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Nasza 
karta wielkanocna

Od kilku lat LPEC aktywnie włącza się w propagowanie pereł lubelskiego dziedzictwa 
kulturowego. Z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Świąt Wielkiej Nocy firma nasza wydaje 
unikatowe karty z życzeniami. Na kartach prezentowane są najczęściej mało znane szerszej 
publiczności dzieła sztuki – czy to przez twórców, czy to przez obecność w przestrzeni 
miejskiej – związane z Lublinem. Tematycznie karty nawiązują do charakteru przeżywanego 
okresu liturgicznego. Reprodukcjom towarzyszą zawsze noty opisujące przedstawiany obiekt.

Tegoroczna karta wielkanocna przedstawia – pochodzącą z 1970 roku, a zdobiącą 
ścianę prezbiterium kościoła akademickiego KUL – rzeźbę Jezusa Chrystusa Triumfują-
cego autorstwa prof. Jerzego Jarnuszkiewicza, wykonaną w repusowanej blasze żelaznej. 
Życzeniom towarzyszy tekst pieśni Franciszka Karpińskiego „Nie zna śmierci Pan żywota…”. 
Karta przypomina także czas jej wydania: „u progu pontyfikatu Jego Świątobliwości Ojca 
Świętego Franciszka od 13 marca A.D. 2013 266. Namiestnika Jezusa Chrystusa”.

Przypomnijmy, iż autorem koncepcji wydawnictwa, jak również wszystkich kart jest 
Piotr Krzysztof Kuty. Fotografie zdobiące karty są wykonane przez Piotra Maciuka, zaś za 
opracowanie graficzne odpowiada Studio R-ka.

Firmowe karty świąteczne LPEC prezentowane były – o czym pisaliśmy w poprzednim 
numerze – na przełomie roku podczas wystaw w lubelskim Ratuszu i w klasztorze Ojców 
Dominikanów na lubelskim Starym Mieście. Patronat honorowy nad tymi inicjatywami 
objął abp Stanisław Budzik metropolita lubelski oraz Krzysztof Żuk prezydent Lublina.

Z noty historycznej autorstwa prof. KUL Krzysztofa Mielcarka, zamieszczonej tradycyjnie 
na karcie, poznać można blisko sześciusetletnią historię kościoła pw. Świętego Krzyża, od 
1918 roku świątyni akademickiej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II:

„Historia tego kościoła wiąże się z podaniem o kupcu gdańskim, Henryku, który 
w 1434 roku przywłaszczył sobie relikwie Krzyża świętego przechowywane w kościele 
ojców dominikanów w Lublinie. W wyniku cudownego znaku skruszony kupiec zwrócił 
skradzioną świętość, a na dowód przemiany wybudował niewielki drewniany kościół 
ku czci Krzyża świętego na zachód od miasta. Co najmniej od XVI wieku kościół objęli 
patronatem rajcy miejscy.

W latach 1603-1623 miejsce drewnianego kościoła zajęła budowla murowana ufun-
dowana przez lubelskie mieszczaństwo i władze miasta. Przełomem w jego historii okazał 
się rok 1667, kiedy dominikanie obserwanci uzyskali zgodę na założenie przy świątyni 
pozamiejskiego klasztoru. W 1800 roku klasztor uległ kasacie i zamieniono go na szpital 
wojskowy, a wraz z nim sakralny charakter stracił również przyklasztorny kościół wyko-
rzystywany jako magazyn.

Budynek kościoła odzyskał swoje przeznaczenie sakralne dopiero w 1918 roku, kiedy 
powołano do życia Katolicki Uniwersytet Lubelski. Obecny wystrój kościoła pochodzi 
z drugiej połowy lat 60. XX wieku.”

gk
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Nowy Zarząd LPEC Sp. z o.o.
Z dniem 1 kwietnia 2013 roku Rada Nadzorcza powołała na stanowisko 
prezesa Zarządu - dyrektora naczelnego LPEC Sp. z o.o. pana Mirosława Tarasa.

Mirosław Taras urodził się w 1955 roku. Jest absolwentem Wydziału Górniczego Akade-
mii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Ukończył ponadto studia podyplomowe z zarządzania 
finansami przedsiębiorstw w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, a także wiele szkoleń  
z zakresu zarządzania, finansów, rachunkowości, zamówień publicznych, gospodarki odpa-
dami, transportu, eksportu, zarządzania jakością itp.

Związany przez wiele lat z branżą górniczą, głównie z kopalnią węgla kamiennego w Bog-
dance, przeszedł różne szczeble kariery od stażysty, dyżurnego inżyniera ruchu pod ziemią, 
nadsztygara górniczego, poprzez zastępcę dyrektora oraz dyrektora ds. handlu i transportu 
kolejowego, po zastępcę prezesa Zarządu i prezesa Zarządu Spółki Akcyjnej Lubelski Węgiel 
Bogdanka, którą wprowadził na Giełdę Papierów Wartościowych.

W swojej karierze zawodowej był także wiceprezesem Zarządu PPH „Min-Water”  
Sp. z o.o. oraz w latach 1997-1999 zastępcą prezesa Lubcoal S.A., a także w latach 2001-2003 
Dyrektorem Zakładu Ceramiki Budowlanej.

Mirosław Taras był członkiem i przewodniczącym Rady Nadzorczej ZMPW ENBO 
S.A. w Bogdance, członkiem Rady Nadzorczej Lubcoal S.A. w Bogdance, członkiem 
Rady Nadzorczej Lubelskiego Węgla Sp. z o.o., członkiem Zarządu RURGAZ Sp. z o.o.  
oraz członkiem Rady Nadzorczej Łęczyńska Energetyka S.A. 

W katalogu licznych zainteresowań prezesa Mirosława Tarasa znajduje się sport i turystyka, łowiectwo, strzelectwo sportowe, historia 
powszechna, malarstwo, literatura piękna, architektura, matematyka, chemia, technika motocyklowa, customizing i reloading.

W związku ze złożonymi rezygnacjami, dotychczasowy prezes Zarządu - dyrektor naczelny pan Lech Kliza został wiceprezesem Zarządu 
- dyrektorem ds. ekonomiczno-finansowych, zaś wiceprezes Zarządu - dyrektor ds. eksploatacji i rozwoju pan Paweł Okapa pozostał na 
stanowisku dyrektora ds. eksploatacji i rozwoju.  gk

fo
t. 

An
dr

ze
j N

ie
śc

io
r

fo
t. 

To
m

as
z 

Fo
ry

siu
k

Rynek ciepła systemowego
Już po raz drugi w Lublinie odbyła się ogólnopolska konferencja „Rynek Ciepła Systemowego”. Organizatorami 
spotkania byli Izba Gospodarcza Ciepłownictwo Polskie, Lubelskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej oraz 
Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Puławach. Konferencja odbyła się w dniach 23-24 stycznia 2013 
roku w Hotelu Victoria w Lublinie.

Zaproszeni goście wzięli udział w debatach nt.: 
•	 obecnych	 i	 planowanych	mechanizmów	

regulacji rynku ciepła systemowego,
•	 miejsca	ciepła	z	kogeneracji	 i	odnawialnych	

źródeł energii na rynku ciepła systemowego,
•	 marketingu	w	ciepłownictwie	i	oceny	dotych-

czas stosowanych narzędzi marketingowych.
Odbył się również panel dyskusyjny poświę-

cony finansowaniu modernizacji i rozwoju sys-
temów ciepłowniczych w aktualnej i nowej 
perspektywie finansowej UE.

Konferencja była organizowana pod hono-
rowym patronatem Prezydenta Miasta Lublin 
Krzysztofa Żuka, oraz Prezydenta Miasta Puławy 
Janusza Grobla. W spotkaniu wzięli udział przed-
stawiciele zarządów oraz kadry kierowniczej 
przedsiębiorstw ciepłowniczych, elektrocie-
płowni, ciepłowni m.in. z Krakowa, Warszawy, 
Wrocławia i Opola, przedstawiciele Urzędu 
Regulacji Energetyki i Narodowego Funduszu 
Ochrony Środowiska oraz firm współpracujących 
z ciepłownictwem. 

tsr
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Kwiecień plecień

Najpierw śnieżna zadymka, a potem 
słońce i błękitne niebo – wiosna 2013 jak 
co roku zafundowała nam niezłą huśtawkę 
pogodową, ten rok nie był jednak wyjąt-
kowy. Potwierdzają to takze prowadzone 
przez LPEC wieloletnie analizy temperatur 
zewnętrznych w Lublinie. Średnia tempe-
ratura miesiąca kwietnia w ostatnich dzie-
sięciu latach wahała się w granicach od 
+5,42oC w roku 2003, do +9,87oC w roku 
2009. W roku ubiegłym średnia tempera-
tura w kwietniu wyniosła +7,86oC, przy 
czym minimalną temperaturę miesiąca 
-4,2oC zanotowano 9 kwietnia o godzi-
nie 6.00, a maksymalną +23,3oC w dniu  
27 kwietnia o godzinie 15.00.

Tak duża amplituda temperatur spra-
wia, że często mamy kłopoty z zapewnie-
niem sobie komfortu cieplnego, tzn. stanu, 
w którym organizm człowieka nie odczuwa 
ani ciepła ani chłodu. Dotyczy to przeby-
wania na świeżym powietrzu, ale przede 
wszystkim przebywania w mieszkaniu, 
czy w miejscu pracy. W związku z powyż-
szym nieuchronne jest pytanie o funk-
cjonowanie w tym okresie ogrzewania 
i temperaturę wewnętrzną pomieszczeń.

Temperatura  w poszczególnych 
pomieszczeniach w mieszkaniu powinna 
być dostosowana do naszych własnych 
potrzeb, gdyż każda osoba indywidualnie 
odczuwa komfort cieplny. Dlatego należy 
aktywnie korzystać z przygrzejnikowych 
zaworów termostatycznych, umożliwiają-
cych ustawienie temperatury wewnętrz-
nej na odpowiednim poziomie. Zalecana 
temperatura dla pokoju dziennego wynosi 
20oC, dla sypialni (podczas gdy śpimy) 
18oC, dla łazienki 24oC.

Czy uzasadnione są obawy o prze-
grzewanie pomieszczeń podczas ciepłych 
wiosennych dni, ewentualnie o zbyt niską 
temperaturę w mieszkaniu podczas wio-
sennych chłodów? W przypadku ciepła 
systemowego dostarczanego przez LPEC 

takie obawy są nieuzasadnione. Węzły 
cieplne LPEC wyposażone są bowiem 
w automatykę pogodową, która ste-
ruje dostawą ciepła do poszczególnych 
budynków w zależności od temperatury 
zewnętrznej. Temperatura zewnętrzna 
mierzona jest przez czujnik zainstalowany 
na danym obiekcie. Gdy temperatura ta 
wzrośnie powyżej ustalonego poziomu 
(najczęściej jest to +12oC) urządzenie auto-
matycznie odcina dopływ ciepła. Z kolei 
gdy temperatura zewnętrzna obniży się, 
w chłodniejszy dzień lub w nocy, ogrze-
wanie zostaje włączone.

Automatyka pogodowa zapewnia 
więc użytkownikom komfort cieplny, 
e l i m i n u j e  m oż l i wo ś ć  p r ze gr ze w a ń 
i związanych z tym kosztów, zapobiega 
wychłodzeniu i zawilgoceniu pomiesz-
czeń. W związku z tym, że ogrzewanie 
funkcjonuje tylko wówczas,  gdy jest 
chłodno nie ma mowy o marnotrawieniu 
ciepła i niepotrzebnych wydatkach. Ma to 
również znaczenie przy podejmowaniu 
przez administratorów budynków decy-
zji o zakończeniu okresu grzewczego. 
Decyzji takiej nie należy podejmować 
pochopnie, aby nie narażać lokatorów 
na niepotrzebne marznięcie. W ciągu 
ostatnich lat kilkakrotnie zdarzało się, 
że znacząca liczba odbiorców zwracała 
się do LPEC z wnioskiem o ponownie 
uruchomienie ogrzewania, zaledwie kilka 
dni po podjęciu zbyt szybkiej decyzji 
o zakończeniu okresu grzewczego. Warto 
pamiętać o tym za rok o tej porze.

Należy dodać, że w Lublinie wszystkie 
węzły cieplne obsługiwane przez LPEC 
wyposażone są w urządzenia automatycz-
nej regulacji dostawy ciepła. W związku 
z tym parametry ogrzewania dostosowane 
są do aktualnego stanu pogody, zapew-
niając odbiorcom ciepła systemowego 
komfort cieplny.

Jarosław Boroch

Ach ten kwiecień, psotny kwiecień, 
różne figle płata w świecie. 
Raz przygrzeje mocno słońce, 
że jak w lecie jest gorąco. 
Innym razem śniegiem prószy, 
że aż wszystkim marzną uszy. 
Kwiecień – plecień, bo przeplata, 
trochę zimy, trochę lata.
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Projekt UE 2013
W maju 2013 roku zaplanowano rozpoczęcie prac modernizacyjnych sieci ciepłowniczej w ramach Projektu „Przebu-
dowa sieci ciepłowniczej na terenie miasta Lublin” współfinansowanego ze środków UE. W tym roku LPEC zrealizuje 
8 zadań, w ramach których, wymieni 6,12 km sieci ciepłowniczych. Wartość robót budowlanych przewidzianych 
do realizacji w 2013 roku wynosi 7,6 mln zł netto.

Realizacja Projektu 
„Przebudowa sieci 
ciepłowniczej 
na terenie miasta Lublin”  
w 2013 roku:
•	 Łączna długość 

zmodernizowanych sieci:  
6,12 km

•	Oszczędności strat na 
przesyle: 12.919 GJ

•	 Zmniejszenie strat na 
zmodernizowanych 
odcinkach: 66%

•	Wartość zamówienia:  
ponad 7,6 mln zł

Zadania  
planowane  
na 2013 rok:
•	 Lwowska-Okrzei  

858 m
•	Grenadierów 338 m
•	 Kruczkowskiego  

645 m
•	 Bursaki 960 m
•	Unicka 1 576 m 
•	 Żywnego 174 m
•	 os. Sienkiewicza  

892 m
•	 Braci Wieniawskich  

686 m

Projekt „Przebudowa sieci ciepłowniczej na terenie 
miasta Lublin” jest realizowany w ramach Programu 
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ), 
działanie 9.2. Efektywna dystrybucja energii. Projekt 
obejmuje 26 zadań i zakłada modernizację sieci 
ciepłowniczych o długości 22,4 km, a jego realizacja 
przewidziana jest na lata 2010-2014.
Głównym celem Projektu jest poprawa efektywności 
energetycznej lubelskiego systemu ciepłowniczego 
poprzez ograniczenie strat ciepła na sieciach podczas 
jego przesyłania. Projekt przyczyni się do zmniejszenia 
strat o 12.552,49 MWh (45.189 GJ) rocznie oraz redukcji 
emisji CO2 do atmosfery o 8,11 tys. ton. Wartość brutto 
całego Projektu to 46,2 mln zł, wartość dofinansowania 
z Unii Europejskiej wynosi 22,5 mln zł.

W ramach Projektu LPEC planuje 
w tym roku wymianę sieci ciepłowniczych 
w rejonach ulic: Lwowskiej, Grenadierów, 
Kruczkowskiego, Bursaki, Unickiej, Żyw-
nego, Monte Cassino oraz Braci Wieniaw-
skich. Średni wiek sieci przewidzianych do 
wymiany wynosi obecnie ponad 35 lat.

Unijny projekt „Przebudowa sieci 
ciepłowniczej na terenie miasta Lublin” 
polega na wymianie istniejących sieci 
ciepłowniczych kanałowych na bardziej 

niezawodne sieci preizolowane, o dużo 
lepszych parametrach izolacyjnych. Pozwoli 
to zmniejszyć straty energii powstające 
w procesie przesyłania i dystrybucji ciepła, 
dzięki czemu poprawi się wydajność ener-
getyczna lubelskiego systemu ciepłowni-
czego. Korzyści wynikające z Projektu dla 
mieszkańców Lublina to przede wszystkim 
zwiększenie bezpieczeństwa i pewność 
dostawy ciepła niezależnie od pory roku 
oraz czyste powietrze w mieście. 

Do końca 2012 roku w ramach całego 
Projektu zakończono realizację trzyna-
stu z dwudziestu sześciu zaplanowanych 
zadań. Łączna długość wymienionych 
sieci to ponad 11,6 km, czyli w sumie 52% 
odcinków objętych projektem. W efekcie 
udało się zaoszczędzić ponad 24 tys. GJ 
(53% zakładanego w Projekcie wskaź-
nika rezultatu) oraz 3,8 tys.ton emisji CO

2
  

(47% zakładanego wskaźnika).
tsr
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 14 stycznia zakończył się konkurs, w którym nagrodą 
główną był weekendowy pobyt dla dwóch osób w ter-

mach Bukovina w Bukowinie Tatrzańskiej. Aby wziąć udział 
w zabawie należało przesłać wierszyk, który w pomysłowy sposób 
rozwijał temat przewodni konkursu „Ciepła, świąteczna atmosfera 
to dla mnie...” Społeczność portalu Facebook, za pośrednictwem 
którego odbywał się konkurs, mogła także głosować na prace 
uczestników – nagrodą publiczności był iPod. tsr
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Rok 2012 w liczbach
Lepsza sprzedaż i więcej inwestycji, a także zadowoleni klienci czyli kolejny rok sukcesów – tak w skrócie można 
podsumować w LPEC rok 2012.
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Ubiegły rok był dla naszej Spółki bar-
dzo łaskawy: dobre wyniki finansowe, 
rekordowa liczba pozyskanych klientów 
i zatwierdzona strategia rozwoju na lata 
2012-2016 pozwalają optymistycznie 
patrzeć w przyszłość.

Sprzedaż ciepła
Rok 2012 był chłodniejszy od poprzed-

niego, co dało się zauważyć również 
w liczbach. Sprzedaż sięgnęła 4,2 mln GJ, 
co oznacza wzrost o 5,3% w stosunku do 
roku 2011. Wpływ na ten poziom miały 
dwa najważniejsze miesiące grzewcze – 
znacznie zimniejszy luty i grudzień.

Na poziom sprzedaży ciepła w 2012 
roku miały również wpływ zmiany wskaź-
nika zużycia ciepła w systemie ciepłow-
niczym Lublina, który jest niezależny od 
warunków pogodowych. Wskaźnik ten 
określa wielkość zużycia ciepła na jed-
nostkę powierzchni bez wpływu zmian 
temperatury zewnętrznej na zuż ycie 
ciepła. Spadek jego wartości w latach 
2003-2012 wskazuje na systematyczne 
zmniejszanie zużycia ciepła na jednostkę 
powierzchni przez odbiorców LPEC. 
W 2012 wartość wskaźnika wyniosła 0,159 
GJ/Sd/tys.m2 i spadła w przeciągu ostat-
nich 10 lat o ponad 21%.

Klienci
Klienci LPEC to przede wszystk im 

budownictwo mieszkaniowe: udział tego 
sektora to niezmiennie ok. 70% rynku 
ciepła systemowego w Lublinie. Zmianie 
ulega natomiast struktura świadczonych 
usług. W okresie ostatnich 5 lat w struk-
turze dostawy ciepła maleje udział zapo-
trzebowania na centralne ogrzewanie, 
rośnie natomiast udział zapotrzebowania 
na ciepłą wodę, wentylację i klimatyzację.

Inwestycje
Wzrost wartości inwestycji w 2012 

roku był związany ze zwiększonymi nakła-
dami na modernizację lubelskiego sytemu 
ciepłowniczego, pozyskiwaniem nowych 
klientów oraz nakładami na regulację 
stanów prawnych nieruchomości Spółki. 
Wartość inwestycji, modernizacji i remon-
tów w ubiegłym roku była na poziomie 
ponad 32,3 mln zł i wzrosła w stosunku 
do poprzedniego roku o 16%.
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Najistotniejsze z punktu widzenia 
zwiększenia bezpieczeństwa i nieza-
wodności dostaw ciepła do klientów 
były modernizacje sieci ciepłowniczej 
i zewnętrznych instalacji odbiorczych, 
na ten cel przeznaczono największą ilość 
środków. W 2012 roku wymieniono 8,8 km 
odcinków sieci wykonanych w technolo-
gii tradycyjnej na preizolowaną. 

W ramach realizowanego projektu 
„Przebudowa sieci  ciepłowniczej  na 
terenie Lublina”, współfinansowanego 
z Funduszu Spójności UE w ramach POIiŚ 
2007-2013 udało się zrealizować 4,9 km 
sieci ciepłowniczych. Do końca 2012 
roku w ramach całego Projektu zakoń-
czono realizację trzynastu z dwudziestu sześciu 
zaplanowanych zadań. Łączna długość wymie-
nionych sieci to ponad 11,6 km, czyli w sumie 
52% odcinków objętych projektem.

Rok 2012 był także rekordowy pod wzglę-
dem rozwoju rynku ciepła. Dostawę ciepła uru-
chomiono w 60 nowych obiektach o łącznej 
mocy 17,73 MW i wybudowano 4,2 km nowych 
sieci ciepłowniczych. W porównaniu do poprzed-
niego roku nowe przyłączenia wzrosły o 115%. 
Nowi klienci LPEC, pozyskani w ciągu ostatnich 
5 lat stanowią prawie 10% rynku ciepła systemo-
wego w Lublinie.

Teresa Stępniak-Romanek
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Nakłady na inwestycje, modernizacje i remonty  

Remonty 

Inwestycje 

Modernizacje 

LPEC W LICZBaCH W 2012 ROKU:

•	 4,2 mln GJ sprzedaży ciepła

•	 32,3 mln zł wartości inwestycji,  

modernizacji i remontów

•	 13 km wybudowanych lub zmoder-

nizowanych sieci ciepłowniczych

•	 17,73 MW nowych przyłączeń

•	 52% realizacji Projektu UE

•	 54% udziału rurociągów 

preizolowanych w sieci cie-

płowniczej

 Ciepło Systemowe ogrzewa nie tylko 
mieszkania. Przed świętem zakocha-

nych pomogło także rozgrzać serca... poprzez 
konkurs na najgorętszy list miłosny do uko-
chanej osoby, zgłoszony za pośrednictwem 
aplikacji na portalu Facebook. Twórcy pięciu 
najgorętszych listów mogli przesłać Walen-
tynce za pośrednictwem Ciepła Systemowego 
i poczty kwiatowej owoce swojej twórczości 
wraz z bukietem kwiatów. W konkursie wzięło 
udział ponad 100 listów miłosnych. tsr

 „Kaloryfer zawsze w modzie” – pod takim hasłem odbywa się druga edycja akcji „Zmień bojler na kaloryfer”. Tym razem Ciepło 
Systemowe zachęca do ćwiczeń i walki o kaloryfer na brzuchu, przy pomocy filmów na portalu YouTube z treningiem funk-

cjonalnym oraz dietą zbilansowaną. Trener Ciepła 
Systemowego powie, jak skutecznie powrócić 
do formy po zimie, nadając mięśniom brzucha 
wymarzony kształt i ciesząc się z zalet „kaloryfera”. 
Do zrzucania bojlera po zimie zachęca także 
konkurs na portalu Facebook, w którym wygrać 
można 400 magnesów na lodówkę hamujących 
apetyt, a także sprzęt do ćwiczeń: zestaw TRX 
i 6 twisterów. tsr
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Osiedle Poręba – Węglinek

Największą grupę nowych odbior-
ców stanowi wielorodzinne budownic-
two mieszkaniowe – podstawowy sektor 
odbiorców ciepła systemowego w Lublinie. 
W ostatnich latach największym placem 
budowy tego rodzaju obiektów jest osiedle 
Poręba – Węglinek. Teren jest niezwykle 
atrakcyjny zarówno dla developerów jak 
i przyszłych mieszkańców. Obszar osiedla 
– dotychczas słabo zabudowany – znajduje 
się na obrzeżach miasta, w pobliżu Starego 
Gaju i jest dobrze skomunikowany z cen-
trum. Lubelskie Przedsiębiorstwo Energe-
tyki Cieplnej wybudowało w 2008 roku 
nowy odcinek sieci ciepłowniczej, w pasie 
drogowym ul. Jana Pawła II oraz równo-
legły do niego odcinek sieci 2xDn200, od 
ul. Agatowej w kierunku ulic: Onyksowej 
i Berylowej. Dało to możliwość zapewnie-
nia dostawy ciepła z dwóch kierunków 
dla inwestycji mieszkaniowych, projekto-
wanych i realizowanych przez kilku deve-
loperów, m.in. PPH ORION, SM FELIN, SM 
RZEMIEŚLIK BIS, WILLOWA II, LUK, SM RUD-
NIK, BUDOM, WIKANA. Dwukierunkowość 
rozwoju sieci pozwala również szybciej 
reagować LPEC na wszelkie zmiany inten-
sywności zabudowy w tym rejonie. 

W 2012 roku LPEC przyłączyło na 
nowym osiedlu 16 obiektów o łącznym 
zapotrzebowaniu na ciepło 3,5 MW. Były 
to przede wszystkim bloki mieszkalne 
i z częścią usługową, zlokalizowane przy 
ulicach: Onyksowej, Gęsiej, Koralowej 
i Kryształowej. Utrzymując podobne tempo 
inwestycji jak w roku 2012, zabudowa dziel-
nicy winna zakończyć się w 2017 roku. 
Łączne potrzeby cieplne tego terenu sza-
cuje się obecnie na ok. 20 MW.

Targi Lublin

Największym obiektem kubaturowym, 
przyłączonym w 2012 roku do m.s.c., była 
nowa hala targowo-wystawiennicza przy 
ul. Dworcowej 11, której zapotrzebowa-
nie na ciepło wynosi 1,3 MW. Targi Lublin 
S.A. rozbudowały swoje obiekty o 8 tys. 
m² i obecnie mają pod dachem 11,5 tys. 
m² powierzchni, na której są organizo-
wane targi, wystawy, kongresy, konferen-
cje, występy artystyczne, a nawet duże 
imprezy sportowe, jak niedawno odby-
wające się zawody hippiczne Cavaliada. 
Zmieniło się również otoczenie hal, gdzie 
powstał zewnętrzny plac wystawienni-

czy o powierzchni 5 tys. m², 500 nowych 
miejsc parkingowych oraz uporządkowano 
tereny zielone, dokonując nowych nasa-
dzeń i aranżacji małej architektury. 

Uniwersytet Przyrodniczy

Lublin to miasto akademickie z 5 wyż-
szymi uczelniami państwowymi, które 
wykorzystując wsparcie z funduszy euro-
pejskich rozbudowują istniejące i budują 
nowe obiekty w różnych częściach miasta. 
Jednym z nich jest Centrum Innowacyjno-
-Wdrożeniowe Nowych Technik i Techno-
logii w Inżynierii Rolniczej, które powstało 
w miejscu wyburzonych starych zabudo-
wań Uniwersytetu Przyrodniczego w Lubli-
nie, przy ul. Głębokiej 28. Obiekt składa się 
z dwóch równoległych budynków i łącz-
nika na poziomie drugiej i trzeciej kondy-
gnacji. Znajdują się w nim pomieszczenia 
administracyjne, dydaktyczne, laboratoria, 
warsztaty naukowe, pracownie projektowe 
i inne. Ogółem Centrum ma 11, 5 tys. m² 
powierzchni użytkowej, dla której zapo-
trzebowanie mocy cieplnej wynosi 1,9 MW.

Mirosław Werner
Teresa Stępniak-Romanek
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Rok 2012 był rekordowy pod względem rozwoju rynku ciepła.  
Dostawę ciepła uruchomiono w 60 nowych obiektach o łącznej 
mocy 17,73 MW. W porównaniu do poprzedniego roku nowe 
 przyłączenia wzrosły o 115%.

Wzrost liczby przyłączonych obiektów widoczny jest zarówno w budownictwie mieszkaniowym jaki i handlowo-usługowym oraz uży-
teczności publicznej. Wśród największych inwestycji przyłączeniowych można wymienić: Targi Lublin, Centrum Kultury przy ul. Peowiaków, 
Biurowiec RUPES Sp. z o.o. przy Alejach Racławickich, Castoramę przy ul. Mełgiewskiej, Szpital przy al. Kraśnickiej, Centrum Innowacyjno-
-Wdrożeniowe Nowych Technik i Technologii w Inżynierii Rolniczej przy ul. Głębokiej, budynki mieszkalne w wielu dzielnicach miasta.
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LPEC 
w oczach 
klientów
Klienci korzystający z usług Lubelskiego Przed-
siębiorstwa Energetyki Cieplnej są zadowoleni 
ze współpracy ze Spółką. Doceniają jakość ofe-
rowanych usług i fachowość pracowników. Takie 
wyniki otrzymała Spółka z przeprowadzonych 
badań satysfakcji klientów za rok 2012. 

Celem ankiety było określenie wizerunku LPEC oraz 
poziomu satysfakcji odbiorców. Wzięło w niej udział 
prawie 200 respondentów. Byli to m.in. klienci indy-
widualni, spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe oraz 
pozostali odbiorcy (właściciele obiektów usługowo-
-handlowych, szkoły, uczelnie, banki, szpitale, kościoły). 
Ocenie poddana została nie tylko działalność Spółki,  
ale również ciepło systemowe jako produkt.

Na pierwszym miejscu 
ciepło systemowe
Z badań wynika, że w Lublinie ciepło z sieci miejskiej 

jest najbardziej popularnym sposobem ogrzewania. 
Większość respondentów ze wszystkich trzech grup, 
gdyby miała jeszcze raz dokonać wyboru dostawcy, 
ponownie wybrałaby LPEC oraz ciepło systemowe.  
Przy wyborze sposobu ogrzewania respondenci kierowa-
liby się przede wszystkim jego ceną, a w dalszej kolejno-
ści – bezpieczeństwem i wygodą. Klienci indywidualni na 
pierwszym miejscu stawialiby bezpieczeństwo, a dalej 
kolejno wygodę oraz cenę.

W oczach klientów we wszystkich grupach ciepło 
systemowe, w porównaniu z innymi sposobami ogrzewa-
nia, jest przede wszystkim wygodniejsze, bezpieczniejsze 
i pewne. Klienci oceniają je także jako konkurencyjne pod 
względem kosztów ogrzewania i kosztów inwestycyjnych 
związanych z przyłączeniem do sieci.

Najlepsze mieszkanie 
z ciepłem systemowym
Dodatkowo, klienci LPEC są zdania, że osoby kupu-

jące mieszkanie przywiązują sporą wagę do sposobu 
ogrzewania mieszkania. Zgadza się z tym 93% bada-
nych administratorów i zarządców oraz 91% odbiorców 
indywidualnych. Jednocześnie ankietowani skłaniają się 
ku stwierdzeniu, że klient kupujący mieszkanie chętniej 
wybrałby takie, które ogrzewane jest za pomocą ciepła 
systemowego.
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S – spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, I – odbiorcy indywidualni,   
P – pozostali odbiorcy

Klienci doceniają komfort 
i bezpieczeństwo
W ankiecie znalazło się także pytanie, dotyczące głównych kryteriów 

na podstawie, których odbiorcy decydują się na usługi LPEC. Ankietowani 
wskazywali m.in.: komfort użytkowania (79%), niską awaryjność(71%), bez-
pieczeństwo użytkowania (68%), niezawodność, brak przerw w dostawie 
ciepła (50%) oraz czyste źródło ciepła (brak odpadów takich jak np. popiół 
w ogrzewaniu węglowym) (46%).

„5” dla fachowców z LPEC
Dobrze wypadła ocena fachowości obsługi technicznej. Wysoko, we 

wszystkich grupach, oceniono minimalizowanie przerw w dostawie ciepła 
przez szybkie reagowanie na awarie i zakłócenia. Przestrzeganie i wywiązy-
wanie się z zapisów umownych (np. terminowość dostaw, informacje o prze-
rwach w dostawie ciepła) najlepiej oceniane jest przez spółdzielnie oraz 
pozostałych klientów biznesowych (93% respondentów ocenia to dobrze 
lub bardzo dobrze.) Ten obszar został nieco niżej oceniony przez klientów 
indywidualnych (dobrze lub bardzo dobrze postrzega to 76% tej grupy).

Badanie jest bardzo istotnym źródłem informacji zwrotnej od naszych 
odbiorców. Dzięki temu wiemy z czego najbardziej są zadowoleni nasi klienci, 
a nad czym powinniśmy jeszcze popracować. To sprawia, że cały czas możemy 
ulepszać poziom naszych usług, tak aby sprostać oczekiwaniom klientów.

Respondenci wskazali również obszary działalności Spółki, które 
według ich oceny powinny zostać udoskonalone. Jest to np. doradz-
two, czyli proponowanie nowych, oszczędnych rozwiązań technicz-
nych dla odbiorców oraz przejrzystość i czytelność faktur i formularzy.

Teresa Stępniak-Romanek
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Witamy 
w LPEC

Barbara Czuchaj
od 3 stycznia 2013 roku
Główny Księgowy

Serdecznie witamy w naszym gro-
nie, życząc jak najwięcej satysfakcji 
z pracy zawodowej.

Z wielkim smutkiem przyjęliśmy 
wiadomość o śmierci naszego kolegi 
i wieloletniego pracownika LPEC  
śp. Józefa Pawłowskiego, który 
zmarł 24 lutego 2013 roku.

Pan Józef Pawłowski związany był 
z naszą firmą ponad ćwierć wieku, od 
16 stycznia 1986 roku. Pracował na 
stanowisku monter co. Był pracowni-
kiem sumiennym, odpowiedzialnym 
i zaangażowanym w wykonywanych 
pracach.

Płyną lata
Przedstawiamy listę pracowników naszej Spółki, którzy w I kwartale 2013 
roku obchodzili jubileusze pracy. Są wśród nich pracownicy, dla których praca 
w LPEC jest pierwszym miejscem zatrudnienia, stąd jubileusz -lecia pracy na-
biera szczególnego wymiaru, ich nazwiska wyróżniamy pogrubioną czcionką. 

Młode 
kadry

Maria Michalina Mirosław
ur. 6 lutego 2013 roku
córka Mirosława i Alicji
OBWÓD EKSPLOATACYJNY TR-9

Szczęśliwym Rodzicom gratulujemy!

40-lecie
Henryk Raczyński

35-lecie
Anna Lulek
Roman Młynarczyk
Zbigniew Parada
Eureliusz Teresiński

30-lecie
Mirosław Gil
Andrzej Krysa

25-lecie
Antoni Gleń
Marcin Kowalski
Liliana Maciejka
Dariusz Mazur

20-lecie
Piotr Derewecki
Grzegorz Grymuza
Leszek Michnowicz
Krzysztof Sulowski

15-lecie
Piotr Poręba

Z dniem 1 lutego 2013 roku nasz dotychczasowy 
Dyrektor ds. Ekonomiczno-Finansowych pan Artur 
Szymczyk (rocznik 1969) został powołany na Członka 
Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów 
i Kanalizacji w Lublinie Sp. z o.o.

Przez całą dotychczasową karierę zawodową, od 
ukończenia studiów na Politechnice Lubelskiej  związany 
z LPEC, w iście amerykańskim stylu przeszedł wszystkie 
szczeble kariery od stażysty do dyrektora, zajmując po 
drodze stanowiska: inspektora ds. analiz, kierownika 
Sekcji Analiz Ekonomicznych i Kosztów, kierownika 
sekcji Kontrolingu i Analiz Ekonomicznych, głównego 
księgowego, będąc także od 2004 roku prokurentem 

Spółki. W latach 1998-2002 był z wyboru pracowników członkiem Rady Nadzorczej LPEC 
Sp. z o.o., od 2000 roku piastując stanowisko Wiceprzewodniczącego Rady.  gk
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Wszystkim Wielce Szanownym Jubilatom, dziękując za wkład w rozwój LPEC, 
składamy serdeczne gratulacje.

 W Dzień Babci  na 
a n t e n i e  r a d i o w e j 

Trójki i RMF FM rozpoczęła 
s ię k ampania rek lamowa 
Ciepła Systemowego. Tego 
dnia wyemitowane zostały 
wyłącznie spoty, w których 
starsza pani, która zmieniła 
ogrzewanie z pieca na cie-
pło systemowe promuje 
za lety  tego roz wiązania . 
O  tym dlaczego naj lep-
szym wyborem jest ciepło 
s y s t e m o w e ,  n a  a n t e n i e 
i radiowej Trójki, opowiadali 
także bohaterowie innych 
spotów, którzy podkreślali 
dostępność i wygodę ciepła 
systemowego, bezpieczeń-
stwo i ekologię. Łącznie do 
8 marca wyemitowano bli-
sko 200 spotów.
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Życzenia z okazji Narodzin Chrystusa składaliśmy sobie 17 grudnia 2012 roku. Naszym gościem honorowym  
był arcybiskup metropolita lubelski Stanisław Budzik .  Obecni byli  tradycyjnie panowie prez ydenci  
oraz członkowie Rady Nadzorczej z przewodniczącym Jackiem Drozdem. 

Tegoroczne spotkanie wielkanocne 22 marca 2013 roku swoją obecnością zaszczycili biskup Artur Miziński, panowie prezydenci,  
przewodniczący Rady Miasta Lublin Piotr Kowalczyk oraz członkowie Rady Nadzorczej.

Nasze 
święta

Tradycją LPEC stały się już spotkania 
w gronie Pracowników i Przyjaciół z okazji 
Świąt Bożego Narodzenia i Wielkiej Nocy. 
Zaszczytem jest zawsze obecność wśród 
nas władz Lublina: prezydenta Krzysztofa 
Żuka i zastępcy prezydenta Stanisława 
Kalinowskiego, a także dyrektora Biura 
Nadzoru Właścicielsk iego UM Lublin 
Pawła Majki.

Wymiar duchowy 
świąt podkreśla obec-
ność księży biskupów 
i  k apłanów naszej 
archidiecezji, w tym 
naszego k apelana 
ks. kanonika Zenona 
Małyszka. 

Nasze świąteczne 
spotkania są okazją 
do refleksji nad prze-
ż ywanym okresem 
liturgicznym i stanem 
naszej Spółki. Towa-
rzyszą nam zawsze 
wzajemne życzenia 
pomyślności, życzli-
wości i ciepła.
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