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Kościół księży jezuitów w Lublinie, pod 
wezwaniem św. Jana Chrzciela i św. Jana 
Ewangelisty, został wybudowany w latach 
1586-1604. Jest jednym z pierwszych 
barokowych budynków wzniesionych 
poza Włochami. W ogólnym zarysie bryła 
kościoła nie uległa zasadniczym zmianom, 
pomimo kilkakrotnych renowacji. W 1823 
roku kościół został podniesiony do rangi 
katedry.

Wczesnobarokowy XVII-wieczny ołtarz 
główny w prezbiterium Archikatedry 
Lubelskiej, z olbrzymią nastawą sięga-
jącą prawie do stropu, wykonany został 
z czarnej gruszy libańskiej i obecnie jest 
w swoim oryginalnym hebanowym kolo-
rze ze złotą dekoracją. Pod dwoma pod-
noszonymi obrazami skryta jest w nim 
XVIII-wieczna, ogromnych rozmiarów pła-
skorzeźba, przedstawiająca scenę naro-
dzin Jezusa Chrystusa. Płaskorzeźba ta 
odsłaniana jest jedynie raz w roku na okres 
Bożego Narodzenia.

pkk

Nasza okładka

Zarząd LPEC Sp. z o.o. dziękuje Proboszczowi Parafii Archikatedralnej  
pw. św. Jana Chrzciciela i św. Jana Ewangelisty za udostępnienie do publikacji 

reprodukcji płaskorzeźby „Boże Narodzenie”.

Boże Narodzenie

Przyszła zima
Podobnie jak przed 
rokiem pracownicy LPEC 
aktywnie zaangażowali 
się w odśnieżanie miasta, 
wywożąc tony śniegu z ulic 
Krakowskie Przedmieście 
i Lubartowska, a także  
ze Starego Miasta.
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Pracownicy LPEC zadbali 
w tym roku także o świąteczny 
wystrój przed lubelskim 
Ratuszem, ustawiając  
– ku radości nie tylko dzieci – 
ogromną choinkę.
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W dniu 2 l istopada 2010 roku 
w  Lu b e l s k i m  Pr z e d s i ę b i o r s t w i e 
Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. odbyło 
się wyjazdowe posiedzenie Komi-
sji  Budżetowo-Ekonomicznej Rady 
Miasta Lublin.  Głównym punktem 
obrad było omówienie sytuacji eko-
nomiczno-finansowej Spółki.

Radni zapoznali się z prezenta-
cją podsumowującą ostatnie trz y 
lata działalności LPEC. W prezentacji 
wsk azano m.in.  na konsekwentną 
realizację przyjętej strategii rozwoju 
LPEC na lata 2008-2013,  pomimo 
zachodząc ych w polsk ie j  gospo-
darce negatywnych zjawisk ekono-
micznych, z wiązanych z k ryz ysem 
gospodarczym. Członkowie Komisji 
w yraz i l i  zadowolenie  z  w ynik ów 
LPEC na t le innych Spółek komu-
nalnych i  gratulowal i  os iąganych 
w  o s t a t n i c h  l a t a c h  s u k c e s ó w , 
któr ych wyznacznik iem są l iczne 
nagrody i wyróżnienia.

tsr

Lubelskie Przedsiębiorstwo Energetyki 
Cieplnej po raz kolejny zostało docenione 
za swój wkład w rozwój Lubelszczyzny, 
otrzymując statuetkę oraz tytuł Lidera 
Regionu w kategorii Energetyka Cieplna.

Organizatorem plebiscytu „Liderzy 
Regionu” jest redakcja Dziennika Wschod-
niego, która po raz pierwszy nagrodziła 
najlepsze firmy, przyczyniające się do roz-
woju Lubelszczyzny. Wśród nich są przed-
siębiorstwa, które dzięki swoim sukcesom, 
profesjonalnemu zarządzaniu i wprowa-
dzaniu nowoczesnych technologii wyróż-
niły się nie tylko w naszym województwie, 
ale także w Polsce. 30 listopada 2010 roku 
odbyła się uroczysta gala, podczas któ-
rej prezes Stanisław Kalinowski odebrał 
statuetkę.

tsr

Lubelskie Przedsiębiorstwo Energetyki 
Cieplnej po raz pierwszy zostało laureatem 
rankingu Skrzydła Biznesu. Ranking został 
przygotowany przez Dziennik Gazeta 
Prawna (DGP), który przyjrzał się polskiej 
gospodarce i nagrodził przedsiębiorstwa 
radzące sobie najlepiej w trudnej sytuacji 
ekonomicznej. Patronat honorowy nad 
rankingiem objął Wicepremier – Minister 
Gospodarki Waldemar Pawlak.

Gdy świat i Europa niepewnie wydo-
bywają się z recesji, polska gospodarka 
może pochwalić się dobrymi wynikami. 
Możliwe jest to dzięki pracy i inicjatywie 
tysięcy polskich przedsiębiorców. Warto 
docenić wysiłek firm, dzięki którym Polska 
skutecznie broni pozycji „zielonej wyspy” 
Europy – stwierdzili organizatorzy. 

Skrzydła Biznesu to nowy ranking firm, 
którym partnerzy biznesowi mogą zaufać, 
które potrafią rozwijać się pomimo trud-
nych warunków rynkowych i które rozwój 
swój opierają na wykorzystywaniu inno-
wacji. Takie firmy przetrwają każdą, nawet 
najgorszą gospodarczą zawieruchę.

Ogłoszeniu wyników rankingu Skrzy-
dła Biznesu towarzyszyły seminaria dla 
przedsiębiorców, w trakcie których part-
nerzy DGP udzielali porad dotyczących 
korzystania z instrumentów finansowych, 
pozyskiwania kapitału i wykorzystania 
nowoczesnych rozwiązań telekomunika-
cyjnych, przydatnych w dobrym zarzą-
dzaniu firmą.

Uroczyste ogłoszenie wyników ran-
kingu i wręczenie wyróżnień odbyło się 
14 października 2010 roku na Zamku 
Lubelskim. tsr

Radni  
w LPEC

Lider Regionu 2010

LPEC na  
Skrzydłach Biznesu
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Prezes Stanisław Kalinowski dziękuje za tytuł Lidera Regionu dla LPEC
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Kr z ysztof  Żuk 
urodzi ł  s ię w 1957 
roku w Krasnymsta-
wie. Jest doktorem 
nauk ekonomicznych, 
pracownikiem nauko-
wo - dydakt ycznym 
Uniwersytetu Marii 
Curie-Skłodowskiej 
oraz Wyższej Szkoły 
Ekonomii i Innowacji 
w Lublinie. Od 1996 
roku był dyrektorem 
D e l e g a t u r y  M i n i -
stra Skarbu Państwa 
w Lublinie,  współ-

pracował z Instytutem Badań nad Gospodarką Rynkową przy 
projektach badawczych dotyczących restrukturyzacji i prywaty-
zacji gospodarki komunalnej, koordynował realizację programów 
pomocowych UE wdrożonych przez Ministerstwo Skarbu Państwa 

dla przedsiębiorstw komunalnych. W 2005 roku został członkiem 
Komisji Ekonomii i Zarządzania Oddziału PAN w Lublinie oraz 
członkiem Resortowej Komisji Orzekającej w sprawach o naru-
szenie dyscypliny finansów publicznych przy Ministrze Skarbu 
Państwa, uczestniczył także w pracach Rady Konsultacyjnej ds. 
Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego. W latach 2007-2009 
był Podsekretarzem Stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa. Będąc 
Przewodniczącym Rady Miasta Świdnik w latach 1990-1996 oraz 
Zastępcą Prezydenta Miasta Lublin w latach 2006-2007 i 2009-
2010, zdobył doświadczenia w samorządzie terytorialnym. Odbył 
szereg kursów i szkoleń, m.in. w zakresie zarządzania funduszami 
strukturalnymi, zarządzania projektami kontroli wewnętrznej, 
restrukturyzacji przedsiębiorstw, zarządzania strategicznego 
w administracji. Członek Platformy Obywatelskiej. Jest żonaty 
– żona Ewa – i ma dwoje dorosłych dzieci: Agnieszkę i Marcina.

Zgodnie z przepisami prawa Prezydent Miasta Lublin 
na Zgromadzeniu Wspólników LPEC Sp. z o.o. reprezentuje  
100% udziałów Spółki należących do Gminy Lublin.

Oprac. na podstawie  
um.lublin.pl oraz prezydentzuk.pl

Nowe władze 
samorządowe Lublina
Jesienią 2010 roku mieszkańcy Lublina wybrali nowe władze samorządowe miasta. 21 listopada wybrani zostali 
radni Rady Miasta, zaś 5 grudnia – w wyniku II tury wyborów – prezydentem miasta Lublin został Krzysztof Żuk. 

Zbigniew Targoński 
urodził się w 1955 roku 
w Lublinie. Absolwent KUL. 
Wyk ładowca wyższ ych 
uczelni, pełnił m.in. funkcję 
rektora Wyższej Szkoły Spo-
łecznej w Suwałkach. Dzia-
łacz społeczny, organizator 
Tygodnia Społecznego 
„Odrodzenie” i Ogólnopol-
skiej Konferencji Naukowej 
„Transformacja Gospodarki 
Polskiej – Doświadczenia i Perspektywy”. Od 1994 roku, już piątą 
kadencję, lubelski radny: w latach 1998-2002 członek Zarządu Mia-
sta Lublin; w latach 2003-2006 przewodniczący Rady Miasta; inicja-
tor powołania komisji ds. rodziny; przewodniczący komisji oświaty 
i wychowania; aktywny członek komisji samorządności i porządku 
publicznego, komisji budżetowo-ekonomicznej i komisji rewizyjnej; 
w poprzedniej kadencji przewodniczący Klubu Radnych „Prawo 
i Sprawiedliwość”; obecnie wybrany na wiceprzewodniczącego 
Rady Miasta VI kadencji. Od 2003 roku – z przerwą – pracownik LPEC 
Sp. z o.o. – obecnie na stanowisku specjalisty. Jest żonaty – żona 
Elżbieta – i ma troje dzieci Ewelinę, Annę i Marka. Wybrany z listy 
nr 5 w okręgu nr I: Śródmieście, Bronowice, Czwartek, Kośminek, 
Stare Miasto, Wieniawa, głosami 2.142 wyborców.

Piotr Krzysztof Kuty urodził się w 1962 roku w Dusznikach-
Zdroju. Absolwent historii KUL oraz studiów  menedżerskich 

P o l i t e c h n i k i 
Lubelskiej i Uni-
versity of Illinois. 
Dotychczas m.in. 
twórca i redak-
t o r  n a c z e l n y 
ogólnopolskich 
czasopism aka-
demick ich, p.o. 
r zeczn ik a  pra -
s o w e g o  K U L ; 
członek Rady ds. 

Mediów i Informacji przy Prezydencie RP Lechu Wałęsie; wice-
przewodniczący Rady Programowej Radia Lublin; korespondent 
Katolickiej Agencji Informacyjnej; wykładowca prasoznawstwa 
w szkołach podyplomowych przy KUL i Radiu Maryja oraz w lubel-
skim Liceum Biskupim; współpracownik prasy katolickiej; autor 
trzech książek oraz kilkuset artykułów; inicjator i organizator 
ogólnopolskich sympozjów poświęconych tożsamości kulturowej 
Polaków. Od 1996 roku pracownik LPEC Sp. z o.o. – obecnie kie-
rownik działu organizacyjno-prawnego. Społecznie prezes Fundacji 
Nasza Tradycja oraz członek Rady Duszpasterskiej parafii pw. św. 
Józefa i do niedawna członek Rady Dzielnicy Rury. Bezpartyjny. 
Jest żonaty – żona Magdalena – i ma córki bliźniaczki Tosię i Zosię. 
W Radzie Miasta po raz pierwszy, wybrany z listy nr 5 w okręgu 
nr II: LSM, Konstantynów i Rury, głosami 1.519 wyborców.

Grażyna Kołosińska

W gronie 31 radnych Rady Miasta Lublin znaleźli się m.in. dwaj pracownicy Lubelskiego Przedsiębiorstwa Energetyki 
Cieplnej Sp. z o.o.: Zbigniew Targoński i Piotr Krzysztof Kuty.
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– Bardzo wysoko oceniam dzia-
łalność Lubelskiego Przedsiębiorstwa 
Energetyki Cieplnej. To firma, która kon-
sekwentnie realizuje strategię rozwoju. 
Z roku na rok, mimo niekorzystnych 
zjawisk w gospodarce, uzyskuje coraz 
lepsze wynik i  f inansowe, poprawia 
wydajność i inwestuje. Bez fałszywej 
skromności, mogę śmiało stwierdzić, 
że LPEC stało się jedną z wizytówek na 
gospodarczej mapie Lublina. Chciałbym 
także zwrócić uwagę, że przedsiębior-
stwo, dbając o swój rozwój, nie zapomina 
o budowie marki, jako firmy odpowie-
dzialnej społecznie. To bardzo ważne 
dla miasta, że LPEC wspiera  różnego 

rodzaju działania w zakresie ekologii, 
kultury, sportu. Firma m.in. wspiera akcję 
„Ratujmy Lubelskie Kasztanowce”, jest 
widoczna w okresie przedświątecznym, 
gdy nieodpłatnie organizuje ogrzewanie 
Szopki Bożonarodzeniowej w Lublinie, 
sponsoruje także lokalne drużyny spor-
towe. Działania Spółki w tym zakresie 
są widoczne i zauważalne. Warto wspo-
mnieć o jednym z ostatnich przedsię-
wzięć, które odbiło się szerokim echem. 
Chodzi o współorganizowanie konferen-
cji ECOFORUM „Po pierwsze środowisko”, 
nad którym patronat objął przewodni-
czący Parlamentu Europejskiego prof. 
Jerzy Buzek. 

- Lubelskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepl-
nej jest z nami praktycznie od samego początku 
naszej akcji. Firma nigdy nas nie zawiodła, jeśli 
potrzebowaliśmy jakiejkolwiek pomocy. Wystar-
czy jeden telefon i sprawa zostaje załatwiona od 
ręki. Spółka od lat angażuje się w akcję, udostęp-
niając nam swoje samochody, nie tylko podczas 
finału zbiórki, ale również wtedy, gdy musimy 
odebrać dary z jakiegoś miejsca. LPEC to partner, na 
którego zawsze możemy liczyć.

Lubelskie Przedsiębiorstwo Energetyki 
Cieplnej zostało laureatem konkursu „Złote 
Klucze do Sukcesu”. Spółkę nagrodzono za 
jej zaangażowanie w akcje charytatywne  
i społeczne. Plebiscyt, który od kilku już lat 
organizuje Gazeta Wyborcza w Lublinie, 
promuje firmy z regionu. Kapituła kon-
kursu wyróżnia przedsiębiorców, którzy 
najlepiej radzą sobie na rynku, nieustannie 
rozwijają się i odnoszą sukcesy. 

W tegorocznej edycji konkursu LPEC 
Sp. z o.o. zostało docenione za szczególne 
zaangażowanie w działalność charytatywną 
i społeczną. Przedsiębiorstwo, dbając o swój 
rozwój, nie zapomina bowiem o budowie 
marki LPEC, jako firmy odpowiedzialnej spo-
łecznie i stara się dawać mieszkańcom Lublina 
znacznie więcej niż ciepło. Spółka w ramach 
sponsoringu wspomaga szereg instytucji 
charytatywnych, podmioty związane z opieką 
zdrowotną, z opieką społeczną, ze sportem 
i rekreacją. Wsparcie udzielane jest również 
jednostkom oświatowo-wychowawczym, 
środowiskom naukowym oraz instytucjom 
z obszaru kultury i sztuki. 

Szczególną uwagę LPEC przywiązuje 
do wspierania inicjatyw dotyczących 
dzieci. W mijającym roku firma wspierała 
szkoły, kluby osiedlowe, parafie, spółdziel-
nie mieszkaniowe przy organizacji zabaw 
choinkowych, Dnia Dziecka, festynów 
i pikników rodzinnych oraz konkursów 
i zawodów sportowych. Spółka również 
aktywnie uczestniczy w akcji „Pomóż Dzie-
ciom Przetrwać Zimę”.

Od lat LPEC zaangażowane jest także 
w pomoc przy organizacji Szopki Bożona-
rodzeniowej w Lublinie, w akcję „Ratujmy 
Lubelskie Kasztanowce” oraz Ogólnopolski 
Przegląd Hejnałów Miejskich.

Teresa Stępniak-Romanek
Jarosław Boroch

dr Krzysztof Żuk – prezydent Miasta Lublin

Społeczna odpowiedzialność
biznesu

red. Ewa Dados – pomysłodawczyni akcji 
„Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę” 
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Jednym z najważniejszych założeń strategicznych LPEC Sp. 
z o.o. jest rozwój miejskiego systemu ciepłowniczego, poprawia-
jący dostępność do najatrakcyjniejszego obecnie na rynku nośnika 
ciepła – Ciepła Systemowego. Dzięki temu z oferty Spółki mogą 
skorzystać inwestorzy pragnący budować nowe obiekty w Lublinie, 
jak i osoby oraz instytucje korzystające z innych sposobów ogrze-
wania, niezadowolone z ich dotychczasowego funkcjonowania ze 
względu np. na poziom cen, zawodność systemów, konieczność 
wykonania remontów przy braku środków finansowych.

Nowi odbiorcy
Ciepła Systemowego

Wielorodzinne budynki mieszkalne stanowią największy segment 
obiektów ogrzewanych przez LPEC. Najczęściej przyłączane są 
nowe budynki w osiedlach mieszkaniowych, dlatego tak ważna 
jest rozbudowa sieci ciepłowniczej na nowootwieranych terenach 
pod budownictwo wielorodzinne, takich jak Poręba-Węglinek, 
Felin, Rudnik. 

Ze względu na istniejące uzbrojenie i atrakcyjność terenów 
rozbudowywane są również starsze osiedla, czego najlepszym 
przykładem jest kompleks budynków LSM u zbiegu ulic Wileńskiej 
i Głębokiej, budynki TBV przy ul. Nadbystrzyckiej, czy bloki budo-
wane przez Interbud przy ul. Dunikowskiego. 

Najatrakcyjniejsze do zamieszkania są apartamentowce 
w Śródmieściu, które też korzystają z Ciepła Systemowego, 
pomimo konkurencji w postaci ogrzewania gazowego. Obser-
wowany od kilkunastu lat trend preferowania przez deweloperów 
indywidualnych kotłowni gazowych ulega odwróceniu i coraz 
więcej obiektów przechodzi na zasilanie  z m.s.c. Również istniejące 
budynki, głównie użyteczności publicznej, dotychczas ogrzewane 
z kotłowni, są przyłączane do sieci ciepłowniczej. W tym roku m.in. 
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej. 

Wśród innych obiektów korzystających z Ciepła Systemowego 
od bieżącego roku, można wymienić także basen przy Szkole 
Podstawowej Nr 23, czy akademiki Uniwersytetu Medycznego 
przy ul.Chodźki.

Oferta Spółki dotycząca przyłączania nowych i istniejących budyn-
ków do miejskiej sieci ciepłowniczej, dzięki swoim atutom, zapewnia 
odbiorcom komfort cieplny (jakość, pewność, bezpieczeństwo) i jed-
nocześnie gwarantuje znaczne oszczędności finansowe, związane 
z ogrzewaniem. Sytuacja na rynku czynników energetycznych, ze 
względu na aktualne zmiany cen nośników energii sprawiła, że cena 
naszego ciepła jest atrakcyjna dla inwestorów i odbiorców, zapewnia-
jąc im stabilność i konkurencyjność stawek opłat.

W bieżącym roku do sieci ciepłowniczej zostało przyłączonych, 
lub doposażonych w dodatkowe moduły już ponad 30 obiektów 
mieszkalnych, biurowych, usługowych, użyteczności publicznej. 

Inwestycje przyłączeniowe dość często są rozłożone w czasie, 
dlatego trudno jednoznacznie przypisać konkretny budynek jako 
efekt danego roku. W 2010 roku część budynków przyłączonych 
do m.s.c. już w roku ubiegłym, było doposażonych w moduły 
do podgrzewu c.w.u. Rozpoczynają się również inwestycje wielo-
etapowe w postaci kompleksów, składających się z kilku obiektów, 
planowanych do realizacji sukcesywnie w kolejnych latach. 

Do końca 2010 roku do m.s.c. zostaną przyłączone obiekty 
o łącznej mocy zamówionej ok. 7 MW.

Teresa Stępniak-Romanek
Mirosław Werner

TBV – osiedle przy ul. Nadbystrzyckiej

TBV – akademiki przy ul.Chodźki

INTERBUD SA – osiedle Brzozy, ul. Dunikowskiego
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W celu świadczenia usług najwyższej 
jakości, w sposób ekologiczny i przede 
wszystkim konkurencyjny cenowo, LPEC 
Sp. z o.o. prowadzi systematyczną moder-
nizację systemu ciepłowniczego. Działania 
te polegają na wymianie wyeksploatowa-
nych rurociągów na nowe preizolowane, 
likwidacji kotłowni i pieców węglowych 
oraz zastąpieniu nieefektywnych węzłów 
hydroelewatorowych nowoczesnymi 
węzłami wymiennikowymi, wyposażo-
nymi  w automatykę pogodową. Ponieważ 
są to bardzo kosztowne przedsięwzięcia, 
LPEC oprócz zaangażowania własnych 
środków finansowych, korzysta z prefe-
rencyjnych pożyczek  z Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska oraz stara 
się pozyskać dofinansowanie bezzwrotne 
ze środków pochodzących z budżetu Unii 
Europejskiej.

W czerwcu 2010 roku ogłoszono kon-
kurs dla Działania 9.2 Efektywna dystry-
bucja energii, Programu Operacyjnego 
Infrastruktura i Środowisko. W ramach 
konkursu wybierane są projekty, któ-
rym udzielone będzie wsparcie m.in. na 
modernizacje sieci ciepłowniczych. Łączna 
kwota dofinansowania, przeznaczona dla 
wszystkich projektów, wynosi 435,5 mln zł.

O d p o w i a d a j ą c  n a  o g ł o s z e n i e 
k o n k u r s o w e  L P E C  z ł o ż y ł  w n i o s e k 

 aplikacyjny o dotację unijną dla Projektu 
pt. „ Przebudowa sieci ciepłowniczej na 
terenie miasta Lublin”. W trakcie naboru 
zgłoszono 52 projekty z terenu całego 
kraju. Wnioskowana przez wszystkie pro-
jekty kwota dotacji wynosi 1.059,6 mln 
zł, co ponad dwukrotnie przekracza pulę 
środków przeznaczonych dla konkursu, 
w związku z tym duża ilość zgłoszonych 
projektów nie uzyska niestety wsparcia.

29 września 2010 roku nadeszła infor-
macja, że projekt LPEC został oceniony 
pozytywnie pod względem kryteriów 
formalnych, a 24 listopada ukazała się 
lista rankingowa z projektami rekomen-
dowanymi do dofinansowania, zgodnie z 
którą nasz projekt może liczyć na dotację 
w wysokości 6,88 mln zł. 

Głównym celem Projektu pod nazwą: 
„Przebudowa sieci ciepłowniczej na terenie 
miasta Lublin”, planowanego do realizacji 
przez LPEC Sp. z o.o., jest poprawa efek-
tywności energetycznej obsługiwanego 
systemu poprzez ograniczenie strat ciepła 
na sieciach podczas procesu przesyłu. 

Ponadto zrealizowane zostaną dodat-
kowe cele rzeczowe i ekologiczne, tj.:
– obniżenie strat wody zdemineralizo-

wanej,
– poprawienie bezpieczeństwa dostaw 

ciepła do odbiorców,

– obniżenie awaryjności sieci ciepłowni-
czych (poprawa efektywności energe-
tycznej poprzez ograniczenie przerw 
w dostawach ciepła do odbiorców),

– ograniczenie poziomu kosztów eks-
ploatacyjnych,

– zmniejszenie zużycia energii pierwotnej,
– poprawa stanu powietrza w mieście 

(obniżenie emisji w źródłach ciepła).
Całkowita wartość nakładów inwesty-

cyjnych niezbędnych do realizacji projektu 
LPEC wynosi 36,3 mln zł. Projekt obejmuje 
modernizacje sieci ciepłowniczych na 
terenie Lublina w śródmieściu oraz na 
osiedlach mieszkaniowych, co poprawi 
bezpieczeństwo i komfort dostawy ciepła 
na terenie naszego miasta. 

Łączna długość zmodernizowanych 
w trakcie realizacji Projektu odcinków sieci 
ciepłowniczej wyniesie około 22 km, a ilość 
zaoszczędzonej energii 12.432,3 MWh/rok. 
Realizacja Projektu umożliwi ograniczenie 
strat ciepła o 44.756 GJ oraz ograniczenie 
w latach 2011-2013 emisji pyłów o 3,09 
MG/r, SO

2
 o 14,2 MG/r, NO

X
 3,31 MG/r, CO 

0,88 MG/r oraz CO
2
 3832,04 MG/r.

Realizacja i cele Projektu LPEC Sp. z o.o. 
są zgodne z istniejącymi wspólnotowymi 
i polskimi dokumentami planistycznymi 
oraz strategicznymi.

Ewa Barańska

Fundusze unijne
dla lubelskiego ciepła

Przebudowa sieci ciepłowniczej na terenie miasta Lublin
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Przez cały ten okres systematycznie 
były i są odprowadzane składki w mak-
symalnej dopuszczalnej ustawowo wyso-
kości, tj. 7% od wynagrodzenia każdego 
z uczestników. W tym też czasie zgroma-
dzone aktywa przekroczyły kwotę 10 mln 
zł. Kryzys światowej gospodarki wpływa 
negatywnie na wszelkiego rodzaju fundu-
sze, w tym również na 
wycenę naszych jedno-
stek. Dlatego też należy 
poszukiwać wszelkich 
możliwych rozwiązań, 
przyczyniających się do 
ochrony i zabezpiecza-
nia tego kapitału. Mając 
na względzie powyższe, 
z wspólnej inicjatywy 
Zarządu oraz Związków 
Zawodowych, działają-
cych w LPEC, powołano 
zespół celem wypraco-
wania rozwiązań, które 
byłyby korzystniejsze 
w  p o r ó w n a n i u  d o 
obecnie obowiązują-
cych. Przeprowadzono 
k ilka spotkań z firmą 
Amplico, która obecnie 
zarządza naszym pro-
gramem, aby wypra-
cować korzystniejsze 
rozwiązania. Skoncen-
trowano się na nastę-
p u j ą c yc h  g ł ów nyc h 
obszarach:
– obniżenie kosztów 

prowadzenia pro-
gramu,

– z m i a n a  s u m 
ochrony ubezpie-
c z e n i o w e j  o r a z 
zasad jej naliczania,

– uelastycznienie w 
zakresie możliwo-
ści indywidualnego 
zarządzania zgromadzonym kapita-
łem,

– poprawa przepływu informacji pomię-
dzy Amplico, a uczestnikami pro-
gramu.
Praktycznie k ażdy z  powyższ ych 

obszarów został zrealizowany, a uzgad-
niane zmiany będą wpływać na lepsze 
funkcjonowanie programu i korzyści dla 
pracowników.

W wyniku prowadzonych negocjacji 
obniżeniu ulegną koszty za zarządzanie: 
– dla funduszu akcji z 2,0% do 1,40% 

(spadek o 30%),
– dla funduszu obligacji z 1,25% do 

0,80% (spadek o 36%),
– d la  funduszu  z równoważonego 

z 1,75% do 1,20% (spadek o 31%).

Zdecydowanemu podwyższeniu ulega 
suma ubezpieczenia na wypadek śmierci 
ze 136,18% ostatniego wynagrodzenia do 
3-krotności wynagrodzenia i aż 7-krotności 
w przypadku śmierci w wypadku komuni-
kacyjnym. Zdecydowanie korzystniejszym 
rozwiązaniem jest wprowadzenie zapisów, 
wprowadzających zmieniony sposób wyli-
czania poziomu wynagrodzenia będącego 
podstawą wypłaty ewentualnych świadczeń.

W zakresie uelastycznienia programu 
wprowadzono dodatkowy fundusz pie-
niężny oraz możliwość budowania wła-
snego tzw. multifunduszu, polegającego 
na możliwości alokowania składki pomię-
dzy cztery fundusze (obligacji, akcji, zrów-
noważony, pieniężny). Dodatkową zmianą 
jest wprowadzenie możliwości dwukrotnej 

w trakcie roku, w dowolnym 
terminie, zmiany funduszu, 
co da aktywnym graczom 
możliwość dyskontowania 
wzrostów czy też spadków 
na rynkach finansowych.

Dodatkowo ustalono 
z a s a d y ,  z a p e w n i a j ą c e 
cykliczny przepływ informa-
cji pomiędzy ubezpiecza-
jącym, a poszczególnymi 
uczestnikami.  Nie może 
o d b y w a ć  s i ę  t o  t y l k o 
w wyniku interwencji LPEC, 
ale musi to być wypraco-
wany systemowy mecha-
nizm, co powinno znaleźć 
swoje odz wierciedlenie 
w odpowiednich zapisach 
negocjowanej umowy. 

W  t y m  m i e j s c u 
należy również wyjaśnić, 
iż  pomimo zamieszania 
wokół  amer yk ańsk iego 
właściciela Amplico Life SA, 
sytuacja firmy jest stabilna, 
a jej działalność podlega 
polskim regulacjom praw-
nym i polskiemu nadzorowi 
finansowemu. Od marca 
2010 roku Amplico stało się 
własnością Spółki MetLife, 
Inc. Jest to wiodąca mię-
dzynarodowa firma ubez-
pieczeń na życie z przeszło 
85-letnim doświadczeniem, 
obsługująca 20 mln klien-
tów w 54 krajach i zarządza-

jąca aktywami o wartości 89 miliardów 
dolarów amerykańskich.

Podsumowując: przyjęte k ierunki 
zmian są korzystne i będą pozytywnie 
wpływać na wzrost naszych aktywów. 
W tym miejscu należy również podzięko-
wać wszystkich osobom zaangażowanym 
w przygotowanie, negocjowanie i wpro-
wadzenie tych zmian w życie.

Artur Szymczyk

PPE w LPEC
To już ponad osiem lat, od kiedy został zarejestrowany w Lubelskim Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej 
pracowniczy program emerytalny (PPE).
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Na nowej 
drodze życia

Witamy  
w LPEC
Tomasz Kowalik 
od 20 września 2010 roku
spawacz
Obwód Eksploatacyjny TR-5

Andrzej Ziembowicz
od 11 października 2010 roku
monter co - spawacz
Rejon Sieci Wschód

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

Nasi Weterani
W październiku br. przeszedł na emeryturę  
wieloletni pracownik naszej Spółki.

Pan Jan Małecki 
z wiązany z  LPEC od 
19 lutego 1973 roku do 
18 października 2010 
roku,  stażem nestor 
naszej Firmy – prze-
pracował w niej 37 lat 
i  8 miesięcy. Zatrud-
niony na stanowisku 
monter co – ś lusarz 
w obwodzie eksplo-
atacyjnym TR-10.

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

Płyną lata
Przedstawiamy listę pracowników naszej Spółki, którzy 
w IV kwartale 2010 roku obchodzili jubileusze pracy. 
Są wśród nich pracownicy, dla których praca w LPEC jest 
pierwszym miejscem zatrudnienia, stąd jubileusz -lecia 
pracy nabiera szczególnego wymiaru, ich nazwiska 
wyróżniliśmy pogrubioną czcionką.

40-lecie
Stanisław Gryta
Stanisław Wójcik

35-lecie
Jan Borkowski
Jerzy Ciecierski
Anna Czopek
Wojciech Koper
Antoni Piotrowski
Przemysław Stolarzewicz

30-lecie
Mirosław Jasiński
Roman Królik
Jerzy Kycia
Bogusława Markiewicz
Piotr Momont
Jolanta Porębska

25-lecie
Cezary Górniak
Waldemar Rzezak

20-lecie
Mariusz Dalmata
Anna Kosarzycka
Artur Lipiński
Edyta Mikulska

15-lecie
Mariusz Bęczyński
Elżbieta Buryła
Andrzej Lato
Katarzyna Lekan
Piotr Pisarski
Robert Tęcza

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

Młode kadry

Szczęśliwym Rodzicom gratulujemy!

Dariusz Paradowski – żona Małgorzata
2 października 2010 roku
pracownik Obwodu Eksploatacyjnego TR-4

Młodej Parze składamy najserdeczniejsze życzenia.

Paweł Chudzik
ur. 19 września 2010 roku
syn Anny i Piotra 
DZIAŁ ELEKTRYCZNY

Aleksandra Teterycz
ur. 30 listopada 2010 roku
córka Adama i Agaty
OBWÓD  
EKSPLOATACYJNY TR-9
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„Nigdy nie mów nigdy” – to stara 
prawda, która bardzo często sprawdza 
się w życiu. Tak było i w moim przypadku. 
Jeszcze kilka lat temu, gdyby ktoś mi 
powiedział, że będę jeździł na nartach, 
na pewno bym odpowiedział, że pewnie 
w snach. Ale jednak sny czasami się speł-
niają. Moja przygoda z nartami zaczęła 
się w 2004 roku. Namawiany przez star-
szego brata długo zastanawiałem się, czy 
ten sport jest dla mnie. Koszt sprzętu, 
wyjazdu, pobytu – wiadomo, że nie jest 
to tani sport. Ale teraz stanowczo stwier-
dzam, że zastanawiałem się zbyt długo. 
Jest to wielka frajda, którą polecam tym, 
którzy jeszcze dotąd nie spróbowali ,  
a Ci, którzy już jeżdżą, wiedzą o czym 
mówię. Od sezonu zimowego 2004/2005 
narty stały się moją pasją. Na pierwszy 
wyjazd zabrał mnie starszy brat. Słowacja, 
Krompachy – piękna górka, przynajmniej 
tak wyglądała z dołu. Gdy wjechałem 
na szcz yt nie było już tak zabawnie. 
Tym bardziej, że okazało się, iż na „oślej 
łączce” nie ma śniegu. Tak więc pierwszy 
wjazd, pierwszy dzień i od razu na „stro-
miznę”. Uczyłem się jeździć na prostych 
deskach, które miały 190 cm (dostałem 
je od brata), więc początki nie były łatwe.  
Ale z każdym dniem widziałem swoje 
postępy i z czasem jazda zaczęła mi przy-
nosić tylko przyjemność. Na początku, jak 
wiedzą wtajemniczeni, oprócz przyjemno-
ści, jazda na nartach niesie ze sobą ból nie 
tylko nóg, ale i innych części ciała. Narciar-
stwo wciągnęło mnie do tego stopnia, że 
w pierwszym sezonie mojej „kariery” zmie-
niłem sprzęt na bardziej profesjonalny. 
Narty krótsze, wycięta talia, nowe buty 
i jazda stała się jeszcze przyjemniejsza. 

Ważną sprawą w rozwijaniu swojej pasji 
jest fakt zrozumienia jej przez najbliższych, 
a jeszcze lepiej, gdy w taką pasję – jak 
choćby jazda na nartach – wciąga się cała 
rodzina. Tak było w naszym przypadku. Na 
początku jeździłem sam. Jeden wyjazd, 
drugi, kolejny. Zakończyłem swój pierw-
szy sezon, utrzymując się już jako tako na 
„deskach”. Kolejny sezon to już wyjazdy ze 
starszym synem, potem żona i młodszy 
chłopak. Od tamtej pory staramy się, jak 
tylko to możliwe, jeździć całą rodzinką. 
Ferie, weekend czy czasami szybki wyjazd 
po pracy do Rąblowa niedaleko Lublina.

Jazda na nartach to zmaganie się ze 
sobą, wyczucie własnego ciała, dosto-
sowanie go do nierówności i szybkości. 
Jednak na to trzeba się dobrze przygoto-
wać. Więc, oprócz dobrej rozgrzewki na 
stoku, proponuję około trzech miesięcy 
siłowni przed sezonem narciarskim. Jazda 
na nartach ma przynosić przyjemność, 
a zagwarantowane będzie to wtedy, gdy 
wcześniej pomęczymy się trochę na sali 
gimnastycznej. Fantastyczną stroną nar-
ciarstwa jest możliwość doskonalenia swo-
ich umiejętności na stoku ze znajomymi, 
wymiana doświadczeń oraz wieczorne 
spotkania pełne dyskusji i … rozluźnienia. 

Jazda na nartach to wielka przyjem-
ność, tym bardziej,  że w dzisiejszych 

 czasach dostępny sprzęt jest tak wyko-
nany, iż nie musimy poświęcać, jak kiedyś, 
dużo czasu na naukę. W tej chwili narty 
praktycznie „skręcają” same. Zima to okres, 
w którym niechętnie przebywamy zbyt 
długo poza domem. Dzięki sportom zimo-
wym jednak (w tym przypadku nartom), 
można być na dworze praktycznie cały 
dzień, a przecież nie ma nic przyjemniej-
szego niż ruch na świeżym powietrzu.

Piękne w tym wszystkim są też widoki. 
Oszronione drzewa, ośnieżone szczyty gór, 
promienie słońca odbijające się od białych 
powierzchni. Najpiękniejsze widoki, jakie 
przyszło mi do tej pory oglądać i uwiecz-
nić w swojej pamięci i na zdjęciach, to 
Alpy, Tyrol i Włoskie Dolomity. Te wyjazdy 
wspominam najmilej, nie tylko ze względu 
na widoki, ale również ze względu na 
przygotowanie i długości tras narciarskich. 
Ale jak pisałem wcześniej, jazda na nartach 
może przynosić przyjemność również 
w ośrodkach w Polsce czy na Słowacji. 

Zachęcam zatem wszystkich, tym bar-
dziej, że aura sprzyja. Nie ma to jak ruch na 
świeżym powietrzu, nie ma to jak jazda na 
nartach. Osobiście nie znam osoby, która 
by raz spróbowała i zrezygnowała. Narty to 
szalenie pozytywne uzależnienie.

tekst i foto 
Grzegorz Cękalski

Białe szaleństwo
Nasze pasje
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Narysuj CIEPŁO
Lubelskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. oraz 
redakcja Dziennika Wschodniego byli organizatorami konkursu 
plastycznego pod hasłem: Narysuj CIEPŁO. Konkurs, promujący 
markę Ciepło Systemowe, przeznaczony był dla uczniów lubelskich 
szkół podstawowych.

Odzew przekroczył wszelkie oczekiwania organizatorów. Do oceny 
jury wpłynęło ponad 450 prac, nie tylko z lubelskich szkół podstawo-
wych. Wybór laureatów był szalenie trudny, ponieważ wszystkie prace 
były wyjątkowe: znakomicie wykonane i bardzo pomysłowe. Po dłu-
gich debatach udało się wybrać trzy nagrodzone prace oraz przyznać 
dziesięć regulaminowych wyróżnień. Dodatkowo wyróżniono jeszcze 
dziesięć prac oraz przyznano nagrody w kategoriach: „Ciepło a tech-
nologia” (dwie prace), „Humor” ( jedna praca) i „Zastosowana technika” 
(siedem prac).

Nagrody zostały wręczone w siedzibie LPEC 
5 listopada 2010 roku. Laureaci otrzymali cenne 
nagrody oraz upominki firmowe LPEC. Uroczy-
stości towarzyszyła wystawa pokonkursowa, zaś 
prace głównych laureatów ozdobiły kalendarz 
LPEC na rok 2011.

Teresa Stępniak-Romanek

Nagrody główne 
(laureatki na fotografii poniżej)
• I miejsce - Anna Karpińska, 10 lat, klasa 

4a, Szkoła Podstawowa nr 34 (na fotografii 
w środku),

• II miejsce - Michalina Ostrowska, 11 lat, 
klasa 5, Szkoła Podstawowa nr 30 (na foto-
grafii z lewej strony),

• III miejsce - Gabriela Kosecka, 12 lat, 
k lasa 6b,  Szkoła Podstawowa nr 29 
(na fotografii z prawej strony).

Wyróżnienia
• Julia Michałek, 9 lat, klasa 3b, Szkoła 

Podstawowa nr 45,
• Olga Kosecka, 10 lat, klasa 4d, Szkoła Podstawowa nr 29,
• Hubert Znajomski, 10 lat, klasa 4f, Szkoła Podstawowa 

nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Łęcznej,
• Olga Piotrowska, 6 lat, 

k lasa 1,  Pier wsza Spo-
łeczna Szkoła  Podsta-
wowa,

• Patrycja Kulig, 12 lat, klasa 
6, Szkoła Podstawowa nr 30,

• N a t a l i a  Wr z e c i o n ,  1 0 
lat, klasa 4a, Zespół Szkół 
w Kamionce im. Księdza Kar-
dynała Stefana Wyszyńskiego,

• Agata Gulska, 12 lat, klasa 6c, 
Szkoła Podstawowa nr 29,

• Ola Pęcak ,  12 lat, klasa 6c, 
Szkoła Podstawowa nr 29,

• Radosław Rodak, 12 lat, klasa 
6b, Szkoła Podstawowa nr 2,

• Patryk Szymczak, 12 lat, klasa 
6c, Szkoła Podstawowa nr 29.

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