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LPEC podsumował 
rok 2012

17 czerwca 2013 roku Zgromadzenie Wspólników LPEC Sp. z o.o. podsumowało 
działalność i wyniki Spółki w 2012 roku. Obradom przewodniczył dyrektor Biura Nadzoru 
Właścicielskiego Urzędu Miasta Lublin Paweł Majka, reprezentant Gminy Lublin – wła-
ściciela LPEC. Zgromadzenie Wspólników zatwierdziło sprawozdanie finansowe Spółki 
za rok obrotowy 2012, sprawozdanie Zarządu z działalności LPEC Sp. z o.o. oraz udzieliło 
absolutorium z wykonania obowiązków członkom Zarządu i Rady Nadzorczej.

Podczas Zgromadzenia wyrażono zadowolenie z osiągnięć LPEC w minionym roku, 
gratulując członkom Zarządu i wszystkim pracownikom znakomitych wyników, wśród 
których wymienić należy: realizację inwestycji, modernizacji i remontów na poziomie 
ponad 32,3 mln zł, w tym wymianę 8,8 km odcinków sieci wykonanych w technologii 
tradycyjnej na preizolowane; zrealizowanie 4,9 km sieci ciepłowniczych w ramach projektu 
„Przebudowa sieci ciepłowniczej na terenie Lublina” współfinansowanego z Funduszu 
Spójności UE w ramach POIiŚ 2007-2013; pozyskanie rekordowej liczby nowych odbior-
ców – dostawę ciepła uruchomiono w 60 nowych obiektach o łącznej mocy 17,73 MW; 
a w ostateczności osiągnięcie zysku netto w wysokości 7,8 mln zł – w tym miejscu warto 
podkreślić, iż w okresie ostatnich 8 lat Spółka ani razu nie zanotowała straty na działalności.

Sukcesy minionego roku to również liczne nagrody i wyróżnienia dla LPEC, potwierdza-
jące wysokie standardy świadczonych usług oraz nienaganną reputację biznesową m.in.: 
„Certyfikat Wiarygodności Biznesowej” przyznany przez międzynarodową wywiadownię 
gospodarczą Dun & Bradstreet, jak również prestiżowe wyróżnienia w konkursach „Lubelski 
Orzeł Biznesu” i „Wojewódzki Lider Biznesu 2012” oraz główna nagroda ECOFORUM 2012 
dla firmy postępującej zgodnie z maksymą „Po pierwsze środowisko”.

tsr

18 czerwca 2013 roku, w obecności prezydenta Miasta Lublin Krzysztofa Żuka i przewodniczącego Rady 
 Miasta Lublin Piotra Kowalczyka, w LPEC Sp. z o.o. obradowała Komisja Budżetowo-Ekonomiczna Rady Miasta.  
Posiedzenie w całości poświęcone było zapoznaniu się z sytuacją ekonomiczno-finansową Spółki.
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Pod koniec maja 2013 roku ukazał się raport Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie zawierający wyniki 
 działalności przedsiębiorstw ciepłowniczych po 2012 roku. Prezentowane w raporcie dane obejmują m.in.  
zagadnienia z zakresu ekonomii, techniki i technologii oraz na temat warunków prowadzenia działalności gospo-
darczej. Zebrane w raporcie informacje dają możliwość zorientowania się jaką pozycję zajmujemy obecnie w branży, 
jakie są mocne strony naszej firmy, a nad jakimi obszarami powinniśmy intensywniej pracować.

LPEC na 
tle branży 

Dla klienta LPEC istotna jest cena ofero-
wanego przez nas produktu. Odnosząc się do 
średniej branżowej cena ciepła systemowego 
z LPEC jest niższa o 7% i wyniosła w 2012 roku 
45,49 zł netto/GJ – średnia w branży to 49,16 zł.

Znacznie niższy był również wzrost Taryfy 
dla ciepła LPEC w porównaniu ze średnim 
wskaźnikiem wzrostu cen ciepła. Taryfa LPEC 
wzrosła jedynie o 3,92% gdy średni wzrost 
w branży wyniósł aż 6,47%.

Rentowność sprzedaży netto w LPEC w 2012 
wyniosła 3,8% i była nieco niższa niż średnia 
branżowa wynosząca 5,7%. 

Zdecydowanie lepiej niż w latach poprzed-
nich przedstawia się sytuacja stanu majątku 
przesyłowego Spółki. Udział sieci wykonanych 
w technologii preizolowanej w systemie cie-
płowniczym miasta Lublin wynosił w 2012 roku 
54,0 %, gdy średnia w branży to 48,0%. Udział 
rurociągów preizolowanych w zewnętrznych 
instalacjach odbiorczych w LPEC wyniósł 
22,0%, a średnia wartość tego wskaźnika 
w branży ciepłowniczej ogółem to 32,9%. 

Wskaźnik inwestowania w LPEC wyniósł 
14,5% w roku 2012 (w 2007 roku wynosił 
7,3%) i obecnie jest wyższy od przeciętnego 
 wskaźnika w branży, który w 2012 roku był 
na poziomie 12,6%.

tsr

Raport Izby Gospodarczej Ciepłow-
nictwo Polskie 2012 powstał na bazie 
ankiety ekonomiczno-technicznej wypeł-
nionej łącznie przez 189 firm z branży 
ciepłowniczej, będących jednocześnie 
członkami IGCP. Są to przedsiębiorstwa 
zajmujące się przesyłaniem i dystrybucją 
ciepła, pochodzącego zarówno ze źródeł 
własnych, jak również zakupionego od 
dostawców zewnętrznych. Mają one 
różną wielkość mierzoną poziomem 
obrotów, zróżnicowaną formę prawną 
oraz własność. 

Badana populacja podmiotów jest 
wiec znacząca i reprezentatywna, tak 
więc obraz gospodarczy uzyskany na 
bazie tych informacji jest odzwierciedle-
niem stanu polskiej branży ciepłowniczej.

Lpec

Lpec

Lpec

Lpec

Lpec
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W Lublinie już wkrótce powstanie kilka nowych nowoczesnych centrów handlowych. Inwestorzy, wobec coraz 
większej konkurencji, prześcigają się w atrakcyjnej ofercie nowych obiektów. Proponują ciekawszy design i lepszą 
funkcjonalność budynków oraz bogatą ofertę znajdujących się tam sklepów i centrów rozrywki. Komfort klientów  
ma poprawiać również odpowiednia temperatura panująca wewnątrz budynków. Inwestorzy do ogrzewania 
 wybierają zatem ciepło systemowe.

Ciepło systemowe ogrzewa 
lubelskie centra handlowe

Najbardziej zaawansowana jest obec-
nie rozbudowa kolejnej części Galerii 
„Olimp”. Wykonano już fundamenty, teraz 
powstają główne elementy konstrukcji.

Prace budowlane rozpoczęły s ię 
również na terenie „Felicity” oraz Galerii 
„Tarasy Zamkowe”. Trwa także porządko-
wanie terenu pod budowę Centrum Han-
dlowego „IKEA”. W poczekalni są Pasaż 
„Victoria”, „Ilumina Park”, „Alchemia” oraz 
rozbudowa centrum handlowo-rozryw-
kowego „GALA”. Żadna z tych ostatnich 
inwestycji nie otrzymała jednak jeszcze 
pozwolenia na budowę, więc zarówno ter-
min ich rozpoczęcia, jak i przewidywanego 
zakończenia, pozostają póki co nieznane.

Wszystkie budowane obecnie lubel-
skie centra handlowe to w przyszłości 
odbiorcy ciepła systemowego. Co zdecy-
dowało? Atrakcyjna oferta inwestycyjna, 
konkurencyjna cena oraz szereg zalet, 
wiążących się z późniejszym użytkowa-
niem i eksploatacją obiektów. Inwestorzy 
wybrali rozwiązanie najbardziej efektywne 
energetycznie i ekologiczne. Docenili też 
wysoką jakość i niezawodność dostawy 
ciepła systemowego z LPEC. Wśród już ist-
niejących galerii handlowych – dotychcza-
sowych Klientów LPEC, można wymienić 
Centrum Handlowo-Rozrywkowe „Lublin 
Plaza”, „Galerię Orkana”, Galerię „Olimp”, 
hipermarket „Carrefour” z „Galerią Lubelską”, 
Salon Firmowy Mebli „Black Red White”, 
market budowlany Galeria „GALA – Dom 

i Wnętrze”, market budowlany „OBI”, „Makro 
Cash & Carry” oraz  Park Handlowy „Tatary”. 

Lublin – w porównaniu do miast  
podobnej wielkości – ma jeden z najniż-
szych wskaźników nasycenia powierzchnią 
handlową. Mamy także jeden z najniższych 
w Polsce wskaźnik tzw. pustostanów.  
To oznacza dla nas w przyszłości duży 
p o t e n c j a ł  r o z w o j u  n o w o c z e s n y c h 
powierzchni handlowych w mieście! 
Łączna powierzchnia budowanych obec-
nie w Lublinie centrów handlowych wynosi 
ponad 200 tys. m2. Dla porównania – 
w całym kraju w 2013 roku rynek ten wzbo-
gaci się o 752 tys. m2. nowej powierzchni.

Atrium Felicity
Centrum Handlowe „Felicity”, poło-

żone u zbiegu al.  Witosa i  ul.  Grygo-
wej w Lublinie to w sumie 75 tys. m2. 

powierzchni handlowej. Znajdzie się tu 
135 sk lepów i punktów usługowych. 
Otwarcie „Felicity” zaplanowano już pod 
koniec 2013 roku.

Atrium Felicity stara się o certyfi-
kat ekologiczny BREEAM. Oznacza to, 
że zastosowane w projekcie centrum 
rozwiązania są energooszczędne i przy-
jazne środowisku. 

Cały kompleks będzie ogrzewany 
ciepłem systemowym dostarczanym 
przez LPEC, które w Lublinie ma naj-
lepszy wskaźnik nakładu nieodnawial-
nej energii pierwotnej, przez co jest 
równie ekologiczne jak ciepło pocho-
dzące ze źródeł odnawialnych.

OLIMP V
Rozbudowa Galerii „Olimp” zostanie 

zakończona jesienią 2013 roku. Wtedy też 
mieszkańcy Lublina będą mogli korzy-
stać z nowej części, w której  pojawią się 
kolejne sklepy, restauracje i kawiarnie. 
Znaczną część rozbudowanej powierzchni 
zajmie Multikino z 8 salami projekcyjnymi. 
Galeria „Olimp” po rozbudowie będzie 
jednym z największych centrów handlo-
wych w Lublinie, z łączną powierzchnią 
handlową ponad 60 tys. m2.

Budynek Galerii „Olimp V” spełnia naj-
wyższe normy, dotyczące izolacyjności 
cieplnej. Zastosowano tu między innymi 
ocieplenie dachu z piany PUR, która 
posiada znacznie lepsze właściwości ter-
miczne, niż klasycznie stosowana wełna 
mineralna czy styropian. 
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Do ogrzewania obiektu – podob-
nie jak całej Galerii „Olimp” – zosta-
nie wykorzystane ciepło systemowe 
z LPEC.

Tarasy Zamkowe
Liczące ponad 100 tys. m2. centrum 

handlowe powstaje u zbiegu al.  Unii 
Lubelskiej i al. Tysiąclecia, 37 tys. m2. prze-
znaczone będzie na powierzchnię han-
dlową (ok. 150 sklepów). Kolejne 40 tys. 
m2. zajmą trzy kondygnacje parkingów 
podziemnych. Na dachu galerii w ramach 
przestrzeni publicznej, znajdą się zielone 
tarasy widokowe oraz alejki. Pierwsze 
zakupy zrobimy tam pod koniec 2014 roku.

Architektoniczna struktura Tara-
sów Zamkowych ukształtowana została 
w oparciu o zasady projektowania zrów-
noważonego. Obiekt spełnia surowe 
wymogi energooszczędności, zdefinio-
wane wedle br ytyjsk iego standardu 
BREEAM. 

Do ogrzewania całej galerii inwe-
stor wybrał ciepło systemowe z LPEC, 
ponieważ jest to obecnie najbardziej 
konkurencyjny cenowo i ekologiczny 
nośnik energii na rynku. Całkowite 
zapotrzebowanie na energię cieplną 
wyniesie 3 MW. 

IKEA
Budowa Centrum rusz yła wiosną 

2013 roku. Oficjalne otwarcie zapla-
nowano na rok 2014. Na powierzchni  
80 tys.  m2.  znajdzie się w sumie 150 
sk lepów i punktów usługowych oraz 
ogromna strefa restauracyjna i miejsca do 
organizacji imprez. Centrum Handlowe 
IKEA ma być największym obiektem han-
dlowym we wschodniej Polsce. 

Zapotrzebowanie na ciepło syste-
mowe dla całego kompleksu wynosi 
prawie 5 MW. LPEC w marcu podpisało 
z inwestorem umowę na przyłączenie 
obiektu do lubelskiego systemu cie-
płowniczego.

Teresa Stępniak-Romanek
Robert Rycąbel

ilustracje: materiały inwestorów

Projekt UE 2013
Trwają prace modernizacyjne na sieci ciepłowniczej w ramach Projektu 
„Przebudowa sieci ciepłowniczej na terenie miasta  Lublin” współfi-
nansowanego ze środków UE. Sieci wymieniane są w rejonach ulic: 
Lwowskiej, Grenadierów, Kruczkowskiego, Bursaki, Unickiej, Żywnego, 
Monte Cassino oraz Braci Wieniawskich.

W tym roku w ramach Projektu LPEC zrealizuje 8 zadań, w ramach których, 
wymieni 6,12 km sieci ciepłowniczych. Wartość szacunkowa robót budowala-
nych przewidzianych do realizacji w 2013 roku wynosi ponad 7,6 mln zł netto.

Projekt „Przebudowa sieci ciepłowniczej na terenie miasta Lublin” jest 
realizowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ), 
działanie 9.2. Efektywna dystrybucja energii. Projekt obejmuje 26 zadań i zakłada 
modernizację sieci ciepłowniczych o długości 22,4 km, a jego realizacja przewi-
dziana jest na lata 2010-2014. Głównym celem Projektu jest poprawa efektywności 
energetycznej lubelskiego systemu ciepłowniczego poprzez ograniczenie strat 
ciepła na sieciach podczas jego przesyłania. Projekt przyczyni się do zmniej-
szenia strat o 12.552,49 MWh (45.189 GJ) oraz redukcji emisji CO

2 
do atmosfery  

o 8,11 tys. ton. Wartość brutto całego Projektu to 46,2 mln zł, z czego wartość 
dofinansowania z Unii Europejskiej wynosi 22,5 mln zł.  tsr
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Lublin zachwyca swoją ponad 700-letnią historią. Magiczny klimat miasta tworzy między innymi Stare Miasto, 
za starymi murami skrywające przepiękne zaułki, a w nich ulokowane galerie sztuki, stylowe restauracje oraz puby. 
Szczególnie w letnie popołudnie warto zatem wybrać się na spacer deptakiem Krakowskiego Przedmieścia, przejść 
przez Bramę Krakowską i zanurzyć się w Starówce, aby odkryć na nowo uroki tego pięknego miasta. Prezentowane 
poniżej atrakcje można zwiedzać niezależnie od pogody, bowiem wszystkie ogrzewane są ciepłem systemowym.

Lubelskie inspiracje 
ciepłem systemowym

Ratusz
U wrót Starego Miasta posadowiony 

jest gmach Nowego Ratusza. Powstał on 
w wyniku przebudowy kościoła i klasztoru 
karmelitów bosych wzniesionego w latach 
1619–1620, z fundacji Jana Mikołaja Dani-
łowicza. Projekt kościoła klasztornego 
p.w. Matki Bożej  Szkaplerznej przypisywany 
jest czołowemu muratorowi renesansu 
lubelskiego Jakubowi Balinowi. W 1803 
kościół i klasztor zostały zniszczone w czasie 
pożaru. Opuszczone ruiny zakupiły wła-
dze miejskie, z zamiarem wykorzystania 
pozostałości murów do budowy nowej sie-
dziby. W tym celu zorganizowano konkurs 
architektoniczny, który wygrał  Aleksander 
Groffe. Ratusz wybudowano w latach 1827–

1830, adaptując przy tym nawę główną 
i zachodni rząd kaplic kościoła. Do przebu-
dowanej fasady dostawiono czterokolum-
nowy portyk toskański, nadając budynkowi 
formę klasycystyczną. Obecnie znajduje 
się tu siedziba władz miasta. Ciepło do 
budynku dostarcza Lubelskie Przedsiębior-
stwo Energetyki Cieplnej.

Brama Krakowska
Dostępu do Starego Miasta strzeże 

unikatowa, czternasto wieczna kamienno-
-ceglana brama. Jest pozostałością miej-
skich murów obronnych oraz symbolem 
historycznego Lublina. Bramę wybudo-
wano po groźnym najeździe Tatarów na 
miasto w 1341 r. Jej nazwa  wywodzi się od 
średniowiecznego traktu wiodącego do 

Krakowa. Niegdyś z Bramy grano hejnał, 
obecnie trębacz pojawia się w każde połu-
dnie na balkonie pobliskiego Ratusza przy 
pl. Króla Władysława Łokietka. W Bramie 
mieści się Muzeum Historii Miasta Lublina, 
gdzie są prezentowane przedmioty odkryte 
w trakcie wykopalisk archeologicznych 
prowadzonych na terenie Lublina. Muzeum 
ogrzewa ciepło systemowe z LPEC.

Stare Miasto  
Tak ładnie położonym Starym Miastem 

może poszczycić się niewiele miast w Pol-
sce. Średniowieczny układ przestrzenny 
ulic i zabudowy oraz bogactwo zdobień 
wiekowych kamienic do dziś dnia zachwy-
cają swoją autentycznością. W obrębie 
emanujących historią murów Starego Mia-
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Pierwotnie wszystkie budynki na Starym Mieście były ogrzewane piecami kaflowymi, co było 
dość uciążliwe dla mieszkańców, ze względu na codzienną obsługę oraz konieczność gromadzenia 
zapasów węgla i drewna. Paleniska indywidualne powodowały zanieczyszczenie powietrza oraz miały 
niekorzystny wpływ na zabytki. Sytuację znacząco poprawiło wykonanie instalacji centralnego ogrze-
wania w budynkach, jednak nie wyeliminowało to emisji szkodliwych spalin z lokalnych kotłowni, 
opalanych węglem. Krokiem w kierunku poprawy ochrony środowiska, było zastąpienie kotłów na 
paliwa stałe kotłami gazowymi. Wzrosło jednak zagrożenie wybuchem, wobec czego nowe kotłownie 
gazowe lokalizowano na poddaszach budynków. Utrudniało to znacznie ich obsługę przez służby 
LPEC, które zajmowały się ich eksploatacją. 

W latach 90-tych XX wieku nastąpił szereg zmian własnościowych budynków oraz intensyfikacja 
prac remontowych na Starym Mieście, w tym także infrastruktury podziemnej. Okres powszech-
nych „wykopów”, poprzedzający kompleksową przebudowę nawierzchni, był okazją do ułożenia 
sieci ciepłowniczej, która została wykorzystana do pozbycia się źródeł niskiej emisji z zabytkowej 
dzielnicy Lublina. W ciągu kilku lat zostały zlikwidowane wszystkie kotłownie lokalne na Starym 
Mieście, stanowiące własność LPEC Sp. z o.o. Niestety, pozostali jeszcze indywidualni emitenci 
spalin. Zbudowana sieć ciepłownicza stworzyła jednak możliwość przyłączania kolejnych obiektów.  
Coraz więcej z nich korzysta z czystego i bezpiecznego ciepła systemowego.

sta mieści się wiele zabytków architektury 
z różnych epok. Szczególną uwagę zwraca 
zwłaszcza bogato zdobiona, renesan-
sowa kamienica Konopniców przy Rynku 
12, a także Lubomelskich przy Rynku 8. 
Budynki te korzystają z ciepła systemo-
wego z LPEC od początku XXI wieku. 

Trybunał Koronny
Pośrodku staromiejsk iego Rynku 

wznosi się gmach Trybunału Koronnego. 
Dziś znajduje się w nim m.in. Urząd Stanu 
Cywilnego. Trybunał w Lublinie został 
ustanowiony w 1578 r. Był on najwyższą 
instancją sądową dla szlachty z Małopolski. 
Z Trybunałem związana jest jedna z naj-
słynniejszych lubelskich legend. Według 
niej, w 1637 r. odbył się tu „diabelski sąd”, 

który w sprawie biednej wdowy z bogatym 
szlachcicem wydał bardziej sprawiedliwy 
wyrok niż przekupni sędziowie. Dowodem 
diabelskiej interwencji jest „czarcia łapa” 
wypalona w stole, który obecnie znaj-
duje się w holu Muzeum Lubelskiego na 
Zamku. Obecnie w budynku już nie ma 
żadnego ognia, do ogrzewania bowiem 
wykorzystywane jest ciepło systemowe.

Piwnica 
pod Fortuną

Piwnica pod Fortuną znajduje się 
w  zabytkowej kamienicy Lubomelskich 
(ul. Rynek 8 – na fotografii poniżej). Obej-
muje ona dziesięć sal – w dziewięciu z nich 
znajduje się nowocześnie zaaranżowana 

wystawa składająca się z multimedialnych 
prezentacji, wizualizacji i eksponatów przy-
bliżających historię Lublina. Dziesiąta sala to 
dawna winiarnia, której ściany pokryte są 
renesansową polichromią – wyjątkowymi 
w skali Polski malowidłami o tematyce 
świeckiej. Dziesięć obrazów rozmieszczo-
nych na ścianach, okapie kominka i skle-
pieniu zawiera liczne odwołania do kultury 
antycznej (mitologii, literatury) oraz rene-
sansowej obyczajowości. Komfort cieplny 
zwiedzających zapewnia ciepło systemowe. 

Teresa Stępniak-Romanek
Mirosław Werner

we współpracy z Referatem 
ds. Marketingu Miasta 

Wydziału Strategii i Obsługi Inwestorów 
Urzędu Miasta Lublin
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Lubelskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. korzysta z telemetrii i telemechaniki, czyli nowoczesne-
go systemu zarządzania siecią ciepłowniczą, który skutecznie pomaga nadzorować pracę węzłów cieplnych i sieci 
ciepłowniczej. Dzięki temu Spółka zautomatyzowała i znacznie przyspieszyła pomiar parametrów oraz regulację 
pracy lubelskiego systemu ciepłowniczego, redukując przy tym koszty.

System ciepłowniczy LPEC 
pod nadzorem

W skład systemu wizualizacji i nad-
zoru nad siecią miejską wchodzą urządze-
nia telemetrii i telemechaniki. Telemetria 
polega na zbieraniu informacji doty-
czących parametrów pracy miejskiego 
systemu ciepłowniczego m.in. ciśnień, 
temperatur, mocy cieplnej w źródłach 
ciepła. Telemechanika umożliwia nato-
miast regulację pracy urządzeń poprzez 
zdalne sterowanie armaturą lub automa-
tyką zainstalowaną w poszczególnych 
obiektach. 

Trochę techniki
System zainstalowany jest na serwerze 

w Centrum Dyspozytorskim Pogotowia 
Cieplnego. Dostępny jest również na kilku 
indywidualnych stanowiskach komputero-
wych osób odpowiedzialnych za utrzyma-
nie sprawności systemu ciepłowniczego 
w Lublinie.

Takie rozwiązanie pozwala na bieżącą 
kontrolę parametrów czynnika grzew-
czego (wody chemicznie uzdatnionej) 
wychodzącego z poszczególnych źródeł 

ciepła (elektrociepłowni) oraz kontrolę bie-
żącej pracy sieci ciepłowniczej i węzłów 
cieplnych. Co więcej, pozwala na doko-
nywanie natychmiastowych korekt i inter-
wencji w przypadku zakłóceń w pracy 
systemu ciepłowniczego.

Jak to działa?
System wizual izacj i ,  obejmując y 

swoim zakresem obiekty nadzorowane 
położone w różnych częściach miasta, 
został opracowany przez LPEC i szwedzką 
firmę TAC. Sterownik, który instalowany 
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jest w grupowych węzłach cieplnych 
współpracuje również z licznikami cie-
pła i za pomocą sieci GPRS, wysyła plik 
z danymi na temat parametrów pracy 
danego obiektu. Informacje są stale kon-
trolowane przez pracowników LPEC.

Zainstalowane w węzłach cieplnych 
sterowniki analizują warunki atmosfe-
ryczne i w zależności od temperatury 
zewnętrznej,  ustawiają dobór odpo-
wiednich parametrów pracy instalacji 
wewnętrznej centralnego ogrzewania. 
Regulują również odpowiednią tempera-
turę ciepłej wody. Serwer znajdujący się 
w Centrum Dyspozytorskim zbiera cyklicz-
nie informacje z poszczególnych obiektów 
i wysyła stosowne polecenia do odpowied-
nich obiektów. W razie potrzeby sygnali-
zuje stany alarmowe parametrów pracy 
miejskiego systemu ciepłowniczego, np. 
nadmierny wzrost lub spadek poza okre-
śloną wartość temperatury, czy ciśnienia.

Informacje z układów automatycz-
nych dostarczane są siecią GPRS do cen-
tralnego komputera systemu w Centrum 
Dyspozytorskim. Jeśli dyspozytor pogoto-
wia otrzyma informację o awariach, np. 
o zaburzeniach wielkości dostaw ciepła 
do odbiorców, powiadamia służby tech-
niczne o zaistniałych usterkach. Niepra-
widłowości są bezzwłocznie usuwane, 
zanim ktokolwiek z odbiorców odczuje 
problemy z  dostawą ciepła .  System 
pomaga również w wykrywaniu awarii 
sieci, których usuwanie ma w LPEC status 
natychmiastowej wykonalności.

Narzędzia 
telemechaniki 
i wizualizacji

Kolejny program, nadzorujący pracę 
sieci ciepłowniczej, używany jest w Cen-
trum Dyspozytorskim, gdzie odbywa się 
bezpośrednia kontrola zdalnego stero-
wania (telemechanika). Wszystkie przełą-
czenia (m.in. wyłączanie odcinków sieci 
na czas remontów, napełnianie i urucha-
mianie nowych bądź modernizowanych 
odcinków sieci) odbywają się zawsze 
w oparciu o wskazania systemu nadzoru 
oraz są pod kontrolą Dyspozytora Pogo-
towia Cieplnego. Dzięki temu system cie-
płowniczy pracuje stabilnie, eliminowane 
jest niebezpieczeństwo gwałtownych 
wahań ciśnienia i przepływu.

Zastosowanie takiego rozwiązania 
pozwala na: bieżące sprawdzanie  para-
metrów pracy węzłów i sieci ciepłowniczej, 
dobór optymalnych parametrów pracy 
dla źródeł ciepła zależnie od istniejących 
warunków pogodowych, natychmia-
stowe reagowanie w przypadku awarii 
oraz dopasowanie zapotrzebowania na 
ciepło poprzez analizę potrzeb odbiorców.  

Dodatkowo, zgromadzone dane umożli-
wiają optymalizację pracy systemu ciepłow-
niczego i ograniczanie strat przesyłowych.

GIS, czyli co?
Kolejnym pomocnym narzędziem uży-

wanym przez dyspozytora jest GIS (ang. 
Geographic Information System), czyli 
system informacyjny służący do wprowa-
dzania, gromadzenia, przetwarzania oraz 
wizualizacji danych geograficznych. Jest 
on bardzo pomocny przy podejmowaniu 
decyzji przez służby utrzymania ruchu 
systemu ciepłowniczego. System GIS 
składa się z: bazy danych geograficznych, 
sprzętu komputerowego, oprogramo-
wania, a także twórców i użytkowników 
GIS. Szczególnie przydatna jest baza 
danych, tzw. „warstwowa mapa geode-
zyjna”, obrazująca w sposób szczegółowy 
współrzędne infrastruktury technicznej 
i uzbrojenia podziemnego w Lublinie.

N a s t ę p n a  a p l i k a c j a  s t o s o w a n a 
w codziennej pracy dyspozytora to moduł 
systemu billingowego LPEC „Odbiorcy”, 
zawierający bazę danych adresowych, 
informacje o świadczonych usługach kon-
serwacyjnych, wielkościach charaktery-
stycznych obiektu, ilości pobranej mocy 
i ciepła. Dane pozyskiwane z tego programu 
są danymi wejściowymi do przeprowa-
dzania analiz zużycia ciepła w poszcze-
gólnych ok resach roz l iczeniowych. 

Nowoczesna aparatura i urządze-
nia,  jak również narzędzia w postaci 
aplikacji programowych, pozwalają na 
racjonalną gospodarkę energią cieplną 
i prawidłowe funkcjonowanie miejskiego 
systemu ciepłowniczego. Wpływa to na 
pracę wewnętrznych instalacji central-
nego ogrzewania i ciepłej wody. Dzięki 
temu możliwe jest dostosowanie poboru 
ciepła w zależności od jego chwilowego 
zapotrzebowania, co zabezpiecza przed 
nadmiernym wzrostem temperatur y 
i  ciśnienia w sieciach ciepłowniczych 
oraz instalacjach odbiorczych. 

System wizualizacji i zdalnego nad-
zoru, wspomagający dyspozytorów, umoż-

liwia programowanie parametrów pracy 
źródeł ciepła w sposób niepowodujący 
nadmiernych strat ciepła i jednocześnie 
zapewniający pewną dostawę energii 
cieplnej nawet do odbiorców  zlokalizo-
wanych najdalej od źródła ciepła.

Najbliższe plany?
monitoring wykrywania 

nieszczelności rurociągów
Obecnie rury preizolowane są wypo-

sażane w system wykrywania nieszczelno-
ści rurociągów, tzw. instalację alarmową. 
Przewody sygnalizacyjne są wbudowane 
w rury i inne elementy preizolowane 
i  łączone w pętle przewodzące impulsy 
elektryczne, które są odczytywane w urzą-
dzeniach analizujących zawilgocenia 
izolacji termicznej. Jest to nowoczesna 
technologia, która dzięki sygnalizacji wcze-
snych stanów awaryjnych sieci ciepłowni-
czej, umożliwia szybką lokalizację miejsca 
uszkodzeń. W najbliższym czasie LPEC 
planuje uruchomić system stałej kontroli 
i nadzoru nad sieciami preizolowanymi 
wyposażonymi w taką instalację, który 
będzie dostępny na pulpicie komputera 
Dyspozytora Pogotowia.

W Lublinie istnieje również system tele-
metrii, którym objęte są dwa źródła cie-
pła tj. PGE EC-Wrotków oraz Megatem EC, 
13 komór ciepłowniczych w tym 2 komory 
w systemie telemechaniki, 112 podstacji 
cieplnych, 5 grupowych węzłów cieplnych 
oraz 158 węzłów indywidualnych. 

LPEC wdrażanie systemu nadzoru 
i wizualizacji rozpoczął już w 1995 roku, 
jako jedno z niewielu wówczas przed-
siębiorstw ciepłowniczych w kraju. Cały 
system nadzoru był stale rozwijany i uno-
wocześniany, dlatego dziś doskonale speł-
nia swoją rolę. Na bieżąco przyczynia się 
do efektywniejszego pomiaru parame-
trów i regulacji pracy systemu ciepłow-
niczego, co pozwala na szybszą reakcję 
w przypadku usterek, awarii i innych nie-
prawidłowości, a przez to prowadzi do 
redukcji  kosztów działalności Spółk i .

Andrzej Rusek
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1 czerwca w dniu święta najmłodszych rozstrzygnięty 
został konkurs fotograficzny pn. „Ciepło jak u mamy”, ogło-
szony na portalu Facebook, na profilu Ciepła Systemowego. 
Laureaci konkursu wygrali trzy bony do sklepu interneto-
wego z akcesoriami dla maluchów o wartości 500 zł oraz 
pięć termoforów na kolki. Nagrody główne, przyznane 
w Dniu Dziecka otrzymały publikowane obok, wyjątkowo 
ciepłe uśmiechy dziecięce:

W trakcie kampanii „Ciepło jak u mamy” społeczność 
strony Lubię Ciepło wzrosła do 9 tysięcy osób. 

Na rekordowy przyrost fanów Ciepła Systemowego 
na Facebooku wpłynęła zarówno tematyka akcji ,  jak 
i grupa docelowa konkursu – użytkownicy portali paren-
tingowych (świeżo upieczeni rodzice), którzy są w Inter-
necie wyjątkowo aktywną społecznością.  W efekcie 
w konkursie wzięl i  udział  autorz y ponad 800 zdjęć, 
a treści opublikowane przez aplikację konkursową zostały 
wyświetlone przez społeczność Facebooka ponad 317 tys. 
razy. Z przeprowadzonych badań wynika, że w tej chwili 
Fanpage Ciepła Systemowego zajmuje drugie miejsce 
pod względem liczebności wśród stron na Facebooku 
związanych z energetyką. Jest to efekt dwóch lat aktyw-
ności na portalu Facebook. tsr

Ciepło jak u mamy 

W dniach od 13 do 15 maja 2013 roku odbył się w Katowicach V Europejski Kongres Gospodarczy (European Economic Congress – EEC).  
Jest to największa impreza biznesowa w Europie Środkowej, w której udział biorą najważniejsze osobistości świata polityki, biznesu, nauki, 
ekonomii, mediów. Podczas kongresu  w 100 sesjach tematycznych, debatach i imprezach towarzyszących udział brało około 6 tysięcy gości 
z Polski i ze świata. W trakcie trzech kongresowych dni poruszane były najbardziej istotne kwestie dla rozwoju gospodarczego i społecznego, 
dotyczące praktycznie każdej gałęzi gospodarki. Kongres rozpoczął się od dyskusji otwierającej, zatytułowanej „Europa wzrostu. Przyszłość gospo-
darki europejskiej”. Sesja otwierająca EEC poświęcona była metodom na pobudzanie wzrostu gospodarczego i zażegnanie obecnego kryzysu. 
Nad tym zagadnieniem pod przewodnictwem Jerzego Buzka dyskutowali ministrowie gospodarki Polski, Czech, Słowacji, Węgier i Rumunii.

Z punktu widzenia LPEC najistotniejsze były panele koncentrujące się wokół tematów związanych z  ciepłownictwem oraz energetyką. 
W ramach sesji dyskusyjnej nt. ciepłownictwa poruszano między innymi tematy dotyczące: inwestycji – dokonania i plany, potrzeb i finanso-
wania rynku, w szczególności w oparciu o tendencje i zjawiska, tematy związane ze wszelkimi regulacjami i relacjami występującymi na linii 
rynek-regulator-administracja-odbiorca, jak również tematy związane z prawodawstwem Unii Europejskiej w oparciu o perspektywy rozwoju 
branży ciepłowniczej. Nad przyszłością ciepłownictwa debatowali prezesi i dyrektorzy elektrowni, elektrociepłowni i firm dystrybucyjnych. 
Moderatorem dyskusji był Jacek Szymczak, prezes Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie. tekst i foto aw

Ciepłownicy na kongresie
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Nasi weterani
W II kwartale 2013 roku przeszło na emeryturę dwóch wieloletnich, 
zasłużonych pracowników naszej Spółki.

Pa n  J a n  Fra n c z a k  z w i ą z a ny  z  L P E C 
od dnia od 1 lutego 1996 roku do 22 
kwietnia 2013 roku, co daje ponad 17 lat.  
Pracował na stanowisku monter c.o. – spa-
wacz w Oddziale Sieci.

Pan Jan Krę-
ż o ł e k  p r a c ę 
w LPEC rozpo-
czął 24 kwiet-
nia 1988 roku, 
d o  d n i a  1 4 

maja 2013 roku przepracowując w branży 
25 lat. Pracował na stanowisku monter c.o. – 
spawacz w Obwodzie Eksploatacyjnym TR-2.

Za Panów wieloletni trud oraz wszelkie 
dobro, jakim nas obdarzaliście serdecznie 
dziękujemy, życząc długich lat w zdrowiu 
i radości.

Płyną lata
Przedstawiamy listę pracowników naszej Spółki, 
którzy w II kwartale 2013 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 wyróżniamy pogrubioną czcionką. 

LPEC na mistrzostwach
W dniu 25 maja odbyły się w Warszawie IV Mistrzostwa Polski Branży Energetycznej w halowej piłce nożnej o Puchar Izby Gospodar-

czej Energetyki i Ochrony Środowiska. Biorący udział w rozgrywkach zespół LPEC wywalczył podczas zawodów III miejsce, co świadczy 
o doskonałym zgraniu piłkarzy oraz ogromnej woli walki. Podczas zawodów w Warszawie drużynę LPEC reprezentowali: Tomasz Dalmata, 
Daniel Gajos, Janusz Kasperek, Grzegorz Kwaśniewski, Andrzej Lato, Grzegorz Szymański, Piotr Szymański, Jerzy Szyszkowski, Bogdan 
Wrona, Stanisław Wrona. Naszej drużynie serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.  aw
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40-lecie
Barbara Kalinowska

Czesław Kozieł

35-lecie
Bożenna Hołoń

Zbigniew Oficjał
Urszula Słotwińska

25-lecie
Robert Matwiejczuk

20-lecie
Grzegorz Woliński

15-lecie
Katarzyna Nierubca

Wszystkim Wielce Szanownym Jubilatom, 
dziękując za wkład w rozwój LPEC, 

składamy serdeczne gratulacje.
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Dzień Dziecka 
z LPEC 

Z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka LPEC, jak co roku, włączył się w przygotowanie pikników dla najmłodszych mieszkańców 
Lublina. Przygotowane z tej okazji przez naszą firmę stoiska promocyjne obfitowały w liczne atrakcje dla dzieci, m.in. malowanie twarzy, 
kąciki plastyczne oraz liczne konkursy z nagrodami.

W dniu 25 maja 2013 roku stoiska firmowe LPEC można było znaleźć w dwóch lubelskich dzielnicach: LSM oraz Felin. Byliśmy obecni 
podczas „Pikniku Rodzinnego LSM” oraz festynu „Rodzina – Felina” przy Szkole Podstawowej nr 52, nie sposób było nie zauważyć czerwo-
nych balonów, ogromnych baniek mydlanych i co najważniejsze kolorowych roześmianych buź najmłodszych.

LPEC co roku wspiera swoich odbiorców przy organizacji festynów z okazji Dnia Dziecka. Nasza Spółka ma swój udział również w impre-
zach organizowanych m.in. przez: Radę Dzielnicy Czuby Południe, Radę i Zarząd Dzielnicy Tatary, Radę Dzielnicy Wieniawa, Spółdzielnię 
Mieszkaniową Nałkowskich, Przedszkola nr 35, 43, 54, 75 oraz 81, Parafie św. Józefa na LSM oraz Matki Bożej Różańcowej na Czubach.

aw
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