z ysku 
 ekonomicznego.

Dla harmonii i piękna ludzkiego  życia 
istotny jest świat niewidzialnych warto-
ści, w których troska o „być” nie może 
okazać się mniej ważna niż zatroskanie 
o „mieć”. Czas jubileuszu stanowi znako-
mitą okazję do pogłębionej refleksji nad 
hierarchią wartości, które nadają sens 
naszym codziennym wysiłkom. Łączę się 
duchowo z szeroką rodziną pracowni-
ków i przyjaciół Waszego Przedsiębior-
stwa. Polecam Bogu wszystkie Wasze tro-
ski ufając, że kolejne jubileusze pozwolą 
realizować Wasze marzenia o duchowym 
pięknie życia wypracowanym w codzien-
nej współpracy z łaską Bożą.

Mą modlitwą obejmuję zarówno 
byłych pracowników, którzy odeszli już 
do wieczności, jak i tych wszystkich, którzy 
po zakończeniu pracy potrzebują naszej 
wiernej pamięci i solidarnej więzi. Ser-
decznie życzę, aby perspektywa bliskiego 
już złotego jubileuszu wnosiła w Wasze 
codzienne życie ten rys wieczności, która 
stanowi istotny składnik chrześcijańskiej 
wizji pracy. Niech podmiotowe podej-
ście do codziennego trudu pozwoli wpro-
wadzać w życie ideały Królestwa Niebie-
skiego, które tworzą bliski nam wszystkim 
 horyzont życiowy.

Z wyrazami więzi w Duchu i Prawdzie,
Wasz Pasterz

Arcybiskup Józef Życiński

Lublin, wrzesień 2009 r.

List Metropolity Lubelskiego 
do pracowników Lubelskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej 
z racji jubileuszu 45-lecia

Tworzymy wspólnotę wartości

nr 1 (13)  ·  wrzesień 2009  ·  gorące wiadomości  5
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Nasi Weterani
W ostatnich czterech miesiącach (grudzień-marzec) 
przeszło na emeryturę sześciu wieloletnich, zasłużonych 
pracowników naszej Spółki.
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Pan Zdzisław Walewski związany z LPEC 
od 19 czerwca 1971 roku do 15 grudnia 2010 
roku, przepracował w naszej Firmie 39 lat  
i 6 miesięcy. Zatrudniony na stanowisku dys-
pozytora  w Pogotowiu Cieplnym.

Pan Kazimierz Janeczko – stażem 
nestor naszej Firmy – związany z LPEC od 
2 września 1970 roku do 21 grudnia 2010 
roku, pracował wśród nas 40 lat i 3 miesiące. 
Przez ostatnie lata zajmował stanowisko 
zastępcy kierownika Działu Eksploatacji.

Pan Wojciech Konrad pracę w LPEC 
rozpoczął 20 grudnia 1975 roku i pracował 
nieprzerwanie do 23 grudnia 2010 roku, 
co daje razem 35 lat. Był elektromonterem 
w Dziale Elektrycznym.

Pan Edward Jasiński w LPEC pracował 
od 19 marca 1973 roku do 29 grudnia 2010 
roku, ogółem 37 lat i 9 miesięcy. Pracował 
na stanowisku mistrza w Dziale Układów 
Pomiarowych i Sterowania.

Pan Krzysztof Mazur pracował wśród 
nas od 24 lipca 1974 roku do 29 grudnia 
2010 roku przepracowując w Firmie w sumie  
36 lat i 5 miesięcy. Zatrudniony na stanowisku 
mistrza w Dziale Elektrycznym.

Pan Andrzej Boroch związany z LPEC od 
22 stycznia 1970 roku do 30 kwietnia 1986 
roku, a następnie od 21 marca 1992 roku do 
29 grudnia 2010 roku, co ogółem daje 35 lat 
pracy wśród nas. Pracował na stanowisku 
kierownika Obwodu Eksploatacyjnego.

Za Panów wieloletni trud oraz wszelkie dobro, 
jakim nas obdarzaliście serdecznie dziękujemy, 
życząc długich lat w zdrowiu i radości.

Adam Grabski z żoną Luizą
5 marca 2011 roku
SEKCJA PROJEKTOWA
Młodej Parze składamy najserdeczniejsze życzenia.

Płyną lata
Przedstawiamy listę pracowników naszej Spółki, którzy 
w I 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.

35-lecie
Bartłomiej Arasimowicz
Stanisław Mańko 

30-lecie
Kazimierz Chabros 
Lech Kielech 
Małgorzata Mazurek

25-lecie
Józef Pawłowski 
Mariola Słomiany 
Konrad Szkutnik 
Tadeusz Todorowski 

20-lecie
Dariusz Buda 
Robert Kruk 

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

Na nowej 
drodze życia



nr	1	(19)		·  wiosna	2011		·		gorące wiadomości  9

Młode kadry
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Jakub Zbiczak
ur. 3 listopada 2010 roku

syn Tomasza i Elżbiety
OBWÓD EKSPLOATACYJNY TR-7

Karol Powroźnik
ur. 28 stycznia 2011 roku

syn Marcina i Agnieszki
DZIAŁ ELEKTRYCZNY

Adam Szabatkiewicz
ur. 16 lutego 2011 roku

syn Dariusza i Izabeli
DZIAŁ SIECI

Szczęśliwym Rodzicom gratulujemy!

Jakub Aftyka 
od 1 grudnia 2010 roku
spawacz
Obwód Eksploatacyjny TR-9

Łukasz Kaznocha 
od 1 stycznia 2011 roku
inspektor ds. technicznych
Dział Planowania 
i Nadzoru Robót

Monika Drozd 
od 1 lutego 2011 roku
kierownik sekcji - radca prawny
Sekcja Regulacji 
Stanów Prawnych

Tomasz Zbiczak 
od 1 lutego 2011 roku
monter co - spawacz
Obwód Eksploatacyjny TR-7

Małgorzata Dziwulska 
od 10 lutego 2011 roku
referent
Sekcja Regulacji 
Stanów Prawnych

Krzysztof Styk 
od 1 marca 2011 roku
mistrz
Dział Elektryczny

Przed nami Wielkanoc, jed-
nakże warto przypomnieć sobie 
i odnotować na łamach „Gorą-
c ych Wiadomośc i ” nasze  f i r -
mowe Święta Bożego Narodzenia  
A.D. 2010. 

Coroczne spotkania Opłat-
kowe to nie tylko doskonały czas 
do składania sobie życzeń wza-
jemnej pomyślności i wspólnego 
kolędowania, jest to również czas 
wspomnień i podsumowań mija-
jącego roku. Świętowanie naro-
dzin Chrystusa rozpoczęliśmy już 
13 grudnia. W tym dniu spotkali 
się byli pracownicy Spółki, a więc 
osoby, które znają firmę najlepiej 
i najdłużej.

Spotk anie  opłatk owe d la 
obecnych pracowników Spółki 
odbyło się 22 grudnia. Gościliśmy 
na nim prezydenta Miasta Lublin 
Krzysztofa Żuka oraz ks. kano-
nika Zenona Małyszka naszego 
kapelana, który odczytał słowa 
Ewangelii o narodzeniu Chrystusa. 
Zaproszeni goście oraz pracow-
nicy Spółki życzyli sobie nawzajem 
wszelkiej pomyślności na nadcho-
dzące Święta, jak również na zbli-
żający się Nowy Rok.

tekst i foto 
Arkadiusz Wojewódzki

Witamy 
w LPEC

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

Boże Narodzenie 2010



10	 gorące wiadomości  ·  nr	1	(19)		·  wiosna	2011

Igłą malowane
Nasze pasje

Od dwóch lat pasjonuje mnie haft 
krzyżykowy. Poświęcam mu każdą wolną 
chwilę. Haftem zaraziła mnie znajoma. 
Zobaczyłam jej wszystkie prace i byłam 
oczarowana. Nie wiedziałam, że można 
tworzyć takie dzieła igłą i nitką.

Moim pierwszym haftowanym obra-
zem były kwiaty – maki .  Tak bardzo 
mnie to zafascynowało, że kończąc jeden 
obraz myślę już nad kolejnym. Haftowanie 
pozwala mi się odprężyć, zrelaksować 
i zapomnieć o codziennych smutkach. 
Wykonywanie obrazu może trwać dwa, 
cztery miesiące, a nawet rok zależnie od 
wielkości pracy.

Co roku chodzę na wystawy oglądać 
prace innych twórców. Oglądam, podzi-
wiam, nierzadko wymieniając się wzajem-
nie wzorami graficznymi na podstawie, 
których powstaje obraz. Swoje prace 
wykonuję dla siebie, córek i znajomych. 
Uważam, że są miłym i niepowtarzalnym 
prezentem.

Drugą moją pasją jest wykonywanie 
ozdób choinkowych. Materiałem wyjścio-
wym są kule styropianowe różnej wiel-
kości, cekiny i szpilki. Jest to już mniej 
pracochłonne. Na wykonanie jednej 
bombki potrzeba „jedynie” około dwóch 
godzin.

Swoimi pasjami zarazi łam córkę. 
Zachęcam do nich także znajomych i przy-
jaciół.

Jolanta Kuzioła

fo
to

gr
af

ie
 A

rk
ad

iu
sz

 W
oj

ew
ód

zk
i



nr	1	(19)		·  wiosna	2011		·		gorące wiadomości  11

Ratujemy 
lubelskie 
kasztanowce

25 marca 2011 roku w lubelskim Ratuszu prezydent Miasta 
Lublin Krzysztof Żuk wraz z Dyrektorem Wydziału Ochrony Środo-
wiska Marianem Stanim dokonali podsumowania zeszłorocznej 
akcji „Ratujmy lubelskie kasztanowce”. Podsumowanie akcji stało 
się także okazją do uhonorowania firm i instytucji szczególnie 
zaangażowanych w działania proekologiczne. Wśród tegorocznych 
laureatów, po raz kolejny, znalazło się Lubelskie Przedsiębiorstwo 
Energetyki Cieplnej Sp. z o.o., które zostało docenione i otrzymało 
nagrodę „Srebrnego Kasztana” za wsparcie finansowe działań  
na rzecz ochrony lubelskich kasztanowców. 

tekst i foto 
Arkadiusz Wojewódzki

LPEC po raz trzeci 
Gazelą Biznesu

Uroczyste wręczenie statuetek Gazeli Biznesu 2010 odbyło się w Lublinie w dniu 15 marca 2011 roku.
Wyróżnienie dla LPEC odebrał Artur Szymczyk Główny Księgowy p.o. Dyrektora ds. Ekonomiczno-
Finansowych (pierwszy z lewej).

Lubelskie Przedsiębiorstwo Energetyki 
Cieplnej po raz kolejny zostało laureatem 
prestiżowej nagrody Gazela Biznesu 2010, 
to już nasze trzecie z kolei wyróżnienie 
w tym konkursie. Tytuł Gazeli Biznesu 
otrzymują dynamicznie rozwijające się 
spółki krajowe, które osiągają dobre wyniki 
finansowe i są rzetelnym partnerem w biz-
nesie. Konkurs organizowany jest przez 
redakcję „Pulsu Biznesu” przy współpracy 
z firmą Coface Poland i pod patronatem 
Krajowej Izby Gospodarczej. 

„To, kolejne już, prestiżowe wyróżnie-
nie naszej firmy bardzo satysfakcjonuje, 
a jednocześnie zobowiązuje, bowiem 
o zwycięstwie decyduje tu dynamika roz-
woju potwierdzona dodatnimi wynikami 
finansowymi firmy, osiąganymi w ostat-
nich trzech latach prowadzonej dzia-
łalności. Otrzymany tytuł plasuje LPEC 
w prestiżowym gronie dynamicznie roz-
wijających się polskich przedsiębiorstw. 
Dowodzi również naszej wiarygodności 
i rzetelności w biznesie” – podkreśla Lech 
Kliza prezes zarządu LPEC Sp. z o.o.

Wyróżnione firmy przeszły w 2010 
roku k i lk a  etapów wer yf ik ac yjnych. 
Dzięki czemu wśród Gazel Biznesu znaj-
dują się tylko te przedsiębiorstwa, które 
przez ostatnie trzy lata miały bardzo 

dobre wynik i f inansowe. Organizato-
rzy przed przyznaniem tytułów Gazela 
Biznesu gromadzili, weryfikowali i oce-
niali informacje na temat wiarygodności 
finansowej spółek. Ubiegające się firmy 
podlegały także kontroli pod kątem nie-
zalegania z ewentualnymi zobowiąza-
niami względem 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 europejskich krajach, w których dzia-
łają bliźniacze dla „Pulsu Biznesu” dzienniki 
ekonomiczne należące do Grupy Wydaw-
niczej Bonnier, oprócz Polski są to: Szwe-
cja, Dania, Austria, Litwa, Łotwa, Rosja, 
Estonia, Słowenia.

tekst i foto 
Teresa Stępniak-Romanek



Przez wiele lat późna jesień i wczesna wiosna były dla odbiorców ciepła okresami 
niepewności. Upływały one pod hasłami „Kiedy w końcu będzie ciepło w mieszkaniu" 
lub „Ciekawe, kiedy wyłączą ogrzewanie?". Marznięcie przed rozpoczęciem sezonu 
grzewczego i tuż po jego zakończeniu było przez dziesięciolecia standardem. Celowo 
używamy czasu przeszłego - mamy bowiem rozwiązanie. Kryje się ono w czterech 
słowach: Ciepło przez cały rok.

Wejdź na stronę  www.cieploprzezcalyrok.pl  i dowiedz się więcej.

Sezon grzewczy nie istnieje.




