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Zmiany 
w Zarządzie
Z dniem 1 października 2016 roku Rada nadzorcza dokonała zmian 
w składzie Zarządu Lubelskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej 
S.A., powołując na stanowisko prezesa Zarządu p. Jolantę Jańczak.

Dotychczasowy prezes p. Lech Kliza został wiceprezesem Zarządu. W związku 
z powierzeniem p. Włodzimierzowi Wysockiemu z dniem 2 listopada 2016 roku 
funkcji wiceprezesa Zarządu Portu Lotniczego Lublin S.A., złożył on rezygnację 
z pełnionej przez siebie dotychczas funkcji wiceprezesa Zarządu LPEC S.A.

JOLAnTA JAńCZAK jest absolwentką Politechniki Lubelskiej na Wydziale 
Elektrotechniki oraz studiów Master of Business Administration prowa-
dzonych przez Politechnikę Lubelską we współpracy z University of Illinois 
(USA). Ukończyła także studia podyplomowe „Ekonomiczne Problemy 
Sektora Elektroenergetycznego” w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie 
oraz „Zarządzanie Zasobami Ludzkimi” na Politechnice Lubelskiej. Posiada 
uprawnienia Maklera Giełd Towarowych, licencję Maklera Giełdy Energii 
S.A. oraz uprawnienia budowlane. Ukończyła także wiele szkoleń z  zakresu 
zarządzania, prawa energetycznego, prawa pracy, rynku energii, komunikacji, 
prowadzenia negocjacji itp.
Przez wiele lat związana z branżą energetyczną, przechodziła różne szczeble 
kariery od stażysty, inżyniera ds. budowy sieci i stacji, specjalisty ds. programo-
wania, specjalisty ds. zbytu energii elektrycznej, specjalisty ds. obrotu hurto-
wego, kierownika wydziału rynku hurtowego, aż do prezesa Zarządu – dyrektora 
naczelnego Lubelskich Zakładów Energetycznych S.A., a ostatnio dyrektora 
lubelskiego oddziału Polskiej Grupy Energetycznej Obrót S.A. Zainteresowania 
nowej Pani Prezesto pływanie, turystyka górska, krajoznawcza i rowerowa.

gk

Ostatnie lata to dla LPEC S.A. okres intensyw-
nych inwestycji w rozwój lubelskiego systemu 
ciepłowniczego. Tylko w minionym roku wybu-
dowano 2,6 km nowych rurociągów ciepłow-
niczych i przyłączono do sieci 56 budynków 
o łącznej powierzchni 155 tys. m kw. i zapotrze-
bowaniu na ciepło ok. 14 MW.

Nowe 
inwestycje

Najważniejsze inwestycje minionego roku to m.in.:

– wykonanie nowych sieci i przyłącza do obiektów 
w rejonie ul. Krakowskie Przedmieście – 2xDN150-80,

– budowa 652 mb nowych sieci wraz z przyłą-
czami do 10 budynków przy ul. Sekutowicza, które 
wcześ niej zasilane były z kotłowni gazowych, 

– wykonanie 865 mb sieci ciepłowniczej w rejonie 
ul. Onyksowa-Berylowa, z której zasilane będą 
nowe budynki mieszkalne, 

– wykonanie 472 mb sieci ciepłowniczych w ul. 
Nowy Świat,

– kontynuacja budowy sieci wraz przyłączami 
w ul. Bernardyńskiej.

Do największych przyłączeń w 2016 roku nale-
żały: obiekty Browarów Lubelskich przy ul. Bernar-
dyńskiej, budynek Poczty Polskiej przy ul. Krakowskie 
Przedmieście i Sąd Okręgowy przy ul. Czechowicza, 
zespół budynków mieszkalnych przy ul. Sekutowi-
cza, budynki mieszkalne „Wiktoryn” przy ul. Unic-
kiej oraz budynki mieszkalne w dzielnicy Węglin 
Południowy (ul. Jantarowa, Kryształowa, Onyksowa, 
Cyrkoniowa, Gęsia).

Roz wój systemu ciepłowniczego i  poprawa 
dostępności do ciepła systemowego jest jednym z naj-
ważniejszych założeń strategicznych Spółki. Ogromne 
inwestycje realizujące ten cel przynoszą wymierne 
efekty w postaci coraz większej liczby nowych klien-
tów. Tylko przez ostatnie 5 lat przyłączyliśmy obiekty 
o łącznym zapotrzebowaniu na ciepło ok. 97 MW, 
co  stanowi 16% całego rynku ciepła systemowego 
w Lublinie. 

Coraz większa liczba nowych odbiorców w połą-
czeniu z nowoczesnym, zmodernizowanym syste-
mem ciepłowniczym pozwala Spółce na utrzymanie 
ilości sprzedawanego ciepła na rentownym poziomie, 
pomimo cieplejszych zim i coraz lepszej efektywności 
energetycznej budynków korzystających z naszych 
usług. 

Teresa Stępniak-Romanek  
Arkadiusz Wojewódzki
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Nowe obiekty przyłączone do lubelskiego systemu ciepłowniczego  
w ciągu ostatnich 5 lat.

Kryterium: zamówiona moc cieplna [MW]



Liczba awarii w lubelskim systemie ciepłowniczym [szt.] Ubytki wody sieciowej w lubelskim systemie ciepłowniczym [m3]
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Szlachetne zdrowie,
nikt się nie dowie, 
jako smakujesz, 
aż się zepsujesz.

... napisał przed wiekami mistrz Jan Kochanowski i prawda ta pozostaje stale aktualna… 
nie tylko w odniesieniu do ludzi i ich samopoczucia. Funkcjonowanie urządzeń, dopóki  
są sprawne, jest często niezauważalne i traktowane jako coś naturalnego i odwiecznego…  
aż się zepsujesz. Awarie urządzeń jednak, podobnie jak choroby, są nieodłącznym 
elementem ich funkcjonowania; pomimo monitorowania stanu „zdrowia", na ogół 
trudne do przewidzenia i najczęściej nieuniknione. Istota – jak w chorobie – tkwi 
w zapobieganiu i profilaktyce, a jeśli już wystąpią, to w szybkiej i prawidłowej dia-
gnozie oraz zaordynowaniu odpowiedniej, a przede wszystkim skutecznej terapii.

Tak też jest z tak rozległym i skomplikowanym „organizmem”, jakim jest – zarzą-
dzana przez LPEC – blisko 500 kilometrowa, miejscami ponad 50 letnia, sieć cie-
płownicza Lublina, szczególnie w tak niesprzyjających warunkach atmosferycznych, 
jakie – niemalże od samego początku – przyniosła zima przełomu lat 2016/2017. 
Pomimo przekraczających -20 OC mrozów jakie nam doskwierały i awarii, jakie w tym 
okresie wystąpiły, mieszkańcy Lublina w ograniczonym stopniu odczuli ich skutki. 
Działo się tak poprzez szybkie lokalizowanie źródeł awarii i sprawne ich usuwanie… 
a wszystko to dzięki wysokiemu profesjonalizmowi pracowników LPEC. pkk
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Spokojnie, to tylko awaria!
Lubelski system ciepłowniczy to kilkusetkilometrowy labirynt rur, komór i kanałów na stałe wpisanych w infra-
strukturę podziemną miasta. nieprzerwanie, przez 7 dni w tygodniu, zapewnia on dostawy ciepła systemowego 
dla mieszkańców naszego miasta. Sprawne działanie tak skomplikowanej struktury nie byłoby możliwe bez ciągłej 
modernizacji i diagnostyki, dzięki którym większość potencjalnych zagrożeń w postaci przerw w dostawach ciepła, 
eliminowanych jest zanim jeszcze wystąpią. niestety, ze względu na specyfikę działalności Spółki nie da się zupełnie 
uniknąć awarii, które czasem odczuwalne są dla naszych klientów.

Ryzyko wystąpienia awarii zwięk-
sza się w okresach silnych mrozów 
i w okresach przejściowych, o dużych 
ampl i tudach temperatur.  Wynik a 
to z właściwości fizycznych materia-
łów, z których zbudowane są rurociągi. 
Gwałtowne zmiany temperatury wody 
w sieci powodują, że rurociągi kurczą 
się lub rozszerzają, co zwiększa ryzyko 
uszkodzenia sieci, w szczególności sta-
rych, niezmodernizowanych jeszcze 
odcinków. Dodatkowo na to wszystko 
nakładają się własności fizykochemiczne 
wody związane z jej rozszerzalnością. 
Powodują one wzrost objętości przy 
podgrzewaniu wody oraz kurczenie 
przy jej ochładzaniu – zjawisko nieod-
czuwalne przy małych ilościach wody 
znacząco zmienia się gdy mamy do czy-
nienia z dziesiątkami tysięcy metrów 
sześciennych.

Stanem awaryjnym, w przypadku 
systemu ciepłowniczego, określa się 
niekontrolowany wypływ wody z ruro-
ciągu. Pierwsze sygnały o możliwości 

pojawienia się awarii wysyła system 
monitoringu sieci ciepłowniczej, który 
informuje o zwiększonym poziomie uzu-
pełnienia wody do systemu. Informacja 
taka oznacza, że w systemie pojawiły 
się nagle dodatkowe ubytki nośnika 
ciepła. W momencie dokładnego zlo-
kalizowania awarii następuje zatrzyma-
nie przepływu wody w uszkodzonym 
rurociągu i jednocześnie wstrzymanie 
dostawy ciepła w rejonie awarii. Kolejne 
etapy to odkopanie i naprawa uszkodze-
nia oraz ponowne napełnienie wodą. 
Generalna zasada przy usuwaniu awarii 
to praca ekipy remontowej w trybie 24 
godziny na dobę do skutku. Usunięcie 
awarii i przywrócenie dostawy ciepła 
do budynków w większości przypadków 
zajmuje specjalistom z LPEC maksymal-
nie 12 godzin.
Co robimy aby uniknąć awarii?

Liczbę awarii znacznie zmniejsza 
zastosowanie nowoczesnych rur pre-
izolowanych, wyposażonych we własne 
systemy alarmowe. W warstwie izolu-

jącej rurę ułożone są przewody, które 
w momencie pojawienia się wilgoci 
(przecieku) wysyłają do dyspozytora 
informację o zagrożeniu awaryjnym. 
Rury preizolowane są sukcesywnie mon-
towane w miejsce starych, tradycyjnych 
rurociągów. Aktualnie w LPEC ponad 65 
procent sieci ciepłowniczych wysoko-
parametrowych wykonana jest właśnie 
w tej technologii. 

W kontrolowaniu pracy węzłów ciepl-
nych i sieci ciepłowniczych skutecznie 
pomaga także system wizualizacji i zdal-
nego nadzoru, w którego skład wchodzą 
urządzenia telemetrii i telemechaniki. 

Telemetr ia polega na zbieraniu 
informacji on-line dotyczących para-
metrów pracy systemu ciepłowniczego 
m.in. ciśnień, temperatur, mocy cieplnej 
w źródłach ciepła. Telemechanika umoż-
liwia natomiast regulację pracy tych 
urządzeń poprzez zdalne sterowanie 
armaturą lub automatyką znajdującą się 
w obiektach, zmiany nastaw itp. 

Teresa Stępniak-Romanek

W latach pięćdziesiątych i sześćdziesiątych większość 
 stosowanych w Polsce rozwiązań było, z jednej strony, naśla-
downictwem tych z ZSRR, a z drugiej, koniecznością wynikającą 
z  braku materiałów i urządzeń oraz analiz ekonomicznych i śro-
dowiskowych. W efekcie polskie sieci ciepłownicze były szalenie 
nieszczelne i przypominały kuchenne durszlaki. Liczba wymian 
wody w systemach ciepłowniczych wynosiła kilkadziesiąt rocznie. 

Prof. dr hab. inż. Stanisław Mańkowski 
Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie

Na początku lat 90 XX wieku, kiedy w LPEC zaczęły poja-
wiać się pierwsze sieci preizolowane, liczba wymian wody 
w całym systemie ciepłowniczym wynosiła ponad 30 rocznie, 
czyli praktycznie raz na półtora tygodnia z sieci wyciekała cała 
woda. W przeciągu roku odpowiadało to objętości 520 base-
nów olimpijskich. Obecnie liczba wymian wody w lubelskim 
systemie ciepłowniczym wynosi 3,5. Możemy więc mówić 
o dziesięciokrotnym spadku tego niekorzystnego wskaźnika 
na przestrzeni ostatnich 25 lat.
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Kogeneracja 
– energia przyjazna  
środowisku
Wydawałoby się, że tradycyjna elektrownia, produ-
kując energię w podobny sposób jak elektrociepłow-
nia ma podobny wpływ na środowisko naturalne.  
nic bardziej mylnego.

Kogeneracja czyli proces technologiczny, podczas którego 
powstaje w jednym zakładzie (elektrociepłownia) energia elek-
tryczna i cieplna, to o wiele bardziej ekologiczny i ekonomiczny 
sposób ich wytwarzania niż osobno w elektrowni i klasycznej 
ciepłowni. Energia w każdym z tych zakładów pozyskiwana 
jest w sposób podobny, np. do jej produkcji wykorzystywane 
jest podobne paliwo, jak: węgiel kamienny lub brunatny, olej 
opałowy, gaz lub biomasa. Zasadnicza różnica polega na tym, 
że konwencjonalna elektrownia energię cieplną, wytworzoną 
w procesie powstawania energii elektrycznej, traktuje w prak-
tyce jako odpad. Procentowo wygląda to tak, że w elektrowni 
tylko 35 proc. energii dostarczonej w paliwie jest wykorzystane 
do wytworzenia energii elektrycznej. Cała reszta, czyli 65 proc., 
trafia „na śmietnik”.

Jak działa elektrociepłownia?
Inaczej jest w elektrociepłowni, chociaż procesy wytwa-

rzania energii w konwencjonalnej elektrowni oraz w elektro-
ciepłowni są podobne. Do kotła doprowadzane jest paliwo 
i powietrze. W jego wnętrzu w wyniku spalania paliwa energia 
chemiczna zawarta w paliwie zmienia się na cieplną. Przez 
kocioł, w osobnym obiegu zamkniętym, przepływa woda, która 
pod wpływem ciepła zamienia się w parę o wysokim ciśnieniu. 
Para, przepływając przez turbinę parową, rozpręża się i w ten 
sposób obraca wał turbiny. Wałem napędowym praca mecha-
niczna przekazywana jest dalej, do generatora, gdzie zamieniana 
jest w energię elektryczną. Para wodna z turbiny kierowana jest 
do schładzania. Po odebraniu ciepła para w zamkniętym obiegu 
skrapla się, trafia do pompy, gdzie następuje jej ponowne 
sprężenie i cykl produkcji zaczyna się powtarzać – woda trafia 
do instalacji w kotle. Odebrane ciepło jest przejmowane przez 
sieć ciepłowniczą i efektywnie wykorzystywane do ogrzewania 
pomieszczeń oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej.

Sprawność wykorzystania energii chemicznej w paliwie 
dla elektrociepłowni wynosi około 85 proc., z czego 35 proc. 
przetwarzane jest na energię elektryczną, a 50 proc. na ciepło 
użytkowe. Straty w tym przypadku wynoszą ok. 15 proc. Koge-
neracja produkcji energii elektrycznej oraz ciepła powoduje 
znacznie lepsze wykorzystanie paliwa, co oznacza mniejsze 
zanieczyszczenie środowiska naturalnego. Produkcja sko-
jarzona pozwala na znaczne zmniejszenie zużycia paliwa 
do uzyskania takiej samej ilości energii elektrycznej oraz 
energii cieplnej. Dzięki temu zmniejsza się emisja szkodliwych 
substancji, przez co kogeneracja przyczynia się do ochrony 
środowiska naturalnego.

Przedruk z: „Magazyn Ciepła Systemowego” nr 4/2016
Tytuł pochodzi od redakcji

niedawno do LPEC zadzwoniła lokatorka z informacją, że na osiedlu „Grzęda” nie grzeją kaloryfery. „Droga Pani 
LPEC nie ma sieci ciepłowniczej na takim osiedlu, a w ogóle to takiego osiedla w Lublinie nie ma”. Ależ jest!... tylko, 
że dzisiaj nazywa się Górki i położone jest w widełkach ulic Stary Gaj, Przełom i nowobetonowej (oczywiście obecnie 
Jana Pawła II i Filaretów), a LPEC dostarcza tam ciepło… już od 30 lat. 

„Usiadł” LPEC na Grzędzie
Lublin rozwija się prężnie, a LPEC wraz z nim. Na naszych oczach 

pola zmieniają się w nowe osiedla mieszkaniowe, upadające tereny 
przemysłowe w centra usługowo-biznesowe, a w miejsce opu-
stoszałych zawalisk powstają nowoczesne centra handlowe. Tam 
gdzie pojawia się nowa infrastruktura techniczna i mieszkaniowa 
tam też budowana jest sieć ciepłownicza, a mieszkańcy i użytkow-
nicy otrzymują ofertę przyłączania budynków do miejskiej sieci 
ciepłowniczej, która dzięki swoim atutom zapewnia odbiorcom 
ciepła komfort cieplny, ( jakość, pewność, bezpieczeństwo) i jed-
nocześnie gwarantuje znaczne oszczędności finansowe związane 
z ogrzewaniem.

Tym argumentom, popartym naszym staraniem i współpracą 
ze spółdzielniami mieszkaniowymi, prywatnymi przedsiębiorcami, 
instytucjami publicznymi i mieszkańcami Lublina zaufało więk-
szość inwestorów związanych z rozwojem miasta. Aby sprostać 
ich oczekiwaniom LPEC buduje i rozbudowuje sieć ciepłowniczą 
inwestując setki milionów złotych. W okresie ostatnich dziesięciu 
lat wybudowaliśmy blisko 40 km sieci i zmodernizowaliśmy blisko 
70 km sieci ciepłowniczej oraz zewnętrznych instalacji odbiorczych.

A nasze plany są bardzo ambitne. Plan rozbudowy sieci obej-
muje wszystkie kierunki miasta: Willowa, Spółdzielczości Pracy, 
Węglin, okolice Zalewu Zemborzyckiego czy Felina. Plany te obej-
mują nie tylko nowe przyłączenia, ale też przyłączenia obecnych 
kotłowni gazowych i przede wszystkim likwidację niskiej emisji 
(likwidacja kotłowni i pieców na paliwo stałe). W niedługiej per-
spektywie sieci ciepłownicze znajdą się m.in. pod ulicami Zamojską, 
Dworcową, czy 1-go Maja. 

W sumie w ciągu najbliższych pięciu lat nakłady inwestycyjne 
LPEC w rozbudowę sieci ciepłowniczej mogą wynieść około 100 
mln złotych, a długość sieci ciepłowniczej przekroczy 500 km.

Piotr Maleszyk

Schemat sieci ciepłowniczej w dzielnicy Czuby  
w latach 80. XX wieku (powyżej) i dziś.

Czuby ok. 1985 roku
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Spośród ponad 300 nadesłanych prac komisja konkursowa wyłoniła trzech 
zdobywców nagród głównych w postaci tabletów oraz dziewięciu laureatów 
nagród dodatkowych w postaci kart podarunkowych do salonu EMPIK. Ze względu 
na ogromną liczbę nadesłanych prac oraz ich wysoki poziom zdecydowano nagrodzić 
upominkami firmowymi LPEC S.A. kolejnych dwadzieścia wyróżniających się prac. 
Wyobraźnia 
jaką wyka-
z a l i  s i ę 
u c z n i ow i e 
Szkół Pod-
stawowych 
w interpre-
tacji powie-
r z o n e g o 
im tematu 
p r z e r o s ł a 
w s z e l k i e 
oczekiwania. 
N a  r y s u n -
kach dzieci 
p o j a w i a ł o 
się zarówno 
techniczne 

przedstawienie ogrzewania miejskiego w postaci rur i sieci 
ciepłowniczej, jak i portrety rodziców czy zwierząt domo-
wych mające symbolizować ciepło domowego ogniska. 
Sposób wykonania prac również zaskoczył. Młodzi artyści nie 
ograniczyli się jedynie do zwykłego rysunku. Wśród nade-
słanych prac pojawiły się dzieła wykonane techniką kolażu, 
przestrzenne instalacje, a nawet takie, do których stworzenia 
wykorzystano komputerowe programy graficzne. 

W uroczystym wręczeniu nagród wzięła udział prezes 
LPEC S.A. Jolanta Jańczak. Po uroczystości laureatów wraz 
z opiekunami zaproszono na poczęstunek. Była to już druga 
edycja konkursu rysunkowego organizowanego przez LPEC 
S.A. skierowanego do uczniów lubelskich Szkół Podstawowych. 

Jacek Matyaszewski

Ciepło, cieplej... kolorowo
Laureaci konkursu rysunkowego „Łączy 
nas ciepło” organizowanego przez 
Lubelskie Przedsiębiorstwo Energetyki 
Cieplnej S.A. – uczniowie lubelskich 
szkół podstawowych:
 I. Zuzanna Głowacka
 – klasa IV SP nr 4; 
 II. Szymon Grzesiak
 – klasa II SP nr 22; 
 III. Ada Grabowska 
 – k lasa  IV  Spec ja lny  Ośrodek 

Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci 
i Młodzieży Niesłyszącej i Słabosły-
szącej; 

 IV. Amelia Ruta 
 – klasa III SP nr 4; 
 V. Orest Padalka
 – klasa IV SP nr 23; 
 VI. Matylda Studzińska 
 – klasa III SP nr 43; 
 VII. Dorota Borkowska 
 – klasa IV SP nr 22; 
 VIII. Amelia Szych 
 – klasa IV SP nr 23; 
 IX. Julia Zając 
 – klasa II SP nr 7; 
 X. Lena Basiewicz 
 – klasa II SP nr 25; 
 XI. Pola Jarosz 
 – klasa IV SP nr 4; 
 XII. Dawid Gogłoza 
 – klasa II SP nr 23. 

nazwiska wszystkich laureatów opu-
blikowano na stronie www.lpec.pl.

11 stycznia 2017 roku odbyło się uroczyste wręczenie nagród dla laureatów 
konkursu rysunkowego pt. „Łączy na ciepło” organizowanego przez LPEC S.A.

fo
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Praca Zuzanny Głowackiej - I nagroda
Praca Szymona Grzesiaka - II nagroda

Praca Ady Grabowskiej - III nagroda Prezes Jolanta Jańczak z laureatem II nagrody Szymonem Grzesiakiem
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W 2016 roku LPEC, podobnie jak we wcześniejszych latach, wspierał wydarzenia organizowane przez społecz-
ności lokalne. Były to zarówno wydarzenia realizowane przez środowiska oświatowe oraz imprezy kulturalne 
o charakterze masowym, w tym konkursy, festyny, jubileusze. Wszystkie wsparcia skierowane były bezpośrednio 
do mieszkańców Lublina. 

W minionym roku wśród wspartych 
przedsięwzięć należy wymienić m.in. 
Ogólnopolski Konkurs Młodych Woka-
listów i Zespołów Wokalnych „Debiuty 
2016”, program edukacyjny „Karuzela 
Sztuki”, Festyn Pasje Ludzie Pozytyw-
nie Zakręconych, festyny z okazji Dnia 
Dziecka w poszczególnych dzielnicach 
miasta, czy też wsparcie lubelskiego 
Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej 
Pomocy. 

Działania związane z edukacją pro-
ekologiczną LPEC kierował do najmłod-
szych mieszkańców naszego miasta 
poprzez organizację „Lekcji ciepła”, pod-
czas których dzieci w lubelskich szko-
łach i przedszkolach uczyły się mądrego 
korzystania z ciepła i dbania o środowi-
sko naturalne.

LPEC aktywnie wspierał lubelski 
sport m.in. jako sponsor pierwszoligo-
wej drużyny koszykarskiej MKS Start 
Lublin, Ogólnopolskiego Biegu Solidar-
ności, Spartakiady Przedszkolaków.

W roku 2016 LPEC był  również 
głównym sponsorem kampanii „Rowe-
rowy Maj 2016” mającej na celu promo-
wanie wśród uczniów zdrowego trybu 
życia i popularyzację komunikacji rowe-
rowej w Lublinie. Najbardziej aktywną 
placówką w tej kampanii okazała się 
Szkoła Podstawowa nr 46 im. Króla Jana 
III Sobieskiego, która jako zwycięzca 

otrzymała nagrodę główną w postaci 
zadaszonego parkingu rowerowego 
ufundowanego przez LPEC.

LPEC był również obecny jako spon-
sor na takich miejskich wydarzeniach jak 
Karnawał Sztukmistrzów, czy EkoPiknik 
Rodzinny. Były to przedsięwzięcia mające 
na celu bezpośrednio promocję Lublina.

Miniony rok to także zaangażo-
wanie i tradycyjne już wsparcie m.in. 
Akcji Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę, 

Ogólnopolskiego Przeglądu Hejnałów 
Miejskich, wyjazdu młodzieży z domów 
dziecka na Międzykontynentalne Spo-
tkanie Młodych w Taizé.

U  p r o g u  N o w e g o  R o k u  L P E C 
po raz kolejny także wsparł coroczny 
Orszak Trzech Króli (na fotografii), który 
pomimo bardzo mroźnej pogody zgro-
madził rzesze Lublinian, w przeważają-
cej większości dzieci i młodzież.

Arkadiusz Wojewódzki

W okresie od marca do października 2016 roku uczniowie klas piątych, z piętnastu lubel-
skich szkół podstawowych, brali udział w konkursie ekologicznym „Strażnik skrzat ratuje 
świat”, organizowanym przez Straż Miejską w Lublinie. Celami konkursu było: pogłębianie 
wiedzy ekologicznej, kształtowanie postaw proekologicznych, rozwijanie zainteresowań 
ekologicznych uczniów. LPEC został partnerem tego konkursu, będąc przedsiębiorstwem, 
z działalnością którego miało być związane jedno z zadań konkursowych. 

Strażnik skrzat 
ratuje świat

Konkurs „Strażnik skrzat ratuje świat" 
składał się z sześciu zadań do realizacji 
przez pięcioosobowe zespoły uczniów 
wytypowane przez daną szkołę. W trakcie 
rywalizacji młodzi uczniowie zmagali się 
z takimi tematami jak obieg wody w przy-
rodzie, segregacja odpadów, recykling.

Na zadanie związane z LPEC przyszedł 
czas we wrześniu. Uczniowie biorący 
udział w rywalizacji oraz ich opiekuno-
wie zostali zaproszeni do siedziby LPEC, 
gdzie obejrzeli prezentację dotyczącą 
aspektów ekologicznych w ciepłownic-
twie. Zapoznani zostali z takimi poję-
ciami jak niska emisja, czy kogeneracja. 
Dowiedzieli się również o efektach, jakie 
przynosi modernizacja sieci ciepłowniczej 
oraz o zasadach racjonalnego korzystania 
z ciepła. Zadanie jakie postawił przed nimi 
organizator konkursu brzmiało „Ubieramy 

zeszyt”. Zadanie to polegało na zapro-
jektowaniu okładki na zeszyt. Uczniowie 
wykazali się ogromną pomysłowością 
w tym zakresie. Wykonali okładki „ogrze-
wające” zeszyt, okładki z surowców wtór-
nych, okładki z motywami ekologicznymi, 
jak również okładki z symboliką dotyczącą 
ciepłownictwa.

Część drużyn dokonała również bar-
dzo ciekawych prezentacji swoich prac. 
Najlepsze oceny w tym zadaniu komisja 
konkursowa przyznała szkołom nr 32, 
20, 48. Jak się później okazało placówki 
te znalazły się w rozgrywce finałowej 
w gronie pięciu najlepszych szkół, które 
w rywalizacji o końcowe miejsca w kla-
syfikacji zmagały się z quizem ekologicz-
nym. Ostateczna klasyfikacja konkursu 
była następująca: SP 32, SP 48, SP 20, 
SP 30, SP 46. Podczas gali finałowej 

w dniu 9 grudnia 2016 r. LPEC dodat-
kowo wyróżnił i nagrodził zestawami 
upominków firmowych zespoły uczniów 
reprezentujących szkoły nr 20, 23, 31, 
które w zadaniu konkursowym „Ubie-
ramy zeszyt” najciekawiej zaprezento-
wały aspekty dotyczące ciepłownictwa.

Konkurs ekologiczny „Strażnik skrzat 
ratuje świat" był  doskonałą okazją 
do pogłębienia wiedzy ekologicznej 
przez dzieci, a dla LPEC okazją do zapo-
znania młodych mieszkańców Lublina 
z aspektami ekologicznymi związanymi 
z ciepłownictwem oraz promowania 
zachowań służących oszczędnemu 
korz ystaniu z  c iepła .  Należ y mieć 
nadzieję, że doświadczenia zdobyte 
przez uczniów szkół podstawowych 
zaprocentują w ich dalszym życiu.

tekst i foto Jarosław Boroch
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Metropolita Lubelski abp Stanisław Budzik jak co roku witał Trzech Króli

Społeczna odpowiedzialność LPEC

„Ubrane” zeszyty
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Z wielkim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci naszego kolegi i wieloletniego pracownika LPEC Jerzego 
Szczepaniaka, który zmarł 6 października 2016 roku. Z LPEC związany był od 2 listopada 1978 roku. Pracował na sta-
nowisku monter c.o.-spawacz. 

Był pracownikiem sumiennym, odpowiedzialnym i zaangażowanym przy wykonywaniu powierzonych prac o czym 
świadczy chociażby przyznany mu – z okazji jubileuszu 50-lecia LPEC – dyplom Prezydenta Miasta Lublin.

Bliskim śp. Jerzego Szczepaniaka składamy wyrazy głębokiego współczucia

Nasi weterani
W II półroczu 2016 roku przeszło 
na emeryturę dwóch pracowników 
naszej Spółki.

Pan Ryszard Włosek – pracę w LPEC 
rozpoczął 10 lipca 2006 roku, do dnia 22 
lipca 2016 roku przepracowując w branży 
10 lat. Pracował na stanowisku monter c.o. 
- spawacz w Oddziale Sieci.

Pan Zdzisław Muzyka (na fotografii)  
– związany z LPEC od 8 września 1969 roku 
do 10 września 1970 roku, a następnie 
od 9 września 1975 roku do 2 listopada 
1977 roku oraz od 13 listopada 2006 roku 
do 31 sierpnia 2016 roku. Ostatnio pra-
cował na stanowisku specjalisty w Sekcji 
Projektowej. 

Za Panów wieloletni trud oraz wszel-
kie dobro, jakim nas Panowie obdarzali 
serdecznie dziękujemy, życząc długich 
lat w zdrowiu i radości.

Witamy w LPEC
Jakub Bednarczyk
od 1 września 2016 roku
Obwód Eksploatacyjny TR-1

Kacper Kwaśniewski 
od 19 września 2016 roku
Dział Zakupów

Łukasz Tarnowski 
od 3 października 2016 roku
Obwód Eksploatacyjny TR-6

Jacek Matyaszewski
od 3 października 2016 roku
Dział Strategii i Marketingu

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

Ignorantia iuris nocet
Tytułowa łacińska maksyma od wieków uświadamia o konieczności, a co najmniej przydatności znajomości prawa. 
Znajomość ta jest istotna dla każdego z nas prywatnie, ale szczególnego charakteru nabywa w funkcjonowaniu 
większych społeczności czy też firm.

Od stycznia 2017 roku testowany 
jest w LPEC nowy sposób przekazy-
wania informacji prawnej. Informacje 
prawne będę przekaz ywane drogą 
elektroniczną poprzez publikację ich 
w Intranecie oraz poprzez wiadomość 
poczty elektronicznej kierowaną do kie-
rowników poszczególnych komórek 
organizacyjnych.

Nowy sposób przekazywania wiąże 
się z obowiązkiem wypełnienia formula-
rza w Intranecie o treści odpowiadającej 
dotychczasowym tradycyjnym informa-
cjom prawnym w formie papierowej. 
Nowością jest tutaj dołączanie do każdej 
informacji prawnej w formie załącznika 
zawierającego treść aktu prawnego.

Dzięki takiemu rozwiązaniu infor-
macje prawne będę przekaz ywane 
częściej niż dotychczas, co najmniej 
raz w tygodniu, będą docierały bez-

pośrednio do wszystkich zaintereso-
wanych osób, a każdy pracownik LPEC 
będzie mógł mieć w Intranecie dostęp 
zarówno do nich, jak i do treści aktu 
prawnego bez potrzeby poszukiwania 
go w inny sposób. Kierownicy komórek 
otrzymają w mailu informację o opu-
blikowaniu nowej informacji prawnej. 
Od tej chwili powinni zapoznać się 
z nową informacją, a w szczególno-
ści z treścią aktu prawnego dołączoną 
do informacji w formie załącznika. 

Po zapoznaniu się z informacją 
i aktem prawnym kierownicy powinni 
ocenić czy informacja dotyczy czy też 
nie dotyczy działalności LPEC z punktu 
widzenia działalności komórki, którą 
k ierują. Jeśli  dotyczy powinni pod-
jąć działania w celu wdrożenia nowej 
regulacji prawnej. Ponadto powinni 
odnotować w odpowiednim polu przy 

informacji prawnej w Intranecie (po 
zalogowaniu się) jakie podjęli działania 
w związku z nowym aktem prawnym. 
Powyższe będzie stanowiło podstawę 
do stwierdzenia, że osoba zobowiązana 
wdrożyła stosowanie aktu prawnego 
zgodnie z regulacjami obowiązującymi 
w LPEC S.A.

Taki sposób przekazywania infor-
macji prawnych powinien zapewnić 
bieżące informowanie o nowych aktach 
prawnych oraz ich zmianach, a także 
zapewnić ich niezwłoczne wdrażanie 
w LPEC przez komórki, których działal-
ności dany akt prawny dotyczy.

Zbigniew Żywko
PS.
Autor oczekuje na uwagi i sugestie 

związane z funkcjonowaniem nowego 
systemu przekaz ywania informacji 
o zmianach w przepisach prawa.
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Bartosz Szczypa
ur. 5 sierpnia 2016 roku

s. Marcina i Agnieszki
Dział Transportu

Dorota Chudzik
ur. 24 września 2016 roku

c. Piotra i Anny
Dział Elektryczny

Aleksander Piesko
ur. 22 września 2016 roku

s. Mateusza i Weroniki
Obwód Eksploatacyjny TR-6

Emilia Sołtys
ur.14 października 2016 roku

c. Jacka i Lidii
Sekcja Zaopatrzenia i Magazynów

Szczęśliwym Rodzicom gratulujemy!

Młode kadry
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Na nowej drodze życia
Mateusz Piesko – żona Weronika

data ślubu: 2 lipca 2016 roku
pracownik OBWODU EKSPLOATACYJNEGO TR-6

Młodej Parze 
składamy 

najserdeczniejsze życzenia
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Nasze 
Boże Narodzenie

Tradycyjnie, jak co roku w dniu 19 grudnia 2016 roku spotkaliśmy się w gronie 
Pracowników i Przyjaciół LPEC z okazji Świąt Bożego Narodzenia. Naszymi 
gośćmi byli m.in. zastępca prezydenta Miasta Lublin i jednocześnie przewod-
niczący Rady Nadzorczej LPEC Artur Szymczyk oraz dyrektor Biura Nadzoru 
Właścicielskiego Paweł Majka. Mieliśmy wielką przyjemność gościć bp. Józefa 
Wróbla, który udzielił nam błogosławieństwa, a słowa Ewangelii o narodzinach 
Chrystusa odczytał nasz kapelan ks. kanonik Zenon Małyszek. Zaproszeni goście 
oraz pracownicy dzielili się opłatkiem życząc sobie wszelkiej pomyślności, 
życzliwości i ciepła na nadchodzące święta, jak również na Nowy Rok.

gk, foto Henryk Raczyński

Gorące plany 
na nowy rok
Kampanie reklamowe w radiu i w internecie, nowe programy i materiały edukacyjne, certyfikacja systemów ciepłow-
niczych, to tylko część działań zaplanowanych przez Program Promocji Ciepło Systemowe i LPEC S.A. na 2017 rok .

W 2017 roku odbędą się dwie kam-
panie reklamowe promujące ciepło 
systemowe – w pierwszym i czwartym 
kwartale. Pierwsza z nich będzie kon-
tynuowała przekaz promowany w 2016 
roku. Spoty będą zachęcać do odna-
lezienia ciepłej strony życia w mieście, 
gdzie bez obaw można się zrelakso-
wać, podczas gdy o przeglądy tech-
niczne instalacji, dostawy paliwa i ciepło 
w mieszkaniach dba sprawdzony, lokalny 
dostawca ciepła systemowego. Do tej 
strefy komfortu (nie tylko cieplnego) 
odbiorca będzie prowadzony poprzez 
dziecięcą grę w „ciepło - zimno”, podpo-
wiadającą „ciepło, cieplej… cieplutko…”

Głównym medium planowanej 
kampanii jest radio. Spoty emitowane 
będą w trzech wiodących stacjach, naj-
lepiej dopasowanych do grupy odbior-
ców ciepła systemowego – Trzecim 
Programie Polskiego Radia, RMF FM 
i Radiu Zet. Ponadto reklamy Ciepła Sys-
temowego pojawią się także w inter-
necie – w wyszukiwarce Google, sieci 
reklamowej Google oraz na Facebooku, 
gdzie wyświetlać się będą internautom 
pochodzącym z miast dostawców cie-

pła systemowego. Prowadzone będą 
także działania związane z pozycjo-
nowaniem strony internetowej Ciepła 
Systemowego. 

Kolejne, bardzo istotne działania 
dotyczą public relations. Co kwartał 
ukazywać się będzie Magazyn Ciepła 
Systemowego skierowany do zarządców 
nieruchomości, spółdzielni mieszkanio-
wych, wspólnot, deweloperów, projek-
tantów i architektów.

W planach na najbliższy rok jest 
także stworzenie kolejnych materiałów 
edukacyjnych. Oprócz kontynuacji ksią-
żeczki edukacyjnej dla dzieci o Czerwo-
nym Kapturku w mieście, przygotowane 
zostaną także materiały oraz konspekty 
lekcji dla szkół podstawowych w klasach 
4 - 6 oraz dla klas 1 - 2 liceów. 

Zupełnie nowym działaniem jest 
opracowanie i wdrożenie komplek-
sowego programu certyfikacji syste-
mów ciepłowniczych dla wszystkich 
firm uczestniczących w PPCS. Certyfi-
kat ma być wyróżnikiem branżowym 
oraz potwierdzeniem standardów 
technicznych stosowanych w firmach 
ciepłowniczych. W dalszej kolejności 

certyfikaty swoim klientom będą mogli 
wręczać sami dostawcy ciepła. W efek-
cie uzyskania certyfikatu deweloper 
będzie mógł oznakować certyfikowane 
osiedla znakiem ciepła systemowego 
i pochwalić się budynkami ogrzewa-
nymi ciepłem systemowym według 
najwyższych standardów.

Jak co roku odbędzie się również 
spotkanie dostawców ciepła syste-
mowego, na którym po raz pierwszy 
przyznamy nagrody w konkursie „Firma 
pełna ciepła”. Nagrodzone zostaną firmy, 
które wykazały się największą aktywno-
ścią w działaniach promujących ciepło 
systemowe, za pomocą narzędzi, takich 
jak spoty radiowe, szablony stron www, 
czy ogłoszenia prasowe. 

Przeprowadzone zostaną także 
badania wśród dostawców ciepła sys-
temowego, sprawdzające zadowolenie 
z prowadzonych dotąd aktywności rekla-
mowych. Badanie ma m.in. odpowiedzieć 
na pytanie, jakich jeszcze narzędzi bra-
kuje dostawcom ciepła systemowego, 
by jeszcze lepiej docierać do swoich 
klientów i odbiorców ciepła.

Teresa Stępniak-Romanek

Ponad stu byłych pracowników LPEC przybyło 14 grudnia 
2016 roku na coroczne spotkanie bożonarodzeniowe. 
Przybyłych serdecznie powitali, dziękując jednocześnie 
za wkład w rozwój Spółki, prezes Zarządu Jolanta Jańczak 
i wiceprezes Zarządu Lech Kliza. Zebrani w miłej atmosfe-
rze wspominali minione czasy oraz łamiąc się opłatkiem 
składali sobie najlepsze życzenia z okazji zbliżających się 
Świąt Bożego Narodzenia oraz Nowego 2017 roku.

W dniu 31 maja 2016 roku w ramach wizyty studyjnej „District Heating Roadshow 
Seminar in Poland” gościli w LPEC przedstawiciele duńskiego sektora ciepłowniczego. 
Organizatorem wizyty była Ambasada Królestwa Danii, współpracująca z Izbą Gospodar-

czą Ciepłownictwo Polskie i Duńską Izbą Ciepłowniczą. W spotkaniu z duńskimi gośćmi uczestniczyli także przedstawiciele firm 
ciepłowniczych z terenu południowo-wschodniej Polski, m.in. z Zamościa, Świdnika, Kraśnika, Puchaczowa, Poniatowej. Dzięki 
prezentacjom poszczególnych PEC-ów duńscy ciepłownicy zostali zapoznani z sytuacją sektora ciepłowniczego oraz wyzwaniami 
stojącymi przed przedsiębiorstwami ciepłowniczymi w Polsce. Następnie sami zaprezentowali swoje doświadczenia i rozwiązania 
w tych obszarach. W ramach prezentacji rzeczywistej instalacji goście odwiedzili wymiennikownię grupową LPEC przy ul. Faraona. 
Spotkanie było swoistą platformą wymiany doświadczeń pozwalającą na wykorzystanie potencjału technologicznego i systemowego 
po stronie polskiej, jak i duńskiej w sektorze ciepłownictwa. Należy dodać, że wymiana doświadczeń i myśli technologicznej między 
polskimi i duńskimi ekspertami w obszarze ciepłownictwa rozpoczęła się już kilka lat temu dzięki dialogowi między 
izbami ciepłownictwa: polską (IGCP) i duńską (DBDH).  Jarosław Boroch

Goście z Danii



Piętnasta już w kolekcji wydawniczej LPEC karta, z okazji Bożego Naro-
dzenia A.D. 2016, przedstawia obraz „Pokłon Trzech Króli” (olej na płótnie, 
145 x 115 cm). Został on namalowany przez Michaela L. L. Willmanna ok. 
1680 r. Dzieło to stanowi cenny eksponat Muzeum Lubelskiego. Po lewej 
stronie Madonna siedząca na lekkim podwyższeniu, pochylona w prawo, 
trzyma na kolanach Dzieciątko. Za nią, przy brzegu obrazu, widoczna 
jest częściowo postać św. Józefa. Przed Madonną na pierwszym planie 
klęczą trzej królowie składający dary. W tle widoczny jest fragment archi-
tektury i mroczny pejzaż z pochmurnym niebem. Kompozycja obrazu 
została wiernie powtórzona za grafiką Carla Maratty. Indywidualnym 
rozwiązaniem Willmanna jest za to kolorystyka: barwna grupa postaci 
pierwszego planu kontrastuje z brunatnym, niemal monochromatycz-
nym tłem. W charakterystyczny dla niego sposób zróżnicowana została 
też faktura: szerokie pociągnięcia pędzla w partiach szat i drobne, 
urywane – w karnacji i rysach twarzy. 
Michael Lucas Leopold Willmann urodził się w 1630 r. w Królewcu, 
zmarł 26 sierpnia 1706 r. w Lubiążu na Śląsku, gdzie osiadł na stałe 
w 1660 r. Tam pracował na potrzeby zakonu cystersów. Wysoko ceniony, 
już za życia nazywany był „Śląskim Rafaelem” albo „Apellesem”. 

Barbara Czajkowska
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Wystawę kart LPEC na Targach LUBSACRO 2016 obejrzał m.in. 
jej honorowy patron abp Stanisław Budzik.
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Z okazji Świąt Bożego Narodzenia 
i Świąt Wielkiej Nocy od blisko ośmiu 
lat Lubelskie Przedsiębiorstwo Energe-
tyki Cieplnej wydaje unikatowe karty 
z życzeniami, aktywnie włączając się 
w propagowanie pereł lubelskiego dzie-
dzictwa kulturowego. Na kartach tych 
prezentowane są mało znane szerszej 
publiczności dzieła sztuki – czy to przez 
twórców, czy to przez obecność w prze-
strzeni miejskiej – związane z Lublinem. 
Tematycznie karty nawiązują do cha-
rakteru przeżywanego okresu liturgicz-
nego. Reprodukcjom towarzyszą zawsze 
noty opisujące przedstawiany obiekt.

Pragnąc udostępnić szerszej publicz-
ności swoje karty świąteczne, LPEC 
przygotowało wystawę. Wystawa pod 
honorowym patronatem arcybiskupa 

metropolity lubelsk iego 
i prezydenta Lublina pre-
zentowana była dotychczas 
m.in. w lubelskim ratuszu, 
w Tr ybunale Koronnym, 
w krużgankach i  w Aula 
Magna k lasztoru Ojców 
Dominikanów, w wieży i na 
chórze kościoła pw. Wnie-
bowzięcia NMP Zwycię -
skiej (Pobrygidkowskiego), 
w kościele pw. św. Józefa, 
w Archikatedrze Lubelskiej, na Wydziale 
Mechanicznym Politechniki Lubelskiej, 
w Muzeum Histor i i  Miasta Lublina 
w Bramie Krakowskiej, w Bibliotece 
Uniwersyteckiej  Katolickiego Uniwersy-
tetu Lubelskiego Jana Pawła II, na Placu 
Łokietka w Lublinie, w Domu Nadziei 

– Centrum Konferencyjnym Caritas Archi-
diecezji Lubelskiej, a także podczas Tar-
gów Sztuki Sakralnej LUBSACRO 2016 (na 
fotografii powyżej). gk

Koncepcja wydawnictwa i wystawy oraz dobór obiek-
tów Piotr Krzysztof Kuty. Fotografie i reprodukcje Piotr 
Maciuk. Opracowanie graficzne Studio R-ka.
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