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Żałobna karta

W dniu 6 maja 2010 roku odszedł od nas przeżywszy 87 lat 
śp. prof. zw. dr hab. inż. Janusz Kwiatkowski – wieloletni pro-
fesor Politechniki Lubelskiej, jej były prorektor, a także dziekan 
Wydziału Inżynierii Budowlanej i Sanitarnej, wybitny specjalista 
w dziedzinie ciepłownictwa i ogrzewnictwa, wychowawca kilku 
pokoleń inżynierów.

Zespół pod kierunkiem prof. J. Kwiatkowskiego opracował 
przed laty słynne „Pomoce do projektowania instalacji c.o.”, 
z których uczyło się kilkanaście roczników studentów. Na bazie 
własnych opracowań, wdrożeń i pomysłów wprowadził do cie-

płownictwa nowoczesne rozwiązania techniczne (w tym czasie zaawansowane technologie 
zachodnie były bardzo trudno dostępne). Propagował wykorzystywanie niekonwencjonal-
nych źródeł ciepła, w tym tzw. pompy ciepła.

Prof. J. Kwiatkowski był orędownikiem bardzo ścisłej współpracy techniczno-naukowej 
pomiędzy LPEC, a Wydziałem Inżynierii Budowlanej i Sanitarnej PL. W węzłach cieplnych 
naszego przedsiębiorstwa testowane były urządzenia ciepłownicze i rozwiązania techniczne 
projektowane przez pracowników naukowych PL. Stosowana była tzw. uproszczona metoda 
regulacji instalacji wewnętrznych c.o. prof. Kwiatkowskiego.

W latach siedemdziesiątych XX wieku prof. J. Kwiatkowski opracował, wspólnie z ówcze-
snym dyrektorem LPEC Henrykiem Taźbirkiem, system ogrzewania jednorurowego, nazywany 
systemem „KT” (od nazwisk twórców). W Lublinie takie instalacje zostały wykonane w kilku-
nastu wznoszonych w tym czasie budynkach mieszkalnych w osiedlach Kalinowszczyzna, 
Tatary, LSM i są użytkowane do dnia dzisiejszego. 

W dniach żałoby narodowej – po 
10 kwietnia 2010 roku – pracownicy Lubel-
skiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepl-
nej, wraz z całą Polską, oddali hołd pamięci 
Ofiar katastrofy lotniczej pod Smoleńskiem. 
Wspominaliśmy, modliliśmy się za dusze 
i uczestniczyliśmy w ceremoniach pogrze-
bowych Prezydenta Rzeczypospolitej Pol-
skiej śp. prof. Lecha Kaczyńskiego, jego 
Małżonki Marii oraz członków oficjalnej 
delegacji – wybitnych osobistości życia 
publicznego: ostatniego prezydenta RP na 
uchodźstwie, dowódców Wojska Polskiego, 
duchownych różnych wyznań, wysokich 
urzędników państwowych, parlamenta-
rzystów, kombatantów, członków Rodzin 
Katyńskich, a także oficerów BOR i człon-
ków załogi Tu-154M. Ci, którzy pragnęli 
oddać cześć tysiącom polskich patriotów 
– bestialsko zamordowanych przed 70. laty 
w Katyniu przez Sowietów – sami złożyli 
ofiarę ze swego życia. Dali świadectwo 
przywiązania do tradycji i wartości naro-
dowych.

Z wielkim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci 
śp. Antoniego Kucharzyka, naszego kolegi i wieloletniego 
współpracownika, zmarłego 27 kwietnia 2010 roku w wieku 
56 lat.

Pan Antoni Kucharzyk związany był z LPEC od 23 listopada 
1992 roku. Od 1993 roku nieprzerwanie pracował na stanowi-
sku montera c.o. – spawacza brygadzisty. Był pracownikiem 
sumiennym, odpowiedzialnym i zaangażowanym w wyko-
nywane zadania, o czym świadczy przyznany mu z okazji 
jubileuszu 45-lecia LPEC dyplom Prezydenta Miasta Lublin.

Wieczny odpoczynek racz Im dać Panie...
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ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW

Właścicielem 100% udziałów 
LPEC Sp. z o.o. jest Gmina Lublin, 
którą na Zgromadzeniu Wspólników 
reprezentuje Prezydent Miasta Lublin.
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Lubelsk i Orzeł Biznesu 2009 – to 
kolejny tytuł,  jak im może poszczycić 
się Lubelskie Przedsiębiorstwo Energe-
tyki Cieplnej. Finałowa gala konkursowa 
odbyła się 6 maja 2010 roku w Sali Kolum-
nowej Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie.

Głównym celem konkursu o statuetkę 
„Lubelskiego Orła Biznesu” jest prezenta-
cja i promocja najlepszych, najbardziej 
dynamicznych firm oraz osobowości 

LPEC Orłem Biznesu
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 działających w naszym województwie. Nie 
mniej istotne jest również pobudzanie do 
pozytywnego współzawodnictwa w pod-
noszeniu jakości świadczonych usług, 
doskonaleniu produkcji oraz w działalności 
na rzecz regionu.

- To dla nas bardzo ważna i nobili-
tująca nagroda. Czujemy się wyróżnieni, 
a jednocześnie zobowiązani do jeszcze 
lepszej pracy. Cieszy nas to, że doceniono 
nasze przedsiębiorstwo jako wpływające 
na rozwój i pozycję gospodarczą Lubelsz-
czyzny – uznał prezes Stanisław Kalinowski 
(na fotografii ze statuetką Lubelskiego 
Orła Biznesu).

Organizatorem plebiscytu, rozstrzyga-
nego w tym roku już po raz siódmy, jest 
Lubelski Związek Pracodawców, a jego 
honorowymi patronami są: Wojewoda 
Lubelski i Marszałek Województwa Lubel-
skiego.

tsr

Targi 
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Po raz pierwszy na, odbywających się 
co dwa lata w Poznaniu, targach „Instalacje” 
– w dniach od 26 do 29 kwietnia 2010 roku 
– do dyspozycji zwiedzających oddane 
zostało stoisko Ciepła Systemowego. To 
miejsce spotkań fachowców z branży cie-
płowniczej, projektantów i inwestorów, 
z którego skorzystali uczestnicy Programu 
Ciepła Systemowego. Stoisko dzięki swojej 
powierzchni oraz projektowi zapewniło 
dość miejsca do rozmów dla wszystkich 
chętnych, a także było jednym z wyróż-
niających się w pawilonie nr 5 Międzyna-
rodowych Targów Poznańskich.

Oprócz sto isk a  Ciepła  Systemo-
wego, podczas targów miało miejsce 
także seminarium organizowane przez 
Izbę Gospodarczą Ciepłownictwo Polskie 
pt. „Propozycja rozwiązań technologicz-
nych dla poprawy efektywności wytwa-
rzania i przesyłania ciepła oraz ochrony 
powietrza w świetle pakietu klimatyczno-
energetycznego”. W seminarium wzięli 
udział m.in. przedstawiciele firm skupio-
nych wokół Programu Ciepło Systemowe. 

Konceptlab



Z gro m a d ze n i e  m . i n .  p o d s u m o -
w a ł o  r o k  2 0 0 9 .  Po d s u m o w a n i e  t o 
wypadło n iez wyk le  korz ystn ie .  Rok 
2009 stanowił  dotychczas naj lepsz y 
w histori i  LPEC okres pod względem 
osiągnięć ekonomicznych i technicznych.

Spółka wypracowała wynik finansowy 
netto w wysokości 4.451,0 tys. zł, który 
był o 22% wyższy od wyniku osiągnię-
tego w roku poprzednim. Udało się to 
osiągnąć realizując przy tym najwyższy 
w historii Spółki plan inwestycyjny – war-
tość nakładów na inwestycje, moderni-
zacje i remonty przekroczyła 26,6 mln zł. 
Rekordowy również okazał się poziom 
wykonawstwa własnego cz yl i  zadań 
inwestycyjnych, które Spółka wykonała 
siłami własnymi – wyniósł on 16,4 mln zł 
i był wyższy w odniesieniu do roku 2008 
o 29%, co przy zmniejszającym się sukce-
sywnie poziomie zatrudnienia świadczy 
o rosnącej efektywności pracy w Spółce.

Działalność Lubelskiego Przedsię-
biorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. 
w ostatnich latach jest wynikową przy-
jętej strategii na lata 2008-2013, która 
zawiera k ierunk i  roz woju dla Spółk i 
o r a z  w y t yc z n e  d o  o p r a c o w y w a n i a 
rocznych planów operacyjnych. Zada-
nia  real izowane w trzech ostatnich 
latach skoncentrowane były na odbu-
dowie potencjału technicznego Spółki 
poprzez modernizację i rozwój systemu 
ciepłowniczego oraz pozyskiwanie jak 
największej liczby odbiorców oraz na 
ustabil izowaniu sytuacj i  ekonomicz-
no-finansowej. Ta konsekwentnie reali-
zowana strategia przyniosła założone 
rezultaty : Spółka znacznie poprawiła 
techniczne wskaźniki branżowe, wskaź-
nik i inwestycyjne oraz ekonomiczne, 
stając się liderem zarówno wśród wio-
dąc ych przedsiębiorstw w regionie 
lubelskim, jak i w branży ciepłowniczej.

Nakłady na inwestycje, modernizacje 
i remonty w latach 2007-2009 wyniosły 
łącznie 65,9 mln zł i były wyższe od nakła-
dów w analogicznym okresie 2004-2006 
o 27,5 mln zł, tj. o 72%. W tym okresie 
udało się wymienić 23 km sieci ciepłow-
niczej, kiedy w okresie 2004-2006 długość 
ta wyniosła o prawie 50% mniej bo 16 km.

LPEC w latach 2007-2009 pozyskało 
dwukrotnie więcej – niż w latach 2004-
2006 – nowych odbiorców. W okresie 
2007-2009 zapotrzebowanie na ciepło 
nowych odbiorców wyniosło 27 MW, 
zaś w latach 2004-2006 było to 14 MW.

Zasadniczej poprawie uległ rów-
nież  wynik  f inansowy LPEC.  Spółk a 
w  l a t a c h  2 0 0 7 - 2 0 0 9  w y p r a c o w a ł a 
z ysk  net to  w w ysok ośc i  11  mln  z ł , 
a  w la tach  2004-2006  łączn ie  by ła 
t o  s t r a t a  o  w a r t o ś c i  - 2 , 9  m l n  z ł .

Dobra kondycja finansowa Spółk i 
w połączeniu z nienaganną reputacją 
biznesową oraz wysokie standardy usług 
i serwisu przedsiębiorstwa zostały wielo-
krotnie nagrodzone. Przypomnieć należy 
sukcesy minionego roku: Godło Teraz 
Polska dla oferowanego przez przed-
siębiorstwo Ciepła Systemowego, tytuł 
Gazeli Biznesu, certyfikat Wojewódzkiego 
Lidera Biznesu, Lubelskiego Orła Biznesu 
oraz wysokie pozycje w rankingach naj-
większych i najlepiej rozwijających się 
przedsiębiorstw w kraju i w regionie.

Zgromadzenie Wspólników zatwier-
dziło sprawozdanie finansowe LPEC, jak 
również sprawozdanie Zarządu z dzia-
łalności Spółki. Dokonania minionego 
roku zostały wysoko ocenione przez 
Zgromadzenie,  co znalazło odz wier-
c iedlenie m. in .  w prz yznaniu abso -
lutor ium z  wyk onania  obowiązk ów 
członkom Zarządu i Rady Nadzorczej.

Teresa Stępniak-Romanek
Piotr Krzysztof Kuty

Zwyczajne
Zgromadzenie
Wspólników

W dniach 30 kwietnia i 13 maja 2010 roku odbyło się Zwyczajne 
Zgromadzenie Wspólników Lubelskiego Przedsiębiorstwa Energetyki 
Cieplnej Sp. z o.o. Jedynego wspólnika – Gminę Lublin – reprezentował 
i  obradom przewodnicz ył  zastępca prez ydenta Miasta Lublin  
Krzysztof Żuk.
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Excellence
w biznesie

 nak ładami na inwestycje,  otwarciem 
na innowacje,  a także nastawieniem 
na ekologię. Tytuł Excellence w Bizne-
sie LPEC sp. z o.o. otrzymało w kategorii 
Duża Firma.

– Ta nagroda jest potwierdzeniem sku-
tecznej strategii rozwoju, którą obraliśmy 
dla naszego przedsiębiorstwa. Chciałbym 
podkreślić, że to wyróżnienie nie tylko 
zarządu, ale całej załogi – stwierdził Stani-
sław Kalinowski, prezes zarządu LPEC (na 
fotografii przyjmuje gratujacje od zastępcy 
prezydenta Miasta Lublin Krzysztofa Żuka).

Głównym organizatorem konkursu – 
odbywającego się w tym roku po raz piąty, 
a realizowanego pod patronatem honoro-
wym Marszałka Województwa Lubelskiego 
oraz Przewodniczącego Rady Gospodar-
czej przy Prezesie Rady Ministrów – jest 
Stowarzyszenie Lubelski Klub Biznesu, 
będące jedną z największych w regionie 
organizacji skupiających przedsiębiorców.

jb

Podczas uroczystej gali 28 maja 2010 
roku Lubelskie Przedsiębiorstwo Energe-
tyki Cieplnej Sp. z o.o. otrzymało presti-
żowy tytuł Excellence w Biznesie.

Program „Excel lence w Biznesie” 
promuje firmy, które odniosły sukces 

 ekonomiczny i dla których doskonałość 
w biznesie jest także ważnym celem dzia-
łalności. Wyróżnienia – w kategoriach 
mała, średnia i duża firma – przyznawane 
są przedsiębiorstwom, których działal-
ność charakteryzuje się m.in. znacznymi 

Laureaci i członkowie kapituły nagrody Excellence w biznesie.
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W dniu 16 kwietnia 2010 roku gościli-
śmy w LPEC delegację ze Lwowa, jednego 
z partnerskich miast Lublina. Lwowianie 
przebywali u nas na zaproszenie Urzędu 
Miasta Lublin, w ramach rozwijającej się 
od lat, bliskiej współpracy pomiędzy oby-
dwoma miastami. Spotkania takie, czę-
sto mające roboczy charakter, są zawsze 
okazją do zaprezentowania zarówno 

osiągnięć, jak i problemów, wymiany 
doświadczeń, dyskusji i przedstawienia 
planów na przyszłość. 

Podczas pobytu w Lublinie goście 
mieli okazję odwiedzić spółki komunalne, 
m.in. również nasze przedsiębiorstwo. 
Delegacja sk ładała s ię z dyrektorów 
i głównych inżynierów  miejskich przed-
siębiorstw zajmujących się kompleksowo 

zabezpieczeniem usług komunalnych dla 
mieszkańców Lwowa.

W czasie pobytu w naszej firmie goście 
zapoznali się z prezentacją dotyczącą 
działalności i osiągnięć LPEC oraz lubel-
skiego ciepłownictwa, zwracając uwagę 
na proces ustalania taryf dla ciepła oraz 
na zasady rozliczeń z odbiorcami.

tsr
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Położoną nad Wisłą, niedaleko Kazimierza Dolnego, Gminę Wilków dotknęła w maju 2010 roku niespotykana dotychczas tragedia – 
powódź w wyniku której doszło do zalania ponad 90% ogólnej powierzchni całej gminy. Kataklizm pozbawił dachu nad głową ponad 
cztery tysiące osób. Zostali oni bez środków do życia, bezpowrotnie utracili swoje gospodarstwa. Zniszczeniu uległa prawie cała infra-
struktura gminy służąca mieszkańcom.

Pomoc potrzebującym, szczególnie dotkniętym tak strasznym kataklizmem jak powódź, wydaje się naturalnym odruchem każdego. 
Kierowani tą zasadą pracownicy LPEC zorganizowali koleżeńską zbiórkę pieniężną, w wyniku której zebrano kwotę ponad 9 tys. zł. 
Za zgromadzone fundusze zostaną zakupione – w uzgodnieniu z Gminą Wilków – najpotrzebniejsze środki rzeczowe, które zostaną 
dostarczone na teren Gminy transportem Spółki.

Oprócz wspomnianej zbiórki, Zarząd LPEC Sp. z o.o. podjął uchwałę, na mocy której Gmina Wilków otrzyma od Spółki pomoc finan-
sową w wysokości 50 tys. zł z przeznaczeniem na usuwanie skutków powodzi.

pkk

LPEC dla powodzian

Wilków,  26 maja 2010 roku.



Największe nak łady f inansowe zostaną przeznaczone  
na odtworzenie majątku Spółki, co powinno zapewnić zwięk-
szenie niezawodności  i  bezpieczeństwa dostawy c iepła  
do naszych odbiorców. Planowane w tym zakresie nakłady 
wynoszą ponad 15 mln zł na modernizacje oraz 2,3 mln zł  
na remonty. W kwocie na modernizacje znajdują się zadania 
na sumę ponad 5 mln zł, na które Spółka wystąpiła o dofinan-
sowanie z funduszy unijnych.

W ramach robót odtworzeniowych znaczącą pozycję stanowią:
• przebudowy sieci ciepłowniczych w ilości 26 odcinków o łącznej 

długości ponad 8,5 km;
• przebudowy zewnętrznych instalacji odbiorczych (z.i .o.) 

– 7 odcinków o długości ponad 2,6 km, w tym w dwóch 
przypadkach przebudowa z.i.o. na sieć wysokoparametrową 
i węzły indywidualne – w os. Skarpa zakończenie inwestycji 
rozpoczętej w roku poprzednim oraz w os. Czechów przy  
ul. Zakopiańskiej;

• pozostałe prace odtworzeniowe to :
– wymiana armatury w komorach ciepłowniczych, 
– modernizacje węzłów cieplnych, w których wykonywane są 

kompleksowe przebudowy – prace polegające na wymianie 
urządzeń i armatury oraz aparatury kontrolnej i pomiarowej,

– roboty elektryczne i roboty budowlane w obiektach Spółki.
W roku bieżącym, podobnie jak w latach poprzednich, w dal-

szym ciągu wprowadzane są do realizacji nowoczesne rozwiąza-
nia techniczne, służące podniesieniu efektywności i sprawności 
działania systemu ciepłowniczego. Jest to między innymi system 
zdalnego sterowania siecią ciepłowniczą, monitoringu i wizu-
alizacji pracy węzłów cieplnych oraz system zdalnego odczytu 
ciepłomierzy.

Planowane w roku bieżącym inwestycje określone są na kwotę  
prawie 8 mln zł. W dużej mierze jest to realizacja robót związanych 
z zawartymi umowami przyłączeniowymi  z nowymi  odbiorcami 
ciepła. Inwestycje te realizowane są głównie na osiedlu Czuby: 
ul. Agatowa, Wyżynna, Szczytowa i Różana, na osiedlu Felin: 
ul. Zygmunta Augusta.

Planowane są również prace związane z realizacją sieci cie-
płowniczych w rejonach rozwojowych miasta. Aktualnie trwają 
prace projektowe sieci dla: os. Węglinek – rejon ul. Jana Pawła II 
do Al. Kraśnickiej, os. Rudnik – rejon ulicy Bluszczowej, dzielnica 
Bursaki – rejon ulicy Nasutowskiej oraz rejon ulicy Wapowskiego–
Żeglarskiej.

Większość  zap lanowanych robót  pr ze widz iana  jes t  
do wykonania siłami własnymi Spółki, przy coraz lepszej organi-
zacji prac, a także większej wydajności, z zachowaniem wysokiej 
jakości robót.

Małgorzata Mazurek

Letnie
gorące zadania
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Rok 2010 to kolejny rok realizacji Strategii rozwoju 
LPEC Sp.  z  o.o.  na  lata  2008-2013.  Istotnym 
elementem Strategii jest rozwój i modernizacja 
lubelskiego systemu ciepłowniczego. Tegoroczne 
prace  inwestycyjno-modernizacyjno-remontowe 
zaplanowane są na kwotę 25,5 mln zł.
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Młode kadry
Karol Cezary Burzec
ur. 20 kwietnia 2010 roku
syn Cezarego i Doroty
OBWÓD EKSPLOATACYJNY TR-7

Szczęśliwym Rodzicom 
gratulujemy!

Na nowej 
drodze życia

Tomasz Szczuka z żoną Agnieszką
24 kwietnia 2010 roku
Dział Elektryczny

Młodej Parze składamy najserdeczniejsze życzenia.
Stolica Węgier przywitała nas piękną pogodą i cudownym 

widokiem jaki roztacza się ze Wzgórza Gelerta na Peszt. Panorama 
Pesztu, z rzadkiej urody bryłą parlamentu i wstęgą Dunaju, nad 
którym rozpięte są mosty z najpiękniejszym z nich – mostem 
łańcuchowym zwanym Mostem Elżbiety – urzekła nas. W Budzie, 
której początki sięgają czasów rzymskich zwiedzaliśmy Cytadelę. 
Mury tej budowli, z położonym w jej wnętrzu kompleksem zam-
kowym, pamiętają czasy wojen tureckich z XV wieku. Największe 
wrażenie zrobił na nas kościół św. Macieja ze swoją piękną architek-
turą oraz przypominająca swym wyglądem budowlę z baśni Wieża 
Rybacka. Po spacerze wąskimi uliczkami starej siedziby królów 
węgierskich przekroczyliśmy Dunaj i znaleźliśmy się w tętniącym 
życiem Peszcie. To część stolicy Węgier pełna turystów, pięknej 
zabudowy, sklepików i kawiarni. Ograniczani czasem zwiedziliśmy 
katedrę św. Stefana, przespacerowaliśmy się brzegiem Dunaju  
podziwiając tym razem z bliska gmach parlamentu, wyspę  
św. Małgorzaty i wzniesienie Budy. 

Polak - Węgier
dwa bratanki

Był czas na zakup pamiątek i wysyłanie kartek do domu. 
Zmęczeni ogromem wrażeń udaliśmy się na statek, gdzie pod-
czas rejsu po Dunaju czekała na nas obiadokolacja z dancingiem.  
Ale to nie koniec atrakcji, bo następnego dnia wieczorem podzi-
wialiśmy występy folklorystyczne w węgierskiej Czardzie przy 
muzyce cygańskiej. Ostatni dzień pobytu spędziliśmy w Eger, gdzie 
można było podziwiać Stare Miasto, minaret turecki oraz barokowe 
pałace, a na koniec weekendowego pobytu na Węgrzech mogli-
śmy w typowej węgierskiej piwnicy degustować wina.

Po czterech dniach podróży, zwiedzania i wrażeń powróciliśmy 
do domów przywożąc ze sobą moc wspomnień.

Ewa Matyjewicz

Długi maojwy weekend – od 30 kwietnia do 3 maja 
2010 roku – pracownicy naszej Spółki mieli możliwość 
spędzić na wycieczce, której celem był Budapeszt 
i Eger. 

Tomasz Piętas 
od 1 kwietnia 2010 roku
kierownik Działu Teleinformatyki 

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

Witamy w LPEC
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W maju 2010 roku na emeryturę 
przeszedł Pan Zbigniew Żurawski.

Pracował w LPEC z przerwami od 
19 czerwca 1969 roku do 31 maja 1972 
roku, a następnie od 11 października 
1975 roku do 8 listopada 1989 roku 
oraz od 10 listopada 1992 roku do  
24 maja 2010 roku – ogółem 34 lata  
i 6 miesięcy. 

Ostatnio pracował na stanowi-
sku montera akp w Dziale Układów 
Pomiarowych i Sterowania.

Za Pana wieloletni trud oraz wszelkie dobro, jakim nas Pan 
obdarzał serdecznie dziękujemy, życząc długich lat w zdrowiu 
i radości.

Nasi Weterani

Codziennie w dziesiątkach konkursów lub loterii padają 
wysokie nierzadko wygrane, lecz niewielu z nas zna osobiście 
ich laureatów. Od teraz także my, wszyscy pracownicy LPEC, 
mamy szczęście znać jednego z tych, którym się powiodło.

Pan Henryk Raczyński, pracownik Działu Teleinformatyki, 
w plebiscycie Telekamery Tele Tygodnia 2010 wygrał jedną 
z dwóch głównych nagród dla głosujących – samochód 
marki Citroën C3 Picasso. Pan Henryk po raz siódmy głosował 
na swych ulubionych aktorów i dziennikarzy, jednak po raz 
pierwszy za swą wytrwałość został nagrodzony. Tym razem 
wraz z rodziną wysłał cztery karty dołączone do magazynu Tele 
Tydzień. Na jedną z nich padła wygrana. Kluczyki do swojego 
samochodu odebrał 12 kwietnia 2010 roku w warszawskim 
salonie Citroëna.

Gratulujemy!
pkk

Uśmiech
losu
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Drużyna LPEC Sp. z o.o. wywalczyła I miejsce podczas Mistrzostw 
Polski w halowej piłce nożnej branży energetycznej o Puchar Izby 
Gospodarczej Energetyki i Ochrony Środowiska, które odbyły się 
8 maja 2010 roku w Warszawie. 

W Mistrzostwach udział wzięło dziesięć drużyn z całej Polski. LPEC 
wyszedł jako pierwszy ze swojej grupy eliminacyjnej, w półfinale 
pokonał Energoprojekt Katowice 2:0 i ostatecznie o I miejsce walczył 
ze Stowarzyszeniem Polskich Energetyków, uzyskując wynik 1:0.

Naszej mistrzowskiej drużynie – w składzie: Mariusz Dalmata, Tomasz 
Dalmata, Krzysztof Kuś, Grzegorz Kwaśniewski (kapitan zespołu), Piotr 
Kwiatkowski, Andrzej Lato, Robert Mazurek, Mariusz Szczepanik, Krzysztof 
Szymański, Bogdan Wrona gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

tsr, pkk

Nasza złota drużyna

Pr ze d s t aw i a my  l i s tę  p r a c ow n i k ów  n a s ze j  S p ó ł k i ,  
którzy w II kwartale 2010 roku obchodzili jubileusze pracy. 

Płyną lata
45-lecie
Andrzej Klimek 

40-lecie
Andrzej Bomba 
Leszek Kuczyński 
Marek Kwaśniewski 
Krzysztof Mazur 

35-lecie
Krzysztof Fornal 

30-lecie
Krzysztof Dolecki 

25-lecie
Zygmunt Brzyski 
Tomasz Skorek 

15-lecie
Ewa Barańska
Artur Starobrat

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

fo
t. 

H
en

ry
k 

Ra
cz

yń
sk

i

fo
t. 

zb
io

ry
 ro

dz
in

ne

nr	2	(16)		·		lato	2010		·		gorące wiadomości  9



Historia jednego dnia
Urlop. Przychodzi ten czas, że dziwny uśmiech pojawia się na twarzy.  
Nie, oczywiście lubimy swoją pracę, gdyby nie ona nie byłoby mowy o urlopie.

 przyznała się kiedyś, że była tylko nad 
Morskim Okiem. Wsiadam do auta i za 
kilka minut w Zakopanem czytam pro-
gnozę dla Tatr. Temperatura 20 stopni 
powyżej zera i warstwa śniegu powyżej 
1700 m n.p.m. Wieczorem narada ze zna-
jomymi z Krakowa co jutro i wybór pada na 
Dolinę Roztoki i dalej do Piątki, a potem… 
a potem zobaczymy, co dalej. Humory 
dopisują,  przecież to ur lop,  nikt nie 
będzie płakał z powodu śniegu w górach.

05:00 pobudka, potem śniadanko 
i o 06:00 wysiadamy z auta na Palenicy 
Białczańskiej. Pięknie, jest pięknie. Na tej 
wysokości nic nie wskazuje na obecność 
śniegu gdzieś nad nami. Ruszamy w drogę. 
Przy wodogrzmotach Mickiewicza obo-
wiązkowa fotka i dalej w prawo, w las 
na szlak prowadzący przez Dolinę Roz-
toki. Mozolny marsz z nielekkimi o tej 
porze roku plecakami daje w kość, ale cel 
uświęca środki, a ten dzień jest pierwszym 
z wielu, które spędzimy na szlakach. Po 
jakimś czasie i wspinaczce przy wodo-
spadzie Siklawa, stawiamy pierwsze kroki 
w Dolinie Pięciu Stawów Polskich. Przed 
schroniskiem spora już grupa piechurów 
robi przegląd planowanych tras, miny 
różne, bo i zaskoczenie na wielu twarzach.

Owszem, wiadomo było, że w górach 
leży śnieg, ale nie to, że tego śniegu jest 
prawie pół metra grubości. Po takim mar-
szu trzeba się przepakować, w plecakach 
ku ogólnemu rozbawieniu znikają kurtki, 
polary, softschele i reszta grubej odzieży. 
Jak jeden organizm, jak dwie krople wody,  

Nasze pasje    

Rysy 2499 m n.p.m. Widok na Morskie Oko i czarny Staw pod Rysami.

Od kilku lat moim stałym  kierunkiem 
są Tatry i tak już zostanie, z wyjątkiem 
kilkunastu dni urlopu zarezerwowanych 
na inne części świata.

Pakowanie plecaka i podróż polskimi 
drogami zostawiam na inną opowieść,  
jak jest sami wiecie.

Kwatera jak co roku w Murzasichle przy 
ul. Sądelskiej ileś tam. Biorąc pod uwagę 
termin wyjazdu w Tatry, przełom wrze-
śnia i października, pogoda raczej usta-
bilizowana. To już nie pora  czerwcowych 

i letnich gwałtownych oberwań chmur 
czy też żaru lejącego się z nieba. Deszcz 
jeżeli już pada, jest mały, rześki i… pra-
wie go nie ma. Słońce jeżel i  świeci , 
potrafi jeszcze dać się we znaki. Śnieg 
jeśli już spadnie dodaje zabawy i uciechy. 

Po zakwaterowaniu, zazwyczaj póź-
nym popołudniem, przychodzi czas na 
rozeznanie się w panujących warunkach 
na szlakach. Na moją gospodynię, Panią 
Marię,  nie mam za bardzo co l icz yć, 
bo choć mieszk a tuż pod szcz ytami 

Rysy 2499 m n.p.m. Panorama słowackich Tatr Wysokich.	



Nasze pasje    

ubiór tego dnia u wszystkich składa się 
z: cięższych wysokogórskich butów, dłu-
gich spodni, stuptupów (ochraniacze 
zakładane na but i dolną część nogawki 
spodni) ,  bluzk i z k rótk im rękawkiem 
lub bez, okularów przeciwsłonecznych 
i czegoś na głowę od słońca. Tak, to nie 
żart. Z nieba leje się taki skwar że ubra-
nie choćby jednej dodatkowej warstwy 
odzieży groziło kompletnym i natych-
miastowych odwodnieniem organizmu. 
A tak bez żar tów, wyobraźcie sobie 
białą dolinę i różnokolorowe bluzki jako 
punkciki rozsiane to tu, to tam. Bajka.

Ruszamy w trasę. Na cel bierzemy 
drogę tam i  z powrotem na Zawrat, 
 niebieskim, a dalej czerwonym szlakiem. 
Po około 200 metrach naszym oczom uka-
zuje się w całej okazałości piękny pierwszy 
polski bałwan tej zimowej jesieni – temat 
wielu fotografii z tego i kolejnych dni. 
Dalej posuwamy się po śladach naszych 
poprzedników. Pod półmetrową warstwą 
śniegu tworzą się liczne kałuże i strumyki. 
Pogoda piękna,  skóra posmarowana 

 kremem z filtrem 30 nie poddaje się i tak 
z jakimiś przystankami idziemy w górę. 
Optymizm nas nie opuszcza, tym bardziej, 
że na Kozim Wierchu dostrzegamy dwie, 
trzy postacie. Farciarze. Po jakimś czasie 
z naprzeciwka zbliżają się dwaj turyści 
i wtedy doznajemy szoku. Drugi z nich 
wygląda jak rak (chyba po ugotowaniu), 
czerwony na twarzy jak płachta na byka. 

Zatrzymujemy ich i po krótkiej wymianie 
zdań dajemy temu z czerwoną twarzą 
krem na oparzenia. Nie wiem co się z nim 
później stało, ale to musiało boleć. I dalej 
przed siebie, i kolejne zdjęcia, i walka 
na śnieżki, i tutaj wkrótce koniec naszej 
wycieczki. Nie, nie porwali nas Marsja-
nie, ani nic z tych rzeczy. Spotkaliśmy 
kolejnych turystów, którzy tuż obok nas 
odpinali raki od butów, twierdząc że bez 
tego trudno nam będzie utrzymać się na 
ośnieżonym i oblodzonym szlaku. Rezy-
gnujemy z dalszej drogi, po co ryzykować. 
Już nie raz w historii swoich wyjazdów 
w Tatry byłem świadkiem zabierania przez 
śmigłowiec TOPR-u tych, którzy może 
w pewnym momencie nie zrezygnowali, 
tylko postawili o jeden krok za daleko.

Dzień zaczął się pięknie i pięknie 
zakończ ył na kwaterze,  w świetnych 
nastrojach i z planami na kolejne dni. 
Potem był Ornak w Tatrach Zachodnich, też 
ośnieżony, ale nie oblodzony. Był też szlak 
na Słowacji oraz pierwsza moja wizyta na 
Gubałówce (i na pewno ostatnia). Takie są 
moje Tatry. Każdego roku inne, każdego 
roku nowe i każdego roku zaskakujące. 
Jakkolwiek lubimy spędzać wolny czas, 
wiem jedno. Każdy z nas ma swoje Tatry.

tekst i foto Adam Bielak

Niebieski szlak na Zawratowy Żleb, widok na Pasmo Miedziane i Wielki Staw Polski.

Kozi Wierch i OrlaPerć widziana z Doliny Pięciu Stawów Polskich.
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LPEC na 
www.zumi.pl

A Lubelskie Przedsiębiorstwo 
Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.
Lublin, ul. Puławska 28
tel. 81 741 00 72

B LPEC Obwód eksploatacyjny TR-7
Lublin, ul. Tatarakowa 1
tel. 81 526 13 80

C LPEC Obwód eksploatacyjny TR-5
Lublin, ul. Faraona 3
tel. 81 525 68 95

D LPEC Obwód eksploatacyjny TR-4
Lublin, ul. Nałkowskich 94
tel. 81 524 43 29

E LPEC Obwód eksploatacyjny TR-2
Lublin, ul. Czwartek 24
tel. 81 747 28 25

F LPEC Obwód eksploatacyjny TR-8
Lublin, ul. Weteranów 11d
tel. 81 533 29 79

G LPEC Obwód eksploatacyjny TR-1 
Lublin, ul. Gospodarcza 3a
tel. 81 746 29 38

H LPEC Obwód eksploatacyjny TR-10
Lublin, ul. Braci Wieniawskich 7
tel. 81 741 50 01

I LPEC Obwód eksploatacyjny TR-3
Lublin, ul. Pogodna 48
tel. 81 744 19 62

J LPEC Pogotowie Cieplne
Lublin, ul. Ceramiczna 3
tel. 993

K LPEC Obwód eksploatacyjny TR-9
Lublin, ul. Szwajcarska 13
tel. 81 741 80 94

L LPEC Obwód eksploatacyjny TR-6
Lublin, ul. Głęboka 32a
tel. 81 524 20 06


