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LPEC nadal 
wśród liderów

Według rankingu przygotowanego przez Kurier Lubelski – „Setka Kuriera” – LPEC należy 
do największych i najlepiej działających firm w województwie lubelskim. Spółka znajduje 
się na 8 miejscu największych inwestorów w 2011 roku. Natomiast w tegorocznym rankingu 
„Złota Setka 2011”, przygotowanym przez redakcję Dziennika Wschodniego, LPEC został 
sklasyfikowany na 9 miejscu jako jeden z największych inwestorów na Lubelszczyźnie.

LPEC nieustannie podnosi jakość oferowanych usług, konsekwentnie inwestuje 
w nowe technologie i infrastrukturę. Strategia Spółki zakłada dynamiczny rozwój przez 
modernizację i rozbudowę systemu. Co roku firma wymienia około 10 km sieci ciepłowni-
czej. W 2011 roku do sieci LPEC przyłączonych zostało ponad 50 nowych obiektów. Były to 
zarówno obiekty nowo budowane, jak również odbiorcy korzystający wcześniej z innych 
źródeł zaopatrzenia w ciepło.

Działania firmy są zauważane i doceniane. W 2011 roku zdobyła ona szereg wyróżnień, 
m.in. czwarty raz z rzędu tytuł „Gazeli Biznesu”. Ma też na swoim koncie tytuł „Wojewódz-
kiego Lidera Biznesu 2011” oraz medal „Lubelskiego Orła Biznesu 2010”. Ponadto jest 
posiadaczem godła „Teraz Polska” za produkt Ciepło Systemowe, a także wielu innych 
nagród oraz certyfikatów. aw

Wybory do
Rady Nadzorczej

23 kwietnia 2012 roku, w związku z upływem trzyletniej kadencji, przeprowadzone 
zostały wybory przedstawicieli pracowników do Rady Nadzorczej LPEC Sp. z o.o. W ich 
wyniku najwięcej głosów otrzymali Pan Konrad Barański i Pan Grzegorz Cękalski.

W LPEC Sp. z o.o. Rada Nadzorcza składa się z pięciu członków, z tym że dwóch spośród 
nich wybierają pracownicy Spółki w głosowaniu bezpośrednim i tajnym, przy zachowaniu 
zasady powszechności.

Rada Nadzorcza to organ powołany do wykonywania czynności nadzoru, działający 
w oparciu o właściwe przepisy regulujące funkcjonowanie osoby prawnej oraz jej statut.

gk

Lubelskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej
– dostawca Ciepła Systemowego dla Lublina –
stale ugruntowuje swoją pozycję na lokalnym rynku.
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Zwyczajne
Zgromadzenie Wspólników

Jak co roku Zgromadzenie Wspólni-
ków LPEC Sp. z o.o. podsumowało działal-
ność i wyniki Spółki w roku poprzednim. 
26 czerwca 2012 roku w Ratuszu dyrektor 
Biura Nadzoru Właścicielskiego Urzędu 
Miasta Lublin Krzysztof Trojanowski – 
reprezentując jedynego Wspólnika – prze-
wodniczył obradom Zgromadzenia, które 
m.in. zatwierdziło sprawozdanie Zarządu 
z działalności LPEC Sp. z o.o. oraz sprawoz-
danie finansowe Spółki za rok obrotowy 
2011, zaś członkom Zarządu i Rady Nad-
zorczej przyznało absolutorium z wykona-
nia obowiązków. Podczas Zgromadzenia 
wyrażono zadowolenie z osiągnięć LPEC 
w minionym roku, gratulując członkom 
Zarządu i wszystkim pracownikom znako-
mitych wyników i wyrażając wdzięczność 
za zapewnienie komfortu cieplnego mieszkańcom Lublina.

Osiągnięcia Spółki w roku 2011 stanowią znakomite podwaliny pod realizację, zatwierdzonej 18 kwietnia 2012 roku, Strategii rozwoju 
LPEC Sp. z o.o. na lata 2012-2016. pkkWybory do

Rady Nadzorczej

Projekt unijny LPEC został nagrodzony medalem Lubelskiego 
Orła Biznesu w kategorii Promocja Inwestycji Realizowanych 
z Funduszy Unijnych. Kapituła konkursu doceniła Lubelskie Przed-
siębiorstwo Energetyki Cieplnej za działania związane z realizacją 
oraz promocją Projektu „Przebudowa sieci ciepłowniczej na terenie 
miasta Lublin”, który jest realizowany w ramach Programu Opera-
cyjnego Infrastruktura i Środowisko. 

Konkurs Lubelski Orzeł Biznesu organizowany jest przez 
Związek Pracodawców Ziemi Lubelskiej. Jego głównym celem 

jest prezentacja oraz wszechstronna promocja najlepszych i naj-
bardziej dynamicznych firm naszego regionu. Honorowymi patro-
nami konkursu są: Wojewoda Lubelski i Marszałek Województwa 
Lubelskiego. 

Gala finałowa Lubelski Orzeł Biznesu 2011 odbyła się 20 kwiet-
nia 2012 roku w Sali Kolumnowej Urzędu Wojewódzkiego 
w Lublinie. Nagrodę dla LPEC odebrał Prezes Zarządu Lech Kliza 
(na fotografii powyżej siedzi pierwszy z lewej strony).

aw

Doceniony Projekt
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Unijny projekt
na półmetku
W szybkim tempie postępują prace modernizacyjne związane z przebudową lu-
belskiego systemu ciepłowniczego. Zakończono już 7 z 26 zaplanowanych zadań, 
a reszta jest w trakcie realizacji. Do końca października 2012 roku ma zostać wy-
mienione kolejne 5 km sieci – łącznie ponad 50% odcinków objętych projektem.

W bieżącym roku realizowanych jest pięć zadań: Nadbystrzycka, Niepodległości, Bro-
nowice III, Zemborzycka, Nałkowskich 2. W pierwszej kolejności wymianę sieci rozpoczęto 
w rejonie ul. Nadbystrzyckiej w okolicy budynku Wydziału Elektrycznego Politechniki 
Lubelskiej. Kolejne „tablice unijne” stanęły w maju w rejonie Al. gen. Andersa oraz ulic Droga 
Męczenników Majdanka i Zemborzyckiej. W czerwcu remont ruszył także w rejonie ulic 
Nałkowskich i Diamentowej. Łącznie w ramach projektu LPEC wymieni w 2012 roku prawie 
5 km rurociągów ciepłowniczych. 

Modernizacja instalacji odbywa się w ramach unijnego projektu „Przebudowa sieci 
ciepłowniczej na terenie miasta Lublin”. Projekt polega na wymianie istniejących sieci cie-
płowniczych kanałowych na sieci preizolowane o dużo lepszych parametrach izolacyjnych. 
Działania z tym związane pozwolą na zmniejszenie strat energii powstających w procesie 
przesyłania i dystrybucji ciepła, dzięki czemu poprawi się wydajność energetyczna lubel-
skiego systemu ciepłowniczego.

Dla mieszkańców Lublina realizacja Projektu oznacza przede wszystkim zwiększenie 
bezpieczeństwa i pewności dostawy ciepła niezależnie od pory roku oraz czyste powietrze 
w mieście. Poprawa wydajności energetycznej systemu ciepłowniczego przyczyni się również 
do stabilizacji cen ciepła.

Przebudowa systemu ciepłowniczego spowoduje zmniejszenie strat ciepła na moder-
nizowanych odcinkach o ponad 60%. Efektem tych działań będzie m.in. mniejsze zużycie 
energii – o 12.552,49 MWh rocznie, a tym samym ograniczenie emisji CO

2
. Dzięki zmoder-

nizowaniu sieci do atmosfery dostanie się o 8,11 tys. ton dwutlenku węgla mniej. Realizacja 
inwestycji przyczyni się również do spadku zużycia wody – docelowo o ok. 6%.

tsr

Projekt „Przebudowa sieci ciepłow-
niczej na terenie miasta Lublin” 
jest realizowany w ramach Programu 
Operacyjnego Infrastruktura i Środo-
wisko (POIiŚ), działanie 9.2. Efektywna 
dystrybucja energii. Projekt obejmuje 26 
zadań i zakłada modernizację sieci cie-
płowniczych o długości 22,4 km, a jego 
realizacja przewidziana jest na lata 2010-
2013. Wartość brutto całego Projektu to 
46,2 mln zł, w tym wartość dofi nanso-
wania z Unii Europejskiej – 22,5 mln zł.
Informacje na temat Projektu dostępne 
są w: Jednostce Realizującej Projekt LPEC 
Sp. z o.o., tel. 81 452 03 36, www.lpec.pl
e-mail: jrp@lpec.pl

Zadania planowane do realizacji 
w 2012 roku

Nazwa
zadania

Termin 
realizacji

Wymie-
niana sieć

Nadbystrzycka 2.05.2012 - 
29.06.2012 228 mb

Niepodległości

2.05.2012 - 
31.10.2012 
(roboty 
montażowe 
na rurocią-
gach do 
30.09.2012)

1.482 mb

Bronowice III

2.05.2012 - 
31.10.2012 
(roboty 
montażowe 
na rurocią-
gach do 
30.09.2012)

496 mb

Zemborzycka

2.05.2012 - 
31.10.2012 
(roboty 
montażowe 
na rurocią-
gach do 
30.09.2012)

1.633 mb

Nałkowskich 2

1.06.2012 - 
31.10.2012 
(roboty 
montażowe 
na rurocią-
gach do 
30.09.2012)

995 mb
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Rok 2012 zapowiadany był przez wielu jako przełomowy. Począwszy od przepowiedni Majów o końcu świata, poprzez 
wieszczących kryzys gospodarczy, aż po optymistów, którzy widzieli w nim czas postępu i sukcesów inwestycyjnych. 
Na najbliższym nam „gruncie lubelskim” ten rok to zakończenie budowy lotniska, pierwszego odcinka S-17 (z Lublina 
do Piask) oraz kilku dużych obiektów w samym mieście. 

Nowi 
odbiorcy ciepła

Przeglądając listę tegorocznych przy-
łączeń do miejskiej sieci ciepłowniczej, od 
razu rzucają się w oczy trzy z nich: 

• nowa hala wystawiennicza Targów 
Lublin S.A. przy ul. Dworcowej 11 (1,3 
MW);

• Centrum Innowacyjno-Wdrożeniowe 
Nowych Technik i Technologii w Inży-
nierii Rolniczej Uniwersytetu Przyrod-
niczego w Lublinie przy ul. Głębokiej 
28, (1,9 MW);

• Wojewódzki Szpital Specjalistyczny 
przy al. Kraśnickiej 100, który po wielu 
latach ponownie zaczął korzystać 
z ciepła systemowego (3 MW).
Tylko te trzy obiekty to łącznie 6,2 MW 

nowej mocy zamówionej, co wraz z innymi 
przyłączeniami daje 8,4 MW już w pierw-
szej połowie tego roku, a więc więcej niż 
w całym roku 2011. Bieżący rok może być 
pod względem mocy zamówionej rekor-
dowy od wielu lat, ponieważ większość 
nowych przyłączeń następuje zwykle na 
początku sezonu grzewczego, czyli w ostat-
nim kwartale. Głównie są to budynki miesz-
kalne, które co roku stanowią znaczący 
segment nowych przyłączeń.

Wszystko zatem wskazuje, że rok 2012 
okaże się przełomowy również dla LPEC 
i nastąpi odwrócenie spadkowej tendencji 
mocy zamawianej przez odbiorców ciepła 
systemowego. Jest to tym bardziej możliwe, 
że najbliższe trzy lata zamykają obecną 
perspektywę finansowania inwestycji ze 
środków europejskich i do końca 2015 
roku powinien nastąpić prawdziwy „wysyp” 
dużych obiektów, których budowa jest 
wspierana finansowo przez UE. Będą to, 
w dalszym ciągu, nowe budynki dydak-
tyczne lubelskich uczelni, ale także stadion 
piłkarski, Centrum Spotkania Kultur, Lubel-
skie Centrum Konferencyjne, basen przy 
ul. Łabędziej. 

Prawdopodobnie LPEC będzie także 
ogrzewać cały szereg nowych „parków”, 
bo takie określenie jest ostatnio najbar-
dziej pożądane dla nowych obiektów 
handlowych, mieszkalnych, biurowych. 
W budowie są m. in.: 18-piętrowy  budynek 

mieszkalny Metropolitan Park na LSM, 
mieszkalno-biurowy Nord Park na Cze-
chowie, apartamentowiec Centrum Park 
na miejscu zburzonego kina Kosmos. Nie-
dawno otwarto Park Handlowy Tatary przy 
ul. Mełgiewskiej. Przy ul. Gospodarczej 
będzie Centrum Handlowe Retail Park, 
a na Węglinie ma powstać wielka gale-
ria handlowa Ilumina Park. To prawdziwy 

„parkowy” zawrót głowy. Dotychczas koja-
rzone z kloszardami mieszkanie w parku (na 
ławce) nabierze wręcz nobilitowanego zna-
czenia, bo mieszkanie w Centrum Parku na 
skraju rewitalizowanego Saskiego Ogrodu 
pachnie cesarsko-królewsko-nowojorskim 
blichtrem, a więc kolejny przełom, tym 
razem pojęciowy.

Mirosław Werner

Nowa hala Targów Lublin S.A.

Part Handlowy Tatary
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Bezpieczeństwo
Ciepła woda przygotowywana w opar-

ciu o Ciepło Systemowe jest gwarancją 
bezpieczeństwa użytkowników. Urządzenia 
do podgrzewu wody znajdują się poza 
mieszkaniem w pomieszczeniu węzła ciepl-
nego i nie wykorzystują procesu spalania. 
W związku z powyższym nie ma zagroże-
nia wybuchem lub porażeniem. Elimino-
wane jest również zagrożenie związane 
z zatruciem tlenkiem węgla, będącym 
konsekwencją niedrożności przewodów 
spalinowych lub wentylacyjnych, złego 
stanu technicznego podgrzewaczy, bądź 
niewłaściwej ich eksploatacji.

Jakość
Stosowane w węzłach nowoczesne 

urządzenia zapewniają pełny zakres regu-
lacji.  Pozwalają na sterowanie pracą zawo-
rów regulacyjnych, pomp cyrkulacyjnych, 
jak również zbierają i przekazują wszystkie 
informacje, łącznie z sygnałami o niepra-
widłowościach w pracy poszczególnych 
urządzeń. Optymalizuje to zużycie energii, 
a w konsekwencji zwiększa oszczędności 
u odbiorców Ciepła Systemowego. Dodat-
kowo nad sprawnością dostawy ciepła za 
pośrednictwem sieci ciepłowniczej czu-
wają służby eksploatacji i nadzoru, w tym 
całodobowe pogotowie cieplne. 

Komfort użytkowania
Podgrzewanie wody Ciepłem Syste-

mowym zapewnia ciepłą wodę użytkową 
o odpowiedniej temperaturze niemal 
natychmiast po odkręceniu kranu. Nie trzeba 

czekać aż z instalacji spłynie zimna woda, 
a podgrzewacz osiągnie parametry pracy 
niezbędne do jej podgrzania. Dzięki temu 
zmniejsza się ilość pobieranej wody i ilość 
powstających ścieków. Z kolei dzięki wyeli-
minowaniu piecyka nie należy martwić się 
o przeglądy urządzeń gazowych i kana-
łów spalinowych. Dodatkowo przestrzeń 
w kuchni bądź łazience, uzyskana w wyniku 
likwidacji dotychczasowych podgrzewaczy 
wody, może zostać dowolnie wykorzystana. 
Usunięcie piecyka to również poprawa este-
tyki w pomieszczeniu.

Pewność dostaw
System ciepłowniczy w Lublinie dzięki 

inwestycjom w najnowsze technologie 
gwarantuje ciągłość dostawy ciepła na 
cele ciepłej wody przez cały rok. Prioryte-
tem prowadzonych modernizacji i rozwoju 
systemu jest jego niezawodność.

Rozwiązania techniczne
Instalacja ciepłej wody użytkowej 

składa się z dwóch równoległych izolowa-
nych cieplnie przewodów rurowych. Jeden 
z nich służy do przesyłu wody ogrzanej 
w węźle cieplnym do punktów poboru 
w mieszkaniach, drugi służy celom cyrku-
lacji zapewniającej odpowiednią tempe-
raturę wody natychmiast po odkręceniu 
kranu. Przewody te, w zależność od lokaliza-
cji punktów poboru wody w mieszkaniach, 
mogą przebiegać niewykorzystywanymi 
po likwidacji piecyków kanałami spalino-
wymi lub mogą być usytuowane na klat-
kach schodowych. Istniejące na lokalnym 

rynku, wyspecjalizowane fi rmy wykonaw-
cze realizują prace instalacyjne z mini-
malną uciążliwością dla lokatorów. Czas 
prac w mieszkaniu, obejmujących m.in. 
usunięcie piecyka, jak i montaż wodomie-
rza ciepłej wody, szacowany jest na kilka 
godzin. Na Lubelszczyźnie program dopo-
sażania węzłów c.o. w moduły c.w. jest 
szeroko realizowany np. w Puławach, gdzie 
dotychczasowe działania pozwalają na 
ciągłe poszerzanie grona zainteresowanych 
i zadowolonych z wprowadzanych zmian 
mieszkańców. Przykładami miast spoza 
regionu, w których następuje systema-
tyczna likwidacja podgrzewaczy gazowych 
i elektrycznych są Kraków, Tychy, Łódź, 
Wałbrzych.    

Konkurencyjność cenowa 
Ciepło z miejskiej sieci gwarantuje 

najbardziej racjonalny i perspektywiczny 
pod względem ekonomicznym sposób 
podgrzewu ciepłej wody użytkowej. W roz-
wiązaniach technologicznych stosowane 
bowiem są nowoczesne urządzenia regu-
lacyjne, które optymalizują zużycie ciepła, 
a w konsekwencji zwiększają oszczędności 
u odbiorców. Koszty przygotowania ciepłej 
wody przy udziale Ciepła Systemowego 
są niższe od kosztów ponoszonych przy 
podgrzewaniu wody w indywidualnych 
piecykach gazowych. Oszczędności w opła-
tach szacowane są na poziomie od 70 zł do 
140 zł na osobę w skali roku (obliczenia dla 
rodziny trzyosobowej przy zużyciu 38,4 dm3 
przez osobę w ciągu doby).

Jarosław Boroch

Lubelskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej, mając 
na uwadze poprawę komfortu cieplnego mieszkańców 
Lublina oraz podnoszenie standardów obsługi odbior-
ców, opracowało program doposażenia indywidualnych 
węzłów cieplnych centralnego ogrzewania w moduły 
ciepłej wody użytkowej.

Oferta skierowana jest do właścicieli, administratorów i zarząd-
ców budynków zlokalizowanych na terenie miasta, przyłączonych za 
pośrednictwem indywidualnych węzłów cieplnych do miejskiej sieci 
ciepłowniczej i wykorzystujących ciepło systemowe LPEC na cele 
centralnego ogrzewania, a pozyskujących dotychczas ciepłą wodę 
w oparciu o indywidualne podgrzewacze gazowe lub elektryczne.

Istotą projektu jest zamiana dotychczasowego sposobu pozy-
skiwania ciepłej wody na rozwiązanie z wykorzystaniem Ciepła 
Systemowego LPEC. Inwestycja taka wiąże się z realizacją węzła 
ciepłej wody (jako rozbudowa istniejącego indywidualnego węzła 
c.o.) i instalacji ciepłej wody w budynku.

Oferta LPEC obejmuje pokrycie części kosztów związanych 
z przedsięwzięciem. W ramach doposażenia węzłów c.o. w moduły 
c.w.u. LPEC proponuje: nieodpłatne wykonanie projektu węzła 
ciepłej wody, sfi nansowanie zakupu węzła oraz bezpłatny montaż 
węzła w miejscu jego zabudowy. Po stronie odbiorcy pozostaje 
wykonanie projektu i instalacji ciepłej wody w budynku. Dodatkowo, 
na realizację instalacji ciepłej wody, LPEC oferuje wsparcie fi nansowe 
na poziomie ustalonym z inwestorem.

Ciepła woda
z LPEC
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Ciepło z LPEC
najbardziej efektywne

W związku z wejściem w życie ustawy 
z dnia 15 kwietnia 2011 roku o efektyw-
ności energetycznej, na wniosek LPEC, 
naukowcy z Politechniki Lubelskiej wyko-
nali opracowanie, w którym określony 
został współczynnik nakładu nieodna-
wialnej energii pierwotnej dla ciepła 
systemowego w Lublinie. Wartość wyzna-
czonego w ramach tego opracowania 
współczynnika w

H,SC 
 wynosi 0. Świadczy 

to o najwyższej z możliwych efektywno-
ści energetycznej lubelskiego systemu 
ciepłowniczego. Dla porównania wartość 
współczynnika nakładu nieodnawialnej 
energii pierwotnej dla ciepła z kogeneracji 
opartej na węglu kamiennym lub gazie 
ziemnym, według założeń krajowych, 
wynosi 0,8. System ciepłowniczy Lublina 
ma również wyższą efektywność w porów-
naniu z ciepłem kogeneracyjnym opartym 
o energię odnawialną (biomasa, biogaz), 
dla którego współczynnik kształtuje się na 
poziomie 0,15.

Tak niski poziom współczynnika w
H,SC

 
wskazuje lubelski system ciepłowniczy 
jako najbardziej odpowiednie źródło 
zaopatrzenia budynków w energię cieplną 
z punktu widzenia wymagań ekologicz-
nych. Ciepło systemowe z LPEC w około 
85% wytwarzane jest w kogeneracji , 
a cena ciepła w systemie jest niższa od 
średniej ceny sprzedaży ciepła określonej 
na podstawie informacji Prezesa Urzędu 
Regulacji Energetyki.

Kogeneracja to inaczej wspólne wytwa-
rzanie ciepła i energii elektrycznej w jed-
nym procesie technologicznym. Obecnie 
jest to najbardziej efektywna forma wytwa-
rzania energii ze względu na optymalne 
wykorzystanie paliw przy produkcji energii 
i ograniczenie emisji dwutlenku węgla 
do atmosfery. Efektywność energetyczna 
systemu kogeneracyjnego jest przeciętnie 
około 30% wyższa niż w przypadku oddziel-
nego wytwarzania energii elektrycznej 
w elektrowni i ciepła w kotłowni.

Zgodnie z zapisami ustawy Prawo 
energetyczne oraz Prawo budowlane, 
wynikającymi z ustawy o efektywności 
energetycznej,  powyższe informacje 
należy od 1 lipca 2012 roku uwzględniać 

Analiza lubelskich naukowców potwierdziła, że system ciepłowniczy LPEC należy do najbardziej efektywnych systemów 
w Polsce. Ciepło z sieci charakteryzuje się najwyższą możliwą efektywnością energetyczną czyli relacją nakładu paliwa 
pierwotnego do uzyskanych efektów energetycznych. 

w procesie budowlanym przy podejmo-
waniu decyzji dotyczących źródła ciepła 
o mocy powyżej 50 kW dla realizowanych 
inwestycji i modernizacji. 

Ustawa Prawo budowlane nakłada 
również na właścicieli obiektów obo-
wiązek sporządzania świadectw charak-
terystyki energetycznej dla budynków 
oddawanych do użytkowania, sprzeda-
wanych i wynajmowanych. Świadectwo 
zawiera wskaźniki zapotrzebowania na 
energię użytkową (E), końcową (EK) oraz 
pierwotną (EP). Wskaźnik EP jest jednym 
z parametrów, który stanowi o spełnieniu 
wymagań w zakresie oszczędności energii 
w budynkach zgodnie z wymaganiami 
Warunków Technicznych (Rozporządzenie 

Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 
2002 roku w sprawie warunków tech-
nicznych, jakim powinny odpowiadać 
budynki i ich usytuowanie). Wskaźnik EP 
jest iloczynem wartości wskaźnika EK oraz 
współczynnika nakładu nieodnawialnej 
energii pierwotnej. 

Wobec powyższego wartość współ-
czynnika w

H,SC
 systemu ciepłowniczego ma 

decydujący wpływ na wskaźnik EP, podob-
nie jak współczynniki nakładu nieodna-
wialnej energii pierwotnej wynikające 
z wykorzystywania takich nośników energii 
jak: węgiel, olej opałowy, gaz ziemny, ener-
gia odnawialna czy energia elektryczna.

Teresa Stępniak-Romanek

Więcej informacji na temat współczynnika nakładu nieodnawialnej energii pierwot-
nej dla lubelskiego systemu ciepłowniczego można znaleźć na stronie internetowej 

www.lpec.pl.

graf. depositphotos



Dzień Dziecka
z LPEC
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Czerwone balony, kolorowe, roześmiane buzie i ogromne bańki mydlane można było zobaczyć na przełomie maja 
i czerwca na kilku lubelskich skwerach i placach zabaw. LPEC, wzorem ubiegłego roku, włączył się w przygotowa-
nie pikników dla najmłodszych mieszkańców Lublina, organizowanych z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka.

Przygotowane przez naszą �rmę z tej okazji stoiska promocyjne ob�towały w liczne atrakcje dla dzieci m.in.: pokaz 
baniek mydlanych, malowanie twarzy, kącik plastyczny oraz liczne konkursy z nagrodami.

Największy festyn pn. „Piknik Rodzinny LSM” odbył się 26 maja 2012 roku. Tego samego dnia stoiska LPEC można 
było znaleźć przed Szkołą Podstawową nr 52 na Felinie, gdzie odbył się festyn „Rodzina – Felina”. Natomiast 1 czerwca 
2012 roku w Parku Czuby swoje święto uczciły z udziałem LPEC dzieci z dzielnicy Czuby Południowe.

aw
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Targi
Ciepła Systemowego

Podczas tegorocznej edycj i  Mię-
dzynarodowych Targów Instalacyjnych 
INSTALACJE zadebiutowały Targi Ciepła 
Systemowego (TCS), które są odpowie-
dzią na dynamiczny rozwój ciepłownictwa 
w Polsce. Targi TCS cieszyły się dużym zain-
teresowaniem wśród przedstawicieli branży 
ciepłowniczej, zarządców obiektów przemy-
słowych, lokali mieszkalnych i użyteczności 
publicznej, projektantów instalacji, dewelo-
perów oraz wykonawców. Jedyne w Polsce 
targi dla branży ciepłowniczej utworzone 
z inicjatywy Międzynarodowych Targów 
Poznańskich oraz Izby Gospodarczej Cie-
płownictwo Polskie doskonale uzupełniły 
ofertę rozwiązań systemowych z zakresu 
ekonomicznych i ekologicznych rozwiązań 
w zakresie zarządzania energią cieplną.

Wśród odwiedzających Targi Ciepła 
Systemowego byli również pracownicy 
Lubelskiego Przedsiębiorstwa Energetyki 
Cieplnej. – Tegorocznej edycji towarzyszyła 
ogromna ilość wystawców oraz mnóstwo 
nowości technicznych – podkreśla Grze-
gorz Cękalski, zastępca kierownika Działu 
Eksploatacji LPEC Sp. z o.o. – Stoiska wypo-
sażone były w szereg urządzeń i fragmentów 
instalacji, które w sposób bardzo obrazowy 

prezentowały zastosowanie i opłacalność 
poszczególnych elementów. Odwiedziliśmy 
szereg stoisk zaprzyjaźnionych firm, gdzie, 
jak zawsze, spotkaliśmy się z ciepłym, serdecz-
nym przyjęciem. Z takich wyjazdów wraca się 
z nowymi wiadomościami i doświadczeniem. 
Polecam odwiedzenie następnej edycji Targów 
szczególnie osobom zajmującym się aspek-
tami technicznymi w naszej fi rmie.

Ekspozycji wystawców targów INSTA-
LACJE, WODOCIĄGI, KOMINKI, TCS towa-
rzyszył obszerny program seminariów 
i konferencji, m.in. „I Konferencja Rynku 
Urządzeń Grzewczych”, panel ekono-
miczny „4E – Ekologia, Energia, Eduka-
cja, Ekonomia” czy też cykl wykładów 
na temat nowoczesnych źródeł ciepła 
w budownictwie i ich parametrów ener-
getyczno-ekologicznych,  wentylacj i 
w budynkach energooszczędnych oraz 
odprowadzania i zagospodarowania wód 
opadowych. Podczas konferencji „Nowo-
czesne technologie w ciepłownictwie 
systemowym dla poprawy efektywno-
ści wytwarzania i przesyłania ciepła oraz 
ochrony powietrza”, przygotowanej przez 
Izbę Gospodarczą Ciepłownictwo Pol-
skie, przedstawiciele kadry technicznej 

i  eksploatacyjnej przedsiębiorstw ciepłow-
niczych, elektrociepłowni oraz ciepłowni 
dyskutowali na najważniejsze dla branży 
tematy. Omówione zostały najbardziej 
aktualne zagadnienia związane z rozwo-
jem ciepłownictwa oraz nowoczesnymi 
technologiami dla kogeneracji, odnawial-
nymi źródłami energii (OZE) i ochroną 
powietrza, a także przesyłaniem i dys-
trybucją ciepła. Dużym zainteresowa-
niem cieszyły się także wykłady z zakresu 
techniki grzewczej, wytwarzania energii 
elektrycznej, wentylacji i klimatyzacji oraz 
pokazy praktycznego działania urządzeń 
z branży OZE odbywające się w ramach 
specjalnej przestrzeni Glob Pełen Energii.

tsr

Tegoroczna edycja targów INSTALACJE 
odbyła się w dniach 23-26 kwietnia 2012 
roku w Poznaniu. Targi zgromadziły ponad 
800 firm z 21 krajów. Wystawcy zapre-
zentowali blisko 190 nowych produktów 
i rozwiązań technologicznych. Z prezento-
waną ofertą zapoznało się 22.591 zwie-
dzających.
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W maju bieżącego roku na stronie 
internetowej „Lubię ciepło” na Facebooku 
rozpoczęła się akcja „Ciesz się energią!”. 
Kampania promocyjna Ciepła Systemo-
wego jest nawiązaniem do poprzedniej 
akcji „Zmień bojler na kaloryfer”. Odwo-
łuje się ona do percepcji energii w życiu 
człowieka.  Pokazuje,  że uniwersalne 
prawidłowości dotyczące racjonalnego 
zarządzania energią, w podobny sposób 
dotyczą naszych organizmów jak i miejsc, 
w których mieszkamy. 

W prz ygotowanych na potrzeby 
kampanii filmach zaprezentowano, jak 
w zrównoważony sposób człowiek może 
czerpać energię z pożywienia. Pomagają 
w tym wypowiedzi eksperta Ciepła Sys-
temowego. W kolejnych filmach eduka-
cyjnych autorzy skupili się na kwestiach 
rozsądnego korzystania z energii cieplnej 

Łączy nas
wspólne kibicowanie
LPEC, zgodnie ze swoją strategią, aktywnie wspiera lokalne inicjatywy sportowe, 
przyczyniając się tym samym do promocji zdrowego trybu życia oraz propagując 
aktywność fizyczną wśród mieszkańców Lublina. Rok EURO 2012 stał się więc do-
brą okazją do rozpoczęcia współpracy Spółki z drużyną piłkarską Motor Lublin.

Drużyna z Alei Zygmuntowskich aktualnie 
gra w II lidze. W niedawno zakończonym sezonie 
2011/12 II ligi grupy wschodniej, żółto-biało-nie-
biescy uzyskali łącznie 50 punktów i ostatecznie 
zajęli 5 miejsce w tabeli. Celem Motoru jest jednak 
gra w I lidze najpóźniej w roku 2014 i gra w eks-
traklasie do roku 2017. Ułatwi to z pewnością 
nowoczesny stadion piłkarski przy ul. Krochmalnej, 
którego budowę planuje wkrótce Miasto Lublin.

Piłkarzom oraz wszystkim osobom związa-
nym z Motorem Lublin S.A., w rundzie jesiennej 
2012/13, LPEC życzy uzyskania awansu do I ligi. 
Meczem inauguracyjnym ligowe zmagania będą 
derby Lubelszczyzny. Wisła Puławy w pierwszy 
weekend sierpnia na własnym boisku podejmie 
zespół z Lublina.

Sponsorując lokalną drużynę LPEC uczestniczy 
w integracji społeczności lokalnej, gdyż wspólne 
kibicowanie łączy nas. aw

w miejscach zamieszkania. Kampania ma 
uświadomić użytkownikom Ciepła Sys-
temowego, że mieszkanie, podobnie jak 
żywy organizm, wymaga racjonalnego 
gospodarowania energią.

Za pośrednictwem strony www.
lpec.pl, zachęcamy naszych klientów do 
przyłączenia się do kampanii. Jej uczest-
nicy mogą odbierać nagrody w postaci 
magnesów na lodówkę z tablicą kalo-
rii. Zainteresowani racjonalnym wyko-
rzystaniem energii z pożywienia mogą 
również pobrać pełną tablicę kalorii ze 
strony „Lubię Ciepło” na „Facebooku” oraz 
wydrukować zasady racjonalnego odży-
wiania i racjonalnego zarządzania energią 
w domu.

Kolejna kampania w social media 
rusza już latem.

tsr, cieplosystemowe.pl
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Zjazd
ciepłowniczej Solidarności

W tym roku, po raz pierwszy w historii, Komisji Zakładowej LPEC NSZZ „Solidarność” przypadł miły obowiązek zorganizo-
wania Walnego Zgromadzenia Delegatów Sekcji Krajowej Ciepłownictwa.

Walne Zgromadzenie Delegatów 
odbyło się w dniach 9-11 maja 2012 
roku, a jako gości zaprosiliśmy przed-
stawicieli Zarządu LPEC Sp. z o.o. oraz 
Zarządu Regionu Środkowowschodniego 
NSZZ „Solidarność”. Prezentacji naszej 
Spółki dokonał wiceprezes Paweł Okapa, 
a Region przedstawił zastępca przewod-
niczącego Marek Wątorski.

Zapraszanie gości z terenu, gdzie 
odbywa się WZD jest tradycją, która pozwala 
na poznanie specyfiki  miejscowych firm 

ciepłowniczych, szczegółów działalności 
związkowej w regionach oraz zadawanie 
licznych, czasem niewygodnych pytań. 
Trzeba przyznać, że wystąpienie naszego 
Wiceprezesa wzbudziło zainteresowanie 
i było komentowane jako fachowe. 

Duże wrażenie wywarło przybliżenie 
przez przedstawiciela Zarządu Regionu 
tematyki Lubelskiego Lipca 80, połączone 
ze złożeniem kwiatów pod pomnikiem na 
Bronowicach, upamiętniającym wydarze-
nia sprzed ponad trzydziestu lat. Goście 

także postarali się o godną oprawę tej 
uroczystości, obecnością czterech pocz-
tów sztandarowych.

Zgromadzenie było okazją do zapre-
zentowania delegatom piękna Lublina. 
Była więc okazja by zajrzeć do Archikate-
dry, wspiąć się na Wieżę Trynitarską oraz 
przespacerować się przez Stare Miasto. 
Nasze miasto wyjątkowo przypadło do 
gustu uczestnikom Zgromadzenia, z któ-
rych wielu było po raz pierwszy w Lublinie. 

Mirosław Werner

Z wielkim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci naszego kolegi i wieloletniego pracownika LPEC pana Tadeusza Melanowicza, który zmarł 
9 maja 2012 roku. Z Lubelskim Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej związany był od 11 kwietnia 1988 roku. Ostatnio pracował na stanowisku 
monter c.o. - ślusarz w Obwodzie Eksploatacyjnym TR-5. Był pracownikiem sumiennym, odpowiedzialnym i zaangażowanym.
Rodzinie Zmarłego składamy wyrazy głębokiego współczucia.

Zarząd i Pracownicy LPEC Sp. z o.o.

Z żałobnej karty
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NSZZ „Solidarność” jest związkiem zawodowym, który działa na 
terenie całego kraju. Jego podstawową komórką jest komisja zakła-
dowa, zrzeszająca członków Związku w zakładzie pracy. Komisje 
zakładowe są rejestrowane terytorialnie w Zarządzie Regionu, 
gdzie dany zakład pracy ma swoją siedzibę. 
Niezależnie istnieje struktura branżowa, w której dobrowolnie zrze-
szają się komisje zakładowe pokrewnych przedsiębiorstw. W ten 
sposób powstają sekcje, a jedną z nich jest Sekcja Krajowa Cie-
płownictwa, do której należy kilkadziesiąt organizacji  zakładowych 

firm ciepłowniczych z całej Polski, zrzeszających 4,5 tys. członków 
NSZZ „Solidarność”.
Podstawowym celem działalności Sekcji Krajowej Ciepłownictwa 
jest umożliwienie bezpośrednich kontaktów, organizowanie spo-
tkań, szkoleń oraz wymiana doświadczeń, komisjom zakładowym 
branży ciepłowniczej. Kilka razy w roku odbywają się szkolenia 
związkowców, a raz w roku Walne Zgromadzenie Delegatów, 
których aktualnie jest 92. Reprezentują oni wszystkie komisje 
zrzeszone w SKC. 
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Młode kadry
Szymon Grzegorczyk
ur. 25 grudnia 2011 roku
syn Waldemara i Bożeny
OBWÓD EKSPLOATACYJNY TR-3

Martyna Drozd
ur. 26 kwietnia 2012 roku
córka Artura i Anny
OBWÓD EKSPLOATACYJNY TR-2

Szczęśliwym Rodzicom gratulujemy!

Nasi weterani
W pierwszym półroczu 2012 roku przeszło na emeryturę 
dwóch wieloletnich, zasłużonych pracowników naszej 
Spółki.

Pan Wojciech Misztal pracę w LPEC rozpoczął 27 października 1972 
roku, do dnia 26 kwietnia 2012 roku przepracowując w branży 39 lat 
i 6 miesięcy. Ostatnio pracował na stanowisku monter c.o. w Obwodzie 
Eksploatacyjnym TR-8.

Pan Zbigniew Dyś w LPEC od 15 czerwca 1994 roku do dnia 1 czerwca 
2012 roku, co daje łącznie 18 lat. Pracował na stanowisku monter c.o. – 
spawacz w Obwodzie Eksploatacyjnym TR-8.

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

Wielkanoc 
w LPEC

Płyną lata
Przedstawiamy listę pracowników naszej Spółki, którzy 
w I półroczu 2012 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.

40-lecie
Ryszard Gryta
Jan Krężołek
Andrzej Pieczątka

35-lecie
Krzysztof Bargielski
Elżbieta Fornal
Zbigniew Machul
Barbara Misterek
Janusz Nieznaj
Ryszard Okoń
Jan Pietras
Leszek Radliński

30-lecie
Antoni Biernacki
Leszek Brzezina
Marek Mrozik
Agnieszka Sobolewska
Zbigniew Wróbel
Stanisław Zwolan

25-lecie
Grażyna Cieszko
Janusz Grzegorczyk
Przemysław Lekan
Sławomir Roczon

20-lecie
Elżbieta Kochan

15-lecie
Beata Kopacz
Iwona Stasiak
Dariusz Szabatkiewicz

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

Tradycją stały się już spotkania świą-
teczne w naszej Firmie. Dwa razy do roku 
spotykamy się w gronie przyjaciół by świę-
tować Narodzenie i Zmartwychwstanie 
Chrystusa. Tegoroczne spotkanie przy wiel-
kanocnym stole miało szczególnie podniosły 
charakter. Radość wielkanocnego poranka 
dzielili z nami prezydent Miasta Krzysztof 
Żuk, zastępca prezydenta Stanisław Kali-
nowski, przewodniczący Rady Miasta Piotr 
Kowalczyk, dyrektor Biura Nadzoru Właści-
cielskiego Krzysztof Trojanowski. Słowo Boże 
skierował do nas bp Józef Wróbel oraz nasz 
kapelan ks. Zenon Małyszek. W tym roku po 
raz pierwszy tak licznie odwiedzili nas rónież 
prezesi oraz przedstawiciele producentów 
i odbiorców Ciepła Systemowego: lubelskich 
elektrociepłowni oraz spółdzielni i wspólnot 
mieszkaniowych.  pkk fo
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Wędkarskie mistrzostwa
W dniach 19 i 20 maja 2012 roku na zbiorniku wodnym Chańcza koło Kielc odbyły się mistrzostwa LPEC w wędkarstwie spławikowym. 

W zawodach startowało 10 zawodników z naszej Spółki (na fotografii od lewej) Mariusz Pasierbik, Leszek Michnowicz, Cezary Burzec, 
Robert Gziut, Jerzy Bruchicki, Mieczysław Pasierbik, Krzysztof Bargielski, (klęczą z trofeami) Mirosław Wilewski, Waldemar Lipian, Grzegorz 
Zdunek. Zawody wygrał Waldemar Lipian z Oddziału Sieci wynikiem 4.350 g złowionej ryby i 5 punktów, przed Grzegorzem Zdunkiem 
z Obwodu Eksploatacyjnego TR-9 – 3.090 g złowionej ryby i 5 punktów oraz Mirosławem Wilewskim z Działu Układów Pomiarowych 
i  Sterowania – 6.220 g złowionej ryby i 6 punktów. Wszystkie złowione ryby otrzymały ponownie wolność i zostały wpuszczone do zalewu.
 gk

LPEC mistrzem Polski
Zespół LPEC wywalczył I miejsce podczas III Mistrzostw Polski Branży Energetycznej w halowej piłce nożnej o Puchar Izby Gospodar-

czej Energetyki i Ochrony Środowiska. Zawody odbyły się 26 maja 2012 roku w Warszawie. Pierwsze miejsce jest efektem doskonałego 
zgrania piłkarzy oraz ogromnej woli walki w połączeniu z zasadami fair play.

Naszej drużynie – w składzie (na fotografii od lewej): Tomasz Dalmata, Bogdan Wrona, Andrzej Lato, Piotr Kwiatkowski, Grzegorz 
Kwaśniewski (kapitan drużyny), Janusz Kasperek, Daniel Gajos, Grzegorz Szymański – gratulujemy i życzymy powodzenia w dalszym 
zdobywaniu bramek dla LPEC. aw
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Nad pięknym
modrym Dunajem

Długi majowy weekend... gdzie spę-
dzimy go w tym roku? Wybór padł na 
Bratysławę – Wiedeń – Morawski Kras. 

Bratysława leżąca na południowym 
zachodzie Słowacji, rozpościera się na 
obydwu brzegach Dunaju oraz u pod-
nóża pasma górskiego Małych Karpat. 
Pomimo swojej bogatej historii Bratysława 
jest jedną z najmłodszych stolic świata, 
co więcej ma także młodą pod względem 
wiekowym populację. Poza tym to jedyne 
miasto na świecie graniczące z dwoma 
państwami – Austrią i Węgrami. Jako mia-
sto graniczne pełni ważną rolę polityczną, 
gospodarczą i kulturalną. 

Najważniejszym obiektem zabytkowym 
w mieście jest oczywiście Zamek Bratysław-
ski. Wzorem starych twierdz usytuowany 
jest on na 85-metrowym wzgórzu nad 
rzeką Dunaj. Można go podziwiać z daleka 
i doskonale wyróżnia się w panoramie mia-
sta. Budowla powstała już w XI wieku, ale 
z jej pierwotnego obronnego charakteru 
niewiele pozostało. Dziś w zamku mieści 
się Słowackie Muzeum Sztuki.

Centrum miasta to Rynek, niewielki, 
z miłym kameralnym klimatem oraz sto-
jący przy nim Stary Ratusz. Ciekawym 
obiektem jest też Katedra św. Marcina – 
gotycki symbol miasta. 

Kolejny etap naszej wycieczki to Wie-
deń – stolica i największe miasto Austrii. 
Znajduje się w północno-wschodniej 
części kraju, także nad Dunajem. Histo-
ryczne centrum miasta, pełne zabytków ze 
wszystkich epok historycznych, z przewagą 

XIX-wiecznego historyzmu i secesji prze-
łomu XIX i XX w., zostało w 2001 r. wpisane 
na listę światowego dziedzictwa UNESCO. 

Najważniejszym i najatrakcyjniejszym 
obiektem zabytkowym w Wiedniu jest 
Hofburg – dawna siedziba rodu Habsbur-
gów, mająca już około 700 lat. Obiekt  jest 
imponujący, a jego powierzchnia przekra-
cza 240 tysięcy m2.

Niezwykłym urokiem cieszy się kom-
pleks Schönbrunn. Charakteryzuje go 
wyjątkowe bogactwo dekoracji architek-
tonicznych, stiuków, sztukaterii, malowi-
deł ściennych, złoceń oraz przepięknych 
mozaikowych podłóg. Przy pałacu funk-
cjonuje również ogród zoologiczny 
i palmiarnia. Na pobliskim wzgórzu znaj-
duje się pawilon widokowy, z którego 

można podziwiać panoramę Wiednia. 
Schönbrunn to również kompleks par-
kowy w stylu francuskim z labiryntem 
wykonanym z bukszpanu. Pałac posiada 
aż 1400 komnat. 

Drugi znaczący obiekt, to Belweder 
składający się z dwóch budynków – Gór-
nego Belwederu i Dolnego Belwederu 
– przedzielonych francuskim ogrodem. 
Była to letnia rezydencja, początkowo 
księcia Eugeniusza Sabaudzkiego, a potem 
cesarzowej Marii Teresy. Dziś jest to miej-
sce gromadzące kolekcje wspaniałych 
dzieł sztuki.

Ostatnim celem naszej podróży był 
Morawski Kras ze swoimi wspaniałymi 
atrakcjami: jaskinią Punkevni, przepa-
ścią Macocha czy jask inią Kateřinská. 
Zwiedzanie najlepiej zacząć od jaskini 
Punkevni, która swą sławę zawdzięcza 
płynącej tam podziemnej rzeczce  Punkvi. 

Najpierw spacerujemy korytarzem wśród 
stalaktytów i stalagmitów, następnie 
docieramy do dna słynnej przepaści 
Macocha, którą możemy podziwiać od 
dołu. Najwięcej emocji wzbudza ostatni 
odcinek zwiedzania jaskini, a mianowicie 
spływ łodzią, podziemną rzeką Punkvią... 
w niektórych momentach mamy pod 
sobą 40-metrową głębię.

Atrakcją jest także przepaść Macocha 
– tym razem zwiedzana od góry (dwa 
mostki widokowe). Przepaść ta licząca 
ponad 138 metrów głębokości jest naj-
większym tego rodzaju urwiskiem w Euro-
pie Środkowej. Z nazwą przepaści wiąże 
się ciekawa legenda, a mianowicie jest 
to upamiętnienie pewnej kobiety, która 
mieszkała w pobliskiej wsi. Jej syn zachoro-
wał, a kobiecie powiedziano, że to jej star-
szy pasierb wysysa siły z chorego dziecka. 
Kkobieta zabrała pasierba na krawędź 
przepaści i zepchnęła go w dół. Jednakże 
chłopak złapał się wystającej roślinności 
i został szczęśliwie uratowany. Gdy ludzie 
dowiedzieli się o postępku kobiety zacią-
gnęli ją nad urwisko i zrzucili na jego dno. 
Stąd właśnie nazwa przepaści – Macocha.

Długi weekend minął nam bardzo 
szybko… Ewa Matyjewicz

fot. Elżbieta Stelmasiewicz




