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Tegoroczna karta bożonarodzeniowa przedstawia „Pokłon trzech mędrców” – baro-
kowy, XVIII-wieczny obraz nieznanego autora (olej na płótnie o wymiarach 190x171 cm), 
który zdobi dziś bibliotekę Domu Biskupów Lubelskich. 

Obraz przedstawia znaną z opisu ewange-
licznego scenę. W stronę Maryi i siedzącego 
na jej kolanach Dzieciątka skierowani są trzej 
mędrcy ujęci w pozie hołdu – pierwszy na 
kolanach, pozostali dwaj w ukłonie. Mędrcy 
zostali zróżnicowani pod względem wieku 
i pochodzenia: pierwszy z nich najstarszy 
o jasnej karnacji, drugi w średnim wieku o kar-
nacji oliwkowej, trzeci najmłodszy czarno-
skóry. W otoczeniu mędrców widoczny jest 

towarzyszący im orszak. Za Maryją ukazany jest św. Józef. 
Uwagę zwraca ubiór przedstawionych postaci. Maryja ubrana jest w kremową, spły-

wającą swobodnie suknię oraz welon osłaniający jej włosy. Jezus z nimbem przykryty 
jest pieluszką. Mędrcy ubrani są w bogate szaty, nawiązujące stylowo do krajów ich 
pochodzenia. Szczególnie, poprzez jaskrawą czerwień płaszcza i zawój na głowie zbliżony 
do orientalnego turbanu, zwraca uwagę ciemnoskóry mędrzec. Scena ma miejsce przed 
stajenką, na którą rzuca blask gwiazda betlejemska. W tle widać zabudowania miasta.

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

Zarząd LPEC Sp. z o.o. dziękuje 
JE Księdzu Arcybiskupowi Metropolicie Lubelskiemu

za udostępnienie do publikacji reprodukcji obrazu 
„Pokłon trzech mędrców”

Od ponad 4 lat LPEC aktywnie włącza się w propagowanie pereł lubelskiego 
dziedzictwa kulturowego. Z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Świąt Wielkiej 
Nocy firma nasza wydaje unikatowe karty z życzeniami. Na kartach prezen-
towane są najczęściej mało znane szerszej publiczności dzieła sztuki – czy to 
przez twórców, czy to przez obecność w przestrzeni miejskiej – związane 
z Lublinem. Tematycznie karty nawiązują do charakteru przeżywanego 
okresu liturgicznego. Reprodukcjom towarzyszą zawsze noty opisujące 
przedstawiany obiekt.

LPEC ProPagujE siEdEmsEtLEtniE 
dziEdziCtwo kuLturowE LubLina

1317 2017
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W dniu 13 grudnia 2013 roku Zgromadzenie Wspólników LPEC Sp. z o.o. podjęło, jednogło-
śnie pozytywnie zaopiniowaną przez Radę Nadzorczą, uchwałę w sprawie przekształcenia 
prawnej formy działania firmy, ze spółki z ograniczoną odpowiedzialnością na spółkę 
akcyjną. Powodem takiej decyzji jest zwiększenie możliwości pozyskania kapitału na 
rozwój firmy. Proces przekształcenia nie jest związany z potencjalną sprzedażą Spółki. 
Nie wiąże się również ze zmianą zatrudnienia ani warunków pracy dla zatrudnionych 
w LPEC pracowników.

Spółka jest na etapie aktualizacji strategii i projektów rozwojowych, które będą wymagały pozy-
skania dodatkowych środków finansowych. Zarząd analizuje kilka projektów inwestycyjnych, które 
przyniosą Spółce dodatkowe źródło przychodów, zmniejszą ryzyko związane z sezonowością pro-
wadzonej działalności oraz pozwolą lepiej wykorzystać posiadany potencjał techniczny i ludzki.  
Perspektywiczną drogą rozwoju Spółki jest poszerzenie działalności o wytwarzanie energii w oparciu 
o odnawialne źródła energii (np. energia słoneczna, biomasa, biogaz, termiczna utylizacja odpadów). 
Szczegóły dotyczące konkretnego projektu będą znane po przeanalizowaniu wszystkich wariantów  
i dokonaniu konkretnego wyboru w oparciu o kryteria ekonomiczne.

Spółka akcyjna jest formą przeznaczoną do prowadzenia średnich i dużych przedsiębiorstw. Jest zdecy-
dowanie lepiej postrzegana przez instytucje rynku finansowego od spółki z o.o., jako bardziej transparentna 
i przygotowana do pozyskiwania środków finansowych na rynku kapitałowym. Taka forma działalności  
pozwala w sposób łatwiejszy gromadzić kapitał z wykorzystaniem różnych metod jego pozyskiwania w trak-
cie prowadzonej działalności, m.in. poprzez emisję akcji, obligacji czy innych instrumentów finansowych. 
Jako spółka akcyjna LPEC będzie miał w przyszłości szansę wykorzystania możliwości oferowanych przez 
rynek papierów wartościowych dla swoich celów rozwojowych.

Sposób pozyskiwania środków na rynku kapitałowym zostanie określony po wyborze do realizacji 
konkretnego projektu inwestycyjnego i określeniu jego źródeł finansowania. tsr
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Na zaproszenie Zarządu LPEC Sp. z o.o. w dniu 7 listopada 2013 roku w Spółce odbyło się spotkanie z radnymi Rady 
Miasta Lublin, poświęcone tematyce zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego lubelskiego systemu ciepłowni-
czego. Zarząd zapoznał radnych z aktualną sytuacją związaną z otoczeniem prawnym LPEC i jego wpływem na funk-
cjonowanie rynku ciepła w przyszłości oraz przedstawił swoje plany dotyczące budowy źródła energii w Lublinie.

Radni po raz 
kolejny w LPEC

Problematyka związana z zapewnie-
niem bezpieczeństwa energetycznego 
lubelsk iego systemu ciepłowniczego 
została przedstawiona w formie prezen-
tacji i uwzględniała następujące tematy: 
otoczenie prawne LPEC; potrzeby Lublina 
w zakresie zaopatrzenia w ciepło; wpływ 
producentów ciepła na jego ceny w Lubli-
nie; czynniki wpływające na ceny pro-
ducentów ciepła; organizację na nowo 
rynku ciepła w Lublinie oraz ceny ciepła 
w naszym mieście.

Rynek produkcji i dostaw ciepła syste-
mowego jest obecnie rynkiem regulowa-
nym, na którego straży stoi Urząd Regulacji 
Energetyki. Podstawowym regulacyjnym 
aktem prawnym jest Ustawa Prawo ener-
getyczne oraz Rozporządzenie taryfowe. 
Dodatkowo istotny wpływ na funkcjono-
wanie branży mają Dyrektywy Unii Europej-
skiej m.in. dotyczące handlu uprawnieniami 
do emisji CO

2
 (ETS) oraz redukcji emisji 

przemysłowych (IED). Ryzyka związane 

z dyrektywami UE to m.in. rosnące ceny 
wytwórców  ciepła, wynikające z koniecz-
ności płacenia za uprawnienia do emisji 
CO

2
 i deficyt mocy cieplnej po 2023 roku na 

skutek wdrożenia dyrektywy IED. Dyrektywa 
ta nakłada bowiem bardzo rygorystyczne 
wartości emisyjne, których spełnienie przez 
kotły wodne opalane węglem jest nie-
możliwe bez zastosowania dodatkowych 
filtrów, wobec tego jednostki takie będą 
musiały być wyłączone z eksploatacji naj-
później w 2023 roku.

Kolejnym omawianym aspektem 
była organizacja rynku ciepła w Lublinie. 
Obecnie na rynku lubelskim mamy trzy 
podmioty: dwie elektrociepłownie pro-
dukujące ciepło (PGE i Megatem) i dys-
trybutora (LPEC), który kupuje energię, 
a następnie przesyła ciepło do odbiorców 
za pomocą własnej sieci ciepłowniczej. 
W strukturze ceny ciepła, jaką płaci finalny 
odbiorca, 35% zależne jest od LPEC, nato-
miast 65% od elektrociepłowni. Taki układ 

sprawia, że LPEC 
ma bardzo ogra-
n iczony wpływ 
na  ceny  c iep ła 
o d c z u w a l n e 
przez klientów.

Wobec ryzyk 
w ystępując ych 
w  o t o c z e n i u 
z e w n ę t r z n y m 
Spółki i z uwagi 
na większą kon-
trolę nad pozio-

mem cen dla mieszkańców, LPEC wskazuje 
na konieczność rewitalizacji mocy wytwór-
czych w Lublinie oraz chce w przyszłości 
pełnić wiodącą rolę na lokalnym rynku 
zaopatrzenia w ciepło.

Dyskusja Zarządu z radnymi miała 
bardzo ożywiony i merytoryczny cha-
rakter. Szczególną uwagę radnych przy-
kuł problem zagrożenia deficytu mocy 
cieplnej w elektrociepłowniach po 2023 
roku oraz obecny brak systemu wsparcia 
dla produkcji energii w wysokosprawnej 
kogeneracji zasilanej gazem, co zaskutko-
wało wstrzymaniem pracy nowoczesnego 
bloku parowo-gazowego w PGE Elektro-
ciepłowni Lublin Wrotków.

Najczęściej zadawane przez radnych 
pytania dotyczyły szczegółów planowa-
nej przez LPEC budowy nowego źródła 
energii: jaka będzie moc i technologia 
nowego bloku, na jakie paliwo będzie 
pracować, gdzie ma zostać zlokalizowane 
i jaki ma być koszt. W odpowiedzi Zarząd 
Spółki poinformował radnych, że obecnie 
Spółka jest na etapie analizy rynku paliw 
alternatywnych w Województwie Lubel-
skim, kolejnym etapem będzie zlecenie 
studium wykonalności, które powinno dać 
odpowiedzi na wszystkie pytania.

Zarząd zapewnił również radnych, 
że przekształcenie LPEC ze spółki z ogra-
niczoną odpowiedzialnością w spółkę 
akcyjną jest etapem, który ma przygo-
tować Spółkę od strony korporacyjnej 
i finansowej do podjęcia nowej działal-
ności. tsr
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LPEC 
wiarygodny
LPEC po raz trzeci z rzędu został wyróżniony Certy-
fikatem Wiarygodności Biznesowej. 

Honorowany na całym świecie certyfikat został przyznany 
przez międzynarodową wywiadownię gospodarczą Dun 
& Bradstreet za najwyższą ocenę stabilności firmy w roku 
2012. Ocena została dokonana w oparciu o analizę moralności 
płatniczej, analizę wskaźników finansowych oraz w oparciu o bazę D&B, która jest największą w Polsce bazą wzajemnych powiązań 
korporacyjnych. Certyfikat Wiarygodności Biznesowej to prestiżowe wyróżnienie, które mogą otrzymać firmy spełniające ściśle określone 
kryteria. Daje on gwarancję, że LPEC Sp. z o.o. jest wiarygodnym kontrahentem, z którym warto nawiązywać kontakty handlowe. aw

Nowe taryfy dla ciepła
4 listopada 2013 roku weszły w życie nowe, zatwierdzone przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (URE), taryfy 
dla ciepła Lubelskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. i PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna 
S.A. - Oddział Elektrociepłownia Lublin Wrotków. W wyniku wprowadzenia nowych taryf ceny ciepła w Lublinie wzro-
sły średnio o 5,3%. Przełoży się to na wzrost przeciętnych wydatków na ogrzewanie mieszkania o 5-6 zł na miesiąc.

LPEC zajmuje się przesyłem i dystry-
bucją ciepła systemowego dla miesz-
kańców. 100% ciepła kupuje u swoich 
dostawców: PGE Górnictwo i Energe-
tyk a Konwencjonalna S .A.  -  Oddział 
Elektrociepłownia Lublin Wrotków oraz 
w Elektrociepłowni Megatem EC-Lublin 
Sp. z o.o. Taki układ sprawia, że Spółka 
ma ograniczony wpływ na poziom cen 
ciepła: w średniej cenie za ciepło, jaką 
płaci mieszkaniec Lublina ok. 35% stano-
wią opłaty przesyłowe LPEC, a 65% ceny 
elektrociepłowni. Zgodnie z obowiązu-

jącym prawem Spółka ma obowiązek 
stosowania w rozliczeniach ze swoimi 
klientami ceny z zatwierdzonych taryf 
producentów ciepła (elektrociepłowni) 
i swoje stawki przesyłowe zatwierdzone 
w taryfie dla ciepła LPEC. 

Łączny wzrost cen ciepła dla odbiorców 
w wysokości 5,3% wynika z: podwyżki taryfy 
PGE – 3,5% (na co składa się podwyżka cen 
GJ o 11,4% i zamówionej mocy cieplnej 
o 3,1%); taryfy LPEC – 1,6 %; wprowadzenia 
opłaty zastępczej z tytułu przedstawie-
nia do umorzenia Prezesowi URE świa-

dectw efektywności energetycznej – 0,2%.
Opłata zastępcza wynika z zapisów 

ar t.  12 ust.  1 Ustawy o efektywności 
energetycznej. Przepis nakłada na przed-
siębiorstwa energetyczne obowiązek 
w zakresie ustalenia i przedstawienia do 
umorzenia Prezesowi Urzędu Regulacji 
Energetyki świadectw efektywności ener-
getycznej lub/i uiszczania opłaty zastęp-
czej. LPEC Sp. z o.o. w 2013 roku wygrało 
w przetargu, organizowanym przez Pre-
zesa URE maksymalną liczbę świadectw 
efektywności energetycznej (tzw. białych 

certyfikatów), co wystarczyło na pokry-
cie ok. 40% wymaganej opłaty zastęp-
czej. Zgodnie z obowiązującym prawem 
pozostałą cześć pokrywają użytkownicy 
końcowi energii.

Taryfa LPEC zatwierdzona przez Pre-
zesa Urzędu Regulacji Energetyki decyzją 
z dnia 16 października 2013 roku, została 
opublikowana w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Lubelskiego (17 paździer-
nika 2013 r., Poz. 4170). Dostępna jest 
również w pełnym brzmieniu na stronie 
internetowej www.lpec.pl oraz w Biurze 
Obsługi Klienta przy ul. Puławskiej 28 
w Lublinie.

Taryfa dla ciepła PGE dla Elektrocie-
płowni Lublin Wrotków została zatwier-
dzona przez URE w dniu 11 października 
2013 roku i opublikowana w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Lubelskiego 
(14 października 2013 r., Poz. 4115).

tsr
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LPEC uruchomiło dla swoich klientów 
Centrum Zgłoszeń. Od 4 listopada 
mieszkańcy Lublina, którzy chcą zgło-
sić nieprawidłowości w pracy instalacji 
centralnego ogrzewania i ciepłej wody 
(węzeł cieplny, instalacja wewnętrz-
na w budynku, kaloryfery w mieszka-
niach) powinni dzwonić na numer tele-
fonu 327 788 988. Specjaliści przyjmują 
zgłoszenia w godzinach od 7 do 18.

– Dzięki Centrum Zgłoszeń Zewnętrznych kontakt z nami jest dużo łatwiejszy. 
Wszystkie zgłoszenia są przyjmowane pod jednym numerem telefonu, a termin usunięcia awarii jest uzgadniany indywidualnie z klien-
tem – mówi Adrianna Robak kierownik działu obsługi klienta. Dotychczas mieszkańcy, którzy chcieli zgłosić usterkę kontak-
towali się z siedzibą jednego z obwodów lub z pogotowiem cieplnym. Łącznie mieli do wyboru aż osiem różnych numerów 
telefonów. Mieszkańcy lub użytkownicy budynków, w których LPEC prowadzi konserwację nie ponoszą żadnych opłat za 
usunięcie usterek. Dla pozostałych usługi są płatne według cennika, który można znaleźć na stronie internetowej www.lpec.pl.
Opłata za połączenie z Centrum Zgłoszeń LPEC ustalana jest według taryfy operatora, jak ze zwykłym telefonem stacjonarnym.

aw

Centrum 
Zgłoszeń

Z przeprowadzonych na zlecenie Ministerstwa Środowiska badań 
świadomości ekologicznej w 2012 roku wynika, że Polacy chcą oszczę-
dzać energię, ale nie zawsze wiedzą, jak to skutecznie robić. Naprze-
ciw temu problemowi wyszła nasza firma, która od kilku lat edukuje 
mieszkańców Lublina na temat prostych i skutecznych  sposobów 
oszczędzania ciepła.

We wrześniu 2013 roku LPEC przygotował dla mieszkańców mały poradnik 
pt. „Zatrzymaj ciepło czyli co warto wiedzieć na temat ogrzewania mieszkania”, 
który był dystrybuowany wraz z Kurierem Lubelskim. Proste czynności – takie jak 
np. odsłonięcie kaloryferów, by korzystać w pełni z ich mocy, krótkie i intensywne 
wietrzenie, zamiast wietrzenia przez cały czas przy jednocześnie odkręconych 
kaloryferach czy obniżenie temperatury w pomieszczeniach, w których rzadziej 
przebywamy – pozwala przynieść realne oszczędności. 

Dodatkowo dla wszystkich administratorów spółdzielni i wspólnot mieszka-
niowych przygotowano naklejki na klatki schodowe, informujące mieszkańców 
o potrzebie zamykania drzwi i oszczędzania ciepła również w częściach wspólnych 
zamieszkiwanych budynków.

Dowodem na to jak wiele jest jeszcze do zrobienia w zakresie edukacji konsu-
menta jest ogólnopolska kampania społeczna pod hasłem „Polak tym bardziej oszczędza ciepło”, która ruszyła pod koniec października. 
W reklamie  Stanisław Tym namawia nas do prostych, codziennych zachowań, które przekładają się na oszczędności ciepła w mieszkaniu 
i tym samym pozwalają zmniejszyć rachunki za ogrzewanie. tsr

Polak TYM bardziej 
oszczędza ciepło…
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W dniach 19-20 września 2013 roku odbyła się czwarta edycja Międzynarodowej Konferencji ECOFORUM „Po pierw-
sze środowisko”. Honorowy Patronat nad tegoroczną edycją konferencji objął Janusz Piechociński – wicepremier, 
minister Gospodarki, Włodzimierz Karpiński – minister Skarbu Państwa, Marcin Korolec – minister Środowiska. 
Współorganizatorem konferencji od pierwszej edycji konferencji pozostaje LPEC Sp. z o.o. 

po raz czwarty

ECOFORUM to cykliczna konferencja 
z zakresu ekologii – zainicjowana w roku 
2010 przez prezydenta Lublina Krzysztofa 
Żuka – jest doskonałą okazją do wymiany 
pomysłów oraz doświadczeń w zakresie sku-
tecznej ochrony środowiska. Na zaprosze-
nie Komitetu Organizacyjnego do Lublina 
przyjeżdżają eksperci ochrony środowi-
ska, naukowcy, politycy, samorządowcy 
oraz przedsiębiorcy z Polski i zagranicy.

ECOFORUM to nie tylko wykłady i pre-
zentacje, ale także spotkania oraz dyskusje 
eksperckie, które pomagają znaleźć odpo-
wiedź na pytanie jak skutecznie chronić 
środowisko i odpowiedzialnie z niego 
korzystać. ECOFORUM pozwala na pod-
jęcie dialogu przedstawicieli różnych śro-
dowisk w trosce o wypracowanie ścieżki 
rozwoju chroniącej środowisko naturalne. 
ECOFORUM poprzez swój międzynaro-
dowy zasięg, stanowi również doskonałą 
wizytówkę promocyjną regionu lubel-
skiego. W czasie konferencji zostają wyróż-
nione proekologiczne praktyki ludzi, firm 
i instytucji. W ten sposób zostaje doce-
niony ich wkład wnoszony w ochronę 
środowiska naturalnego.

O znaczeniu i prestiżu tej międzyna-
rodowej konferencji świadczyła nie tylko 
tematyka, obejmująca edukację prośrodo-
wiskową, ale podobnie jak w poprzednich 
edycjach różnorodne grono uczestników. 
To ich kompetencje oraz chęć dyskusji 
o wspólnych problemach i sukcesach 
tworzą najcenniejszą wartość konferencji.

Współorganizatorami konferencji są: 
Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A., Lubelskie 
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej 
Sp. z o.o., PGE Dystrybucja S.A., Zakłady 
Azotowe „Puławy”, MEGATEM EC-Lublin 
Sp. z o.o. ,  Miejsk ie Przedsiębiorstwo 
Wodociągów i Kanalizacji  w Lublinie 
Sp. z o.o., Wojewódzki Fundusz Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej, Urząd 
Miasta Lublin, Urząd Marszałkowski Woje-
wództwa Lubelskiego w Lublinie, Lubelski 
Urząd Wojewódzki. tsr
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Prof. Jerzy Buzek i min. Wodzimierz Karpiński w towarzystwie Krzysztofa Grabczuka – wicemarszałka 
Województwa Lubelskiego i Krzysztofa Żuka – prezydenta Miasta Lublin.

Obrady ECOFORUM w Galerii Malarstwa Polskiego na lubelskim Zamku.
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LPEC dla Sztuk-Mistrzów
Przez cztery dni sierpnia tego roku – od 8 do 11 – Lublin opanowali cyrkowcy, kuglarze, akrobaci i inni artyści. 
 Carnaval Sztuk-Mistrzów to niezwykle radosny czas w naszym mieście. Mogliśmy się o tym przekonać w ramach 
obecnej jak i poprzednich edycji tej imprezy. Artyści z całej Polski, wielotysięczna publiczność – mieszkańcy  Lublina, 
w tym goście z całej Polski i Europy aktywnie kreowali przestrzeń naszego miasta na wielu jego poziomach: od ziemi, 
aż po niebo, co znakomicie ukazują fotografie publikowane przez nas. Wzorem lat ubiegłych, również w tym roku 
LPEC był partnerem Carnaval’u Sztuk-Mistrzów. aw, foto J. Scherer
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Lubelskie Przedsiębiorstwo Ener-
getyki Cieplnej finalizuje prace 
związane z wdrożeniem polityki 
społecznej odpowiedzialności w za-
kresie etyki biznesu, która znajdzie 
odzwierciedlenie w regulacjach 
wewnętrznych i ładzie korporacyj-
nym przedsiębiorstwa. Opracowa-
ny został Kodeks Etyki LPEC, który 
obowiązywał będzie wszystkich 
pracowników i wszystkie organy 
korporacyjne spółki.
- Jednym z kluczowych wyzwań, przed któ-
rymi stoi LPEC, poza oczywiście perspektywą 
rozwoju i dywersyfikacji obszarów działania, 
jest poprawa efektywności zarządzania, 
która wpłynie na obniżenie kosztów, a tym 
samym wzmocni efektywność gospodaro-
wania firmy – stwierdził Mirosław Taras, 
prezes zarządu LPEC. – Dlatego przykładam 
dużą wagę do wprowadzanych rozwiązań 
z zakresu ładu korporacyjnego i kultury kor-
poracyjnej, która powinna obowiązywać 
w przedsiębiorstwie. Zaczęliśmy od funda-
mentów, wyłonienia kluczowych wartości, 
opracowania i wdrożenia Kodeksu Etyki LPEC, 
by dalej budować naszą politykę społecznej 
odpowiedzialności. Doświadczenia biznesu 
na świecie i w Polsce pokazują, że to się po 
prostu opłaca. Przynosi w dłuższej perspek-
tywie wymierne korzyści, tak przedsiębior-
stwu, jego pracownikom i ich rodzinom, jak 
i innym, zewnętrznym interesariuszom firmy.

Dokument definiuje zbiór k luczo-
wych war tości  wspólnych dla f i rmy 
i  je j  p racownik ów,  regulac je  nor m 
i  zachowań w kontaktach z otocze -
niem zewnętrznym, w tym z klientami  
i kontrahentami oraz jasno określa pod-
stawowe zasady w relacjach pomiędzy 

pracownikami, jak również standardy 
w relacjach przełożonych z podwładnymi.

W ramach prowadzonych prac nad 
wdrożeniem Kodeku Etyki LPEC, prze-
prowadzone zostały warsztaty dotyczące 
odpowiedzialnego biznesu oraz znaczenia 
etyki w biznesie dla kadry kierowniczej 
oraz przedstawicieli  związków zawo-
dowych i rady pracowników w Spółce. 

W trakcie warsztatów wyłonione zostały 
kluczowe wartości firmy. W kolejnym eta-
pie prac nad Kodeksem, o opinie na temat 
oczekiwań wobec LPEC, firma zwróciła się 
do kluczowych interesariuszy zewnętrz-
nych – klientów i kontrahentów. Prace 
zakończyła ankieta pracownicza. 

– Społeczna odpowiedzialność przedsię-
biorstwa i etyczne prowadzenie biznesu to 
dziś podstawowe standardy, które taka firma 
jak LPEC musi spełniać. Mamy obowiązek 
zapewnienia bezpieczeństwa energetycz-
nego lubelskiego systemu ciepłowniczego  
i komfortu cieplnego mieszkańców Lublina. 
Ten obowiązek chcemy realizować profesjo-
nalnie, uczciwie i odpowiedzialnie. Uwzględ-

niać oczekiwania, jakie stawiane są nam 
przez naszych klientów, którzy mają prawo 
oczekiwać od nas takiego podejścia – zgod-
nego z fundamentalnymi wartościami w dzia-
łalności biznesowej. Wprowadzenie ich do 
kultury korporacyjnej przedsiębiorstwa ma na 
celu poprawę jakości i efektywności naszego 
działania właśnie w trosce o interesy naszych 
klientów – podkreśla Mirosław Taras. 

I n ic jat ywa LPEC –  opracowania 
i  wdrożenia Kodeksu Etyk i ,  jako jed-
nego z fundamentów społecznej odpo-
wiedzialności przedsiębiorstwa, która 
wpływa na budowę war tośc i  f i rmy  
i poprawę jej efektywności, jest wyjątkowa 
wśród firm komunalnych. Standardy tego 
typu stosowane są jednak powszechnie 
w Europie, gdzie na firmy gospodarujące 
publicznymi pieniędzmi nakłada się wręcz 
obowiązki uwzględniania tych standardów 
w strukturze i ładzie korporacyjnym. W Pol-
sce odpowiednie wytyczne w tym względzie 
zawiera m.in. Strategia Polska 2030, Regio-
nalne Programy Rozwoju oraz zalecenia 
Ministerstwa Gospodarki.  tz

LPEC etyczny 
i odpowiedzialny

CSR (ang. – Corporate Social Rresponsibility) tłumaczone w Polsce, jako Społeczna Odpowiedzialność Biznesu, 
to nowoczesne i skuteczne narzędzie budowania wartości firmy i poprawy jej efektywności, uwzględniające 
oczekiwania wszystkich grup interesariuszy przedsiębiorstwa. CSR definiowane jest najczęściej, jako „ciągłe zo-
bowiązanie biznesu do przyczyniania się do rozwoju gospodarczego, przy jednoczesnej poprawie jakości życia 
pracowników i ich rodzin, a także społeczności lokalnych i całego społeczeństwa”. Obszarami oddziaływania 
przedsiębiorstwa w ramach jego społecznej odpowiedzialności są: klienci i kontrahenci, pracownicy, społeczność 
lokalna, środowisko naturalne oraz otoczenie właścicielskie. Firmy w ramach działań CSR, poza spełnianiem 
wymogów formalnych i prawnych, są zaangażowane w rozwój zasobów ludzkich, inwestycje w ochronę środo-
wiska, poprawę jakości życia społeczności lokalnych. Opierają swoje działania na pożądanej kulturze etycznej 
i transparentnie komunikują się z otoczeniem, budując wokół siebie kapitał zaufania, który przynosi w dłuższej 
perspektywie wymierne korzyści ekonomiczne.

Kluczowe wartości firmy, określone w trakcie warsztatów dla kierowników i związkowców



Szanowni Państwo!
Drodzy Współpracownicy!

W sierpniu rozpoczęliśmy prace nad opracowaniem i wdrożeniem 
w Spółce Kodeksu Etyki, który obowiązywał będzie wszystkich pracow-
ników, wszystkie komórki organizacyjne i wszystkie organy korporacyjne 
Lubelskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. 

Kodeks Etyki to ważna regulacja określająca zarówno wartości, jakimi powinniśmy się kierować w codziennej pracy, 
jak i wzorce zachowań i standardów w kontaktach z naszymi klientami i kontrahentami oraz we wzajemnych relacjach 
między pracownikami i między przełożonymi a podwładnymi.

Takie są oczekiwania i wymogi stawiane nowoczesnym przedsiębiorstwom, których ambicją jest i powinno być 
transparentne wobec otoczenia komunikowanie obowiązującej w firmie kultury korporacyjnej. Wysokie standardy 
biznesowe w działalności rynkowej przedsiębiorstw to dziś podstawa wiarygodności, zaufania i wizerunku firmy,  
a tym samym możliwość osiągania przez nią przewag konkurencyjnych i poprawy szans na realizację strategicznych 
celów. Tym wyzwaniom dzisiejszych realiów gospodarczych chcemy i musimy sprostać.

Na nas wszystkich, pracownikach każdego szczebla LPEC, ciążą szczególne obowiązki i szczególna odpowiedzialność 
przed każdą grupą tzw. interesariuszy, na którą, pośrednio lub bezpośrednio, oddziałujemy swoją pracą. Jesteśmy jedynym 
dostawcą ciepła systemowego dla odbiorców instytucjonalnych i indywidualnych w blisko półmilionowej aglomeracji 
Lublina – co nakłada na nas szczególne zobowiązania w sferze etyki biznesu. To nasi klienci, płatnicy comiesięcznych 
rachunków za ciepło i ciepłą wodę są de facto naszymi pracodawcami. Regulując należności pozwalają zatrudnionym 
w LPEC pracownikom na realizację mniejszych i większych osobistych celów. Regulując należności współfinansują  
niezbędne dla miejskiej infrastruktury cieplnej remonty i dalszy rozwój sieci. 

To zależność, która pozwala naszym klientom na stawianie nam – pracownikom LPEC, wymogów i oczekiwań, że będą 
rzetelnie, uczciwie i profesjonalnie traktowani i obsługiwani w naszej bieżącej działalności. Że zapewnimy i zagwarantujemy 
im bezpieczeństwo dostaw ciepła do ich domów i obiektów w przestrzeni publicznej, z których korzystają. Że priorytetem 
będzie dla nas optymalizacja kosztów, a więc troska o racjonalizację ich obciążeń finansowych.

Kodeks Etyki, jestem o tym głęboko przekonany, przyniesie konkretne efekty operacyjne dla naszej Spółki.  Określone 
wartości – które uznajemy za podstawowe w swojej działalności, precyzyjnie zdefiniowane reguły, którymi się  kierujemy, 
jasno określone zobowiązania, jakie na siebie przyjmujemy oraz transparentne komunikowanie tego otoczeniu 
zewnętrznemu i środowisku w samym przedsiębiorstwie – pozwolą każdemu z interesariuszy LPEC na codzienną wery-
fikację naszych postaw i zachowań. Tym samym przyczynią się do eliminacji potencjalnych patologii, wzmocnią kulturę 
 korporacyjną firmy i podniosą nasze standardy działalności biznesowej, prowadzonej w oparciu o etyczne fundamenty.

Wdrażanie Kodeksu Etyki w LPEC, jak również w dłuższej perspektywie tworzenie zintegrowanej ze strategią rozwoju 
polityki społecznej odpowiedzialności (ang. CSR – Corporate Social Responsibility), to proces, który wymaga od nas 
wszystkich zaangażowania i zrozumienia celów, które chcielibyśmy osiągnąć. 

W ramach tego procesu przeprowadzone były warsztaty szkoleniowe dla kierownictwa firmy i przedstawicieli strony 
społecznej. O zainicjowaniu naszych działań informowaliśmy na naszych stronach www, w intranecie i mediach. Prosiliśmy też, 
w formie ankiet, o wyrażenie swoich opinii i sugestii związanych z CSR w LPEC kluczowych klientów i kontrahentów Spółki.

Z prośbą o wypełnienie ankiet pracowniczych dotyczących etyki biznesu i zamierzonych w spółce regulacji w tym 
zakresie zwróciliśmy się też do wszystkich Państwa. Oczywiście nie zabrakło w ankietowych odpowiedziach głosów kry-
tycznych i kwestionujących zasadność wdrażania Kodeksu Etyki. Jednocześnie w zaskakującej przewadze otrzymaliśmy 
w tych ankietach potwierdzenie zrozumienia intencji, wskazania kluczowych wartości, jakie chcecie Państwo by cecho-
wały naszą pracę oraz informację, że zauważalne są korzyści, które Spółka może osiągnąć stosując politykę społecznej 
odpowiedzialności opartą o fundamenty etyki biznesu. Wszystkim, którzy poświęcili tę chwilę swojej uwagi wypełniając 
ankiety serdecznie dziękuję.

Jestem głęboko przekonany, że dzięki przyjęciu Kodeksu Etyki i wsparciu tego procesu właśnie przez Was, staniemy 
się lepszą firmą, zdolną w większym stopniu spełniać stawiane nam oczekiwania, lepiej działającą, postrzeganą i  ocenianą 
przez otoczenie, a tym samym pozwalającą na osiąganie większej satysfakcji z wykonywanej pracy. A przecież tego 
życzylibyśmy sobie chyba wszyscy.

Z wyrazami szacunku

 Mirosław Taras
 Prezes Zarządu

P. T. Pracownicy 
Lubelskiego Przedsiębiorstwa 
Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.

Lublin, grudzień 2013 roku
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Kolejny rok 
projektu UE

Harmonogram realizacji projektu

kontrakt zadania do końca 2013 2014

I
zadanie nr 1, ul. Motorowa ZREALIZOWANO
zadanie nr 2, ul. Gospodarcza ZREALIZOWANO

II
zadanie nr 5, ul. Tumidajskiego ZREALIZOWANO
zadanie nr 7, os. Maki 1 ZREALIZOWANO

III
zadanie nr 6, ul. Weteranów, 
Radziszewskiego, Akademicka

ZREALIZOWANO

IV

zadanie nr 3, ul. Krucza ZREALIZOWANO
zadanie nr 8, ul. Nadbystrzycka ZREALIZOWANO
zadanie nr 9, ul. Gliniana ZREALIZOWANO
zadanie nr 10, ul. Diamentowa ZREALIZOWANO

V
zadanie nr 11, ul. Lwowska-Okrzei ZREALIZOWANO
zadanie nr 4, ul. Niepodległości ZREALIZOWANO
zadanie nr 17, os. Bronowice III ZREALIZOWANO

VI zadanie nr 15, ul. Zemborzycka ZREALIZOWANO

VII
zadanie nr 12, ul. Grenadierów ZREALIZOWANO
zadanie nr 16, ul. Unicka ZREALIZOWANO
zadanie nr 21, ul. Kruczkowskiego ZREALIZOWANO

VIII
zadanie nr 13, ul. Spokojna DO REALIZACJI
zadanie nr 18, ul. Popiełuszki DO REALIZACJI
zadanie nr 22, ul. Żywnego ZREALIZOWANO

IX
zadanie nr 14, ul. Nałkowskich 2 ZREALIZOWANO
zadanie nr 19, ul. Bursaki ZREALIZOWANO
zadanie nr 20, ul. Sienkiewicza ZREALIZOWANO

X zadanie nr 23, ul. Braci Wieniawskich ZREALIZOWANO
XI zadanie nr 24, os. Prusa DO REALIZACJI

XII
zadanie nr 25, ul. Paganiniego DO REALIZACJI
zadanie nr 26, ul. Elsnera DO REALIZACJI

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

Z końcem października zgodnie z za-
wartymi umowami zakończyły się 
wszystkie prace budowlane na sie-
ciach ciepłowniczych, przewidziane 
na 2013 rok w ramach realizowane-
go projektu „Przebudowa sieci cie-
płowniczej na terenie miasta Lublin”, 
współfinansowanego ze środków UE. 

W 2013 roku LPEC zrealizował 8 zadań 
na łączną kwotę 9,3 mln zł brutto i wymie-
ni ł  ponad 6 km sieci  ciepłownicz ych. 
Cały projekt zakończy się w 2014 roku.

Sieci wymieniano w rejonie ulic: Lwow-
skiej, Grenadierów, Kruczkowskiego, Bur-
saki, Unickiej, Żywnego, Monte Cassino 
oraz Braci Wieniawskich. Wszystkie prace 
prowadzono z dbałością o mieszkańców 
oraz jak najmniejsze utrudnienia w ruchu 
drogowym i pieszych. 

Do tej pory wymieniono prawie 18 km 
czyli ok. 80% sieci objętych projektem. Na 
dotychczas zrealizowanych zadaniach LPEC 
zaoszczędził 4,5 mln zł, co stanowi ok. 10% 
całej wartości projektu. Obecnie trwają kon-
sultacje z Narodowym Funduszem Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej, który 
dofinansowuje inwestycję, w sprawie zago-
spodarowania zaoszczędzonych środków.

Głównym celem Projektu jest poprawa 
efektywności energetycznej lubelskiego sys-
temu ciepłowniczego poprzez ograniczenie 
strat ciepła na sieciach podczas jego przesy-
łania. Dla mieszkańców Lublina niesie to za 
sobą wiele korzyści, przede wszystkim mniej 
awarii i przerw w dostawie ciepła. Kolejnym 
efektem wymiany instalacji ciepłowniczej 
jest czystsze powietrze w mieście. 

Modernizacja instalacji odbywa się 
w ramach unijnego projektu „Przebudowa 
sieci ciepłowniczej na terenie miasta Lublin”. 
Projekt polega na wymianie istniejących 
sieci ciepłowniczych kanałowych na sieci 
preizolowane o dużo lepszych parametrach 
izolacyjnych. 

Przebudowa systemu ciepłowniczego 
spowoduje zmniejszenie strat ciepła na 
modernizowanych odcinkach o ponad 60%. 
Efektem tych działań będzie m.in.: mniejsze 
zużycie energii, a tym samym ograniczenie 
emisji CO

2
. Realizacja inwestycji przyczyni 

się również do spadku zużycia wody – doce-
lowo o ok. 6%. tsr



nr 3-4 (29-30)  ·  jesień-zima 2013  ·  gorące wiadomości  13

fo
t. 

ar
ch

.

Korzystanie z ciepła systemowego staje się coraz bardziej popularne wśród inwestorów, nawet w branżach, 
które dotychczas preferowały własne indywidualne źródła ciepła. Jedną z gałęzi gospodarki, która jeszcze 
niedawno sceptycznie podchodziła do kwestii przyłączania swoich obiektów do miejskich systemów ciepłow-
niczych jest hotelarstwo. 

Ciepłe lubelskie hotele

Dotychczas z ciepła systemowego z LPEC korzystały przede wszystkim dawne hotele robotnicze: m.in. obecny „Hotels” przy ul. Pod-
zamcze, niefunkcjonujący dziś już hotel Polonia przy ul. Pogodnej. Obecnie największą ilość budynków typu hotelowego stanowią 
akademiki znajdujące się w różnych częściach miasta. 

Branża hotelowa rozwija się w kierunku budowy obiektów rezydencjalnych na peryferiach miasta, czyli poza zasięgiem sieci ciepłow-
niczej, natomiast w Śródmieściu adaptacji na hotele poddawane są istniejące kamienice. Poza tym, w różnych lokalizacjach powstają 
obiekty wiążące więcej funkcji np. konferencyjne z częścią hotelową, hotelowo-gastronomiczne, a nawet prywatne domy akademickie 
dla studentów, głównie w pobliżu obiektów uczelnianych. Kierując się rachunkiem ekonomicznym inwestorzy z branży hotelowej coraz 
częściej są zainteresowani ciepłem systemowym, o czym świadczy kilkanaście wniosków o określenie warunków przyłączenia do m.s.c., 
które wpłynęły do LPEC Sp. z o.o. w ciągu ostatnich kilku lat. 

W przeciągu ostatniego roku w tym segmencie rynku do klientów Spółki dołączyli m.in.: Rezydencja Cleopatra – ul. Grodzka 26,  
Hotel Forum – ul. Obywatelska 8, Hotele A. Podolska i Spółka - ul. Jana Pawła II 19.

Mirek Werner

Zeskanuj kod
i wejdź na stronę
www.cieplosystemowe.pl

Ogrzewamy
miasta i serca

Wspieramy akcję Trójki
"Święta bez granic

 Od trzech lat Ciepło Systemowe wspiera projekt „Święta bez granic” organizowany przez radiową Trójkę. W tym roku cały dochód 
z akcji charytatywnej zostanie przekazany Fundacji SYNAPSIS na wspieranie diagnozowania i leczenie dzieci autystycznych. 

Wyłącznym sponsorem akcji są dostawcy Ciepła Systemowego, w tym również Lubelskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej.
Akcja promowana jest na antenie radia przez cały grudzień. Dziennikarz Trójki – Kuba Strzyczkowski przeprowadził trzy licytacje 

w dniach 6, 13 i 20 grudnia, przedmiotów przekazanych przez gwiazdy wspierające projekt. Program trzeci Polskiego Radia zaplanował 
także nagranie piosenki „Karp 2013”, która stała się już niemal 
hymnem związanym z akcją. Tę piosenkę, co roku nagrywa 
zespół „Przyjaciele karpia”, w skład którego wchodzą dzien-
nikarze Polskiego Radia.

Piosenka znajdzie się na limitowanej serii płyt. Jej pre-
miera miała miejsce 6 grudnia, a cały dochód z jej sprzedaży 
przekazany zostanie Fundacji SYNAPSIS. Na płycie CD znajdą 
się także świąteczne piosenki w wykonaniu znanych polskich 
artystów. Każdy z nas może podzielić się świątecznym cie-
płem. Wystarczy zakupić płytę z limitowanej kolekcji „Święta 
bez granic 2013”. 

W 2012 roku dzięki zaangażowaniu wielu ludzi dobrej 
woli w ramach projektu udało się zebrać prawie 500 tys. zło-
tych. Środki zebrane w poprzedniej edycji zostały przekazane 
na wsparcie działalności Polskiej Akcji Humanitarnej. tsr

Rezydencja Cleopatra

Położony 150 metrów od Zamku Lubelskiego 
obiekt Rezydencja Cleopatra oferuje swoim 
gościom klasycznie urządzone pokoje o wyso-
kim standardzie. Na terenie obiektu znajduje 
się restauracja serwującą orientalne specjały, 
w podziemiach obiektu znajduje się klub. Dobrą 
ofertę hotelu uzupełnia komfortowe i bezpieczne 
ogrzewanie ciepłem systemowym z LPEC.
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Hotel Forum

 Położony w centrum miasta Hotel 
Forum oferuje gościom 56 miejsc 
noclegowych oraz centrum fitness, 
SPA i parking podziemny. Ten hotel 
to połączenie nowoczesności, kom-
fortu z ciepłą – także dzięki LPEC 
– i serdeczną atmosferą. 

Hotele A. Podolska

Obiekt spółki Hotele Podolska powstaje przy 
al. Jana Pawła II w Lublinie w sąsiedztwie budo-
wanego właśnie biurowca. Budynek będzie 
miał trzy kondygnacje, a do tego podziemny 
parking. Bryła jest nowoczesna i elegancka. 
Część elewacji pokryta jest ozdobnym drew-
nem. Całości dopełnia ogrzewanie LPEC.
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Na 
nowej 
drodze 
życia

Waldemar Ciesielski – żona Nina
27 lipca 2013 roku
OBWÓD EKSPLOATACYJNY TR-8

Piotr Szymański – żona Angelina
14 września 2013 roku
OBWÓD EKSPLOATACYJNY TR-9

Marek Mróz – żona Agnieszka
15 czerwca 2013 roku
OBWÓD EKSPLOATACYJNY TR-8 

Młodym Parom 
składamy najserdeczniejsze życzenia.

 Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z nowym materiałem przygoto-
wanym dla Uczestników Programu Promocji Ciepła Systemowego. Jest to 

książeczka dla dzieci z historią o Czerwonym Kapturku, który zamieszkał w mieście 
i korzysta z ciepła systemowego. Publikacja przygotowana została z myślą o dzie-
ciach w wieku przedszkolnym oraz uczęszczających do szkół podstawowych. 
Jest ona świetnym narzędziem do przeprowadzenia lekcji o zasadach racjonalnego 
korzystania z ciepła. Takie lekcje odbędą się w lubelskich szkołach i przedszkolach 
w pierwszej połowie 2014 roku.

Na stronie cieplosystemowe.pl udostępniona jest wersja audio książeczki 
o Czerwonym Kapturku w mieście. tsr

 30 listopada 2013 roku zakończyliśmy akcję „Energia z żeberek”, o któ-
rej informacje zostały wyświetlone na Facebooku ponad 1.600.000 razy. 

W ramach akcji zachęcaliśmy do przygotowania żeberek do rozgrzewki – dosłownie 
i w przenośni. Pomogła w tym Dorota Indycka z bloga „Kuchenne Szaleństwa”, która 
zapraszała do wspólnego przyrządzania potraw z żeberek, prezentując autorskie 
przepisy na portalu YouTube. Jednocześnie zapraszaliśmy do udziału w konkursie 
na najlepszy żeberkowy przepis, w którym wzięli udział zarówno blogerzy kulinarni, 
jak i fani gotowania. Autorzy zwycięskich przepisów nagrodzeni zostali bonami, 
do wykorzystania w sklepie z akcesoriami kuchennymi frankherbert.pl tsr

wyniki  konkursu

   na  najlepszy 

       przepis !

2. Anna Stawowa
Żeberka w suszonych kwiatach z płatkami 

chilli na cukinii duszonej w winie 

1. Lilianna Misiuda
Żeberka w sosie pomarańczowo- miodowym. 

500 PLN 250 PLN
4. Bogusia Tatar
Żeberka z szafranem i czarną solą w sosie

3. Elżbieta Odrowąż
Żeberka w koszulce proscciuto z ziołami

250 PLN 100 PLN

Zeskanuj kod

i wejdź na nasz profil 

www.facebook.pl/lubiecieplo

www.cieplosystemowe.pl
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http://www.youtube.com/cieplosystemowecs
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Młode 
kadry

Piotr Gajos
ur. 8 czerwca 2013 roku
syn Daniela i Anny
OBWÓD EKSPLOATACYJNY TR-4

Wojciech Sławacki 
ur. 10 września 2013 roku
syn Grzegorza i Izabeli
DZIAŁ ADMINISTRACYJNY

Alicja Sobolewska
ur. 5 lipca 2013 roku
córka Konrada i Iwony
OBWÓD EKSPLOATACYJNY TR-4

Wiktoria Szymańska
ur. 26 listopada 2013 roku
córka Piotra i Angeliny
OBWÓD EKSPLOATACYJNY TR-9

Szczęśliwym Rodzicom 
gratulujemy!

Z wielkim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci naszego kolegi – wieloletniego 
pracownika LPEC śp. Jarosława Witucha, który zmarł 10 września 2013 roku. Z LPEC 
związany był od 1 kwietnia 1997 roku, wcześniej pracując w sezonie grzewczym 1996 
-1997. Pracował na stanowisku monter c.o. Był pracownikiem solidnym, odpowiedzialnym, 
koleżeńskim i lubianym przez współpracowników.

Płyną 
lata
Przedstawiamy listę pracowników 
naszej Spółki, którzy w ostatnich pię-
ciu miesiącach 2013 roku obchodzili 
jubileusze pracy. Są wśród nich pra-
cownicy, dla których praca w LPEC jest 
pierwszym miejscem zatrudnienia, stąd 
jubileusz -lecia pracy nabiera szczegól-
nego wymiaru, ich nazwiska wyróżnili-
śmy pogrubioną czcionką.

45-lecie
Stefan Turzyniecki 

40-lecie
Waldemar Chajkowski
Tadeusz Kiciński 
Kazimierz Kordyga
Andrzej Krzyżanowski 
Jacek Łuczak
Zbigniew Łuka 
Elżbieta Stelmasiewicz

35-lecie
Kazimierz Adamczyk 
Marek Fornalewski
Tadeusz Kraśnicki 
Zbigniew Królik
Jolanta Kuzioła 
Jerzy Plewik 
Stanisław Stefańczyk
Urszula Szewczyk 

30-lecie
Krzysztof Kowalczyk 
Andrzej Kruczkowski 
Grzegorz Maliborski 
Dariusz Polski
Waldemar Rusek 
Marek Tarnowski 
Włodzimierz Zientara

25-lecie
Piotr Chodorowski 
Grażyna Kołosińska 
Zdzisław Muzyka
Robert Piskorski 
Sławomir Słapczyński 

20-lecie
Adam Bielak 
Dorota Buda
Tomasz Drozd
Piotr Chudzik 
Tomasz Grymuza 
Piotr Maleszyk 
Mariusz Szczepanik

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

Witamy 
w LPEC
Marek Jabłoński
od 1 września 2013 roku
Dział Elektryczny 

Renata Zaleszczyk
od 5 września 2013 roku
Dział Kontroli Wewnętrznej i Audytu 

Marzena Sprawka
od 4 listopada 2013 roku
Dział Administracyjny

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

Nasi 
weterani

W sierp-
niu 2013 roku 
przeszedł na 
e m e r y t u r ę 
w i e l o l e t n i 
p r a c o w -
n i k  n a s z e j 
S p ó ł k i  Pa n 
B o g u s ł a w 
B ł a s z c z a k . 
Z w i ą z a n y 
z  L P E C  o d 
2  l i s topada 
1970 roku do 
9 maja 1972 roku, a następnie od 11 stycz-
nia 1975 roku do 7 sierpnia 2013 roku, co 
ogółem daje 40 lat i 1 miesiąc. Pracował 
na stanowisku monter c.o.-brygadzista 
w Obwodzie Eksploatacyjnym TR-7.

Za Pana wieloletni trud oraz wszelkie 
dobro, jakim nas Pan obdarzał ser-
decznie dziękujemy, życząc długich lat 
w zdrowiu i radości.
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LPEC w graFFiti

Wielkoformatowa kompozycja na ścianie budynku wymiennikowni LPEC przy ul. Uśmiechu 2 stała się głównym 
dziełem maratonu malowania graffiti, jaki odbył się 25–26 października 2013 roku na lubelskich Czubach. 
Organizatorem warsztatów graffiti dla dzieci i młodzieży był Dom Kultury „Skarpa” Spółdzielni Mieszkaniowej Czuby.  
Wykonane graffiti było finalnym etapem projektu „Graffiti dla wszystkich” organizowanym przez DK Skarpa. Warszta-
ty umożliwiły dzieciom i młodzieży poznanie możliwości techniki graffiti. Instruktorzy przedstawili ogromną porcję 
materiału ilustrującego, historię i twórców tej techniki na całym świecie i w kraju. Uczestnicy ćwiczyli w plenerze 
kolejne efekty, a w salach domu kultury powstawał równolegle zamysł finalnych kompozycji. Warsztaty prowadzili: 
Maciej Ignaciuk, Łukasz Kuzioła i Łukasz Majerowski. LPEC aktywnie uczestniczy i wspiera akcje organizowane przez 
swoich największych odbiorców – w tym przypadku przez SM Czuby.

aw, foto Jarosław Kuzioła


