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Nowa 
niższa 
taryfa 
Średni spadek opłat przesyłowych za ciepło o ok. 0,9% zakłada nowa 
taryfa dla ciepła Lubelskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej 
S.A., obowiązująca od 1 grudnia 2014 roku. 

Spadek stawek za przesył ciepła był możliwy przede wszystkim dzięki 
obniżeniu strat ciepła na przesyle oraz dużej l iczbie nowych obiektów 
przyłączonych do sieci ciepłowniczej.  Koszty strat ciepła uwzględnione  
w Taryfie 2014 spadły o ponad 2 mln zł. Jest to wynikiem  sukcesywnej modernizacji 
sieci ciepłowniczej. 

LPEC w roku 2014 zakończyło największy projekt inwestycyjny – modernizację 
sieci na terenie całego miasta. Łączna wartość projektu wyniosła 43 mln zł, z czego 
22,5 mln zł sfinansowała Unia Europejska. Dzięki zainwestowanym środkom straty 
ciepła na wymienionych odcinkach zmniejszyły się o około 60%.

Dynamiczny rozwój Lublina i konkurencyjna oferta Spółki dla inwestorów skut-
kuje zwiększonym zainteresowaniem ciepłem systemowym i dużą liczbą nowych 
odbiorców, co znacznie poprawia wydajność całego systemu ciepłowniczego.

Taryfa dla ciepła LPEC zatwierdzona przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki 
decyzją z dnia 6 listopada 2014 roku, została opublikowana w Dzienniku Urzę-
dowym Województwa Lubelskiego (7 listopada 2014 roku, poz. 3558). Dostępna 
jest ona w  pełnym brzmieniu na stronie internetowej www.lpec.pl oraz w Dziale 
Obsługi Klienta w Lublinie przy ul. Puławskiej 28.
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LPEC ProPagujE siEdEmsEtLEtniE 
dziEdziCtwo kuLturowE LubLina

1317 2017

Od 2009 roku Lubelskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej aktywnie włącza się w propagowanie pereł lubel-
skiego dziedzictwa kulturowego. Z okazji Świąt Bożego narodzenia i Świąt Wielkiej nocy LPEC wydaje unikatowe 
karty z życzeniami. na kartach tych prezentowane są mało znane szerszej publiczności dzieła sztuki – czy to 
przez twórców, czy to przez obecność w przestrzeni miejskiej – związane z Lublinem. Tematycznie karty na-
wiązują do charakteru przeżywanego okresu liturgicznego. Reprodukcjom towarzyszą zawsze noty opisujące 
przedstawiany obiekt. Kilkaset kart, dwa razy do roku trafia do przyjaciół i kontrahentów LPEC w całej Polsce, 
przyczyniając się do poznania zabytków Lublina. Dzieło to wpisuje się, zgodnie z intencją pomysłodawcy – Piotra 
Krzysztofa Kuty, w przygotowania do przypadającego w 2017 roku jubileuszu siedemsetlecia naszego miasta.

Przy ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego w Lublinie zwraca uwagę 
kompleks budynków – obchodzącego w 2014 roku jubileusz trzech-
setlecia erygowania – Metropolitalnego Seminarium Duchownego.  
Do gmachów Seminarium przylega kościół pw. Przemienienia Pań-
skiego. Kościół powstał w latach 1714-1730 według planu ks. Mikołaja 
Augustynowicza, superiora księży misjonarzy św. Wincentego à Paulo, 
którzy wznieśli świątynię dokładnie trzysta lat temu. Budowla jest 
o założeniu centralnym w kształcie krzyża równoramiennego, całość 
w stylu barokowym, nawa nakryta kopułą z latarnią.

W prawym, bocznym ołtarzu kościoła seminaryjnego podziwiać 
można Madonnę z Dzieciątkiem pędzla Szymona Czechowicza (1689-
1775) – wybitnego przedstawiciela polskiego baroku, laureata rzym-
skiej Akademii św. Łukasza. Powstałe w 1736 roku malowidło – pełne 
odniesień biblijnych – przedstawia Dziewicę Maryję z Dzieciątkiem 
na rękach. Jezus ukazany został jako piękny, mały chłopczyk o rudo-
złotych włosach i alabastrowej karnacji, niemal nagi, jedynie z białą 
pieluszką na biodrach. We wzniesionej rączce dzierży krzyż, będący 
równocześnie berłem lub laską pasterską, a także długą włócznią, 
której grot przygważdża do ziemi łeb starodawnego węża – szatana 
i zwodziciela, strąconego przez Boga na ziemię. Taki sposób przed-
stawienia Jezusa ujmuje w niezwykłej syntezie tajemnicę Wcielenia 
i Odkupienia: Bóg z miłości do ludzi stał się Synem Człowieczym – 
naszym bratem; Jego półnagie ciało i krzyż zapowiadają Pasję, przez 
którą nas odkupił i zwyciężył szatana.

Matkę Pana ukazał artysta jako Nową Ewę – Niewiastę z Apokalipsy, otoczoną ciepłym, złocistym światłem, w koronie z gwiazd, 
z księżycem pod stopami, depczącą łeb węża. Postać Maryi jest dominująca w kompozycji malowidła. Zewsząd otaczają Ją obłoki, 
które w tradycji biblijnej są symbolem Boga. Nad głową Maryi pod postacią gołębicy ukazany jest Duch Święty, co przypomina nie 
tylko tajemnicę Zwiastowania, ale także Nawiedzenie św. Elżbiety oraz Wieczernik Pięćdziesiątnicy. Jej cudne oblicze jaśnieje pokojem 
i radością, które są znamieniem królestwa Bożego, znakiem działania Ducha Świętego w ludzkim sercu.

opis obrazu na podstawie tekstu ks. Józefa Maciąga, fot. Piotr Maciuk

LPEC od wielu lat angażuje się w akcje społeczne na 
terenie Lublina. Działania te dotyczą również 

okresu bożonarodzeniowego. Firma wspiera m.in. Festiwal 
Bożego  Narodzenia uczestnicząc w organizacji szopki bożo-
narodzeniowej i Wigilii Starego Miasta. Dzięki także naszemu 
wsparciu w świątecznej scenerii Starego Miasta odbywają 
się co roku występy i koncerty kolędników, a dzieci zostają 
obdarowane gwiazdkowymi upominkami. Świąteczny nastrój 
tworzy również sponsorowana przez LPEC choinka przy lubel-
skim Ratuszu. Tradycyjnie pojazdy LPEC zostały udostępnione 
na potrzeby akcji Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę. Poza tym 
LPEC jako dostawca ciepła systemowego wspiera akcję cha-
rytatywną Radiowej Trójki „Święta bez granic”. W tegorocznej 
edycji wsparcie otrzymała Fundacja Nasze Dzieci, pomaga-

jąca dzieciom z chorobami nowotworowymi i ich rodzinom. 
Dodatkowo firma angażuje się w inicjatywy placówek oświa-
towych z terenu Lublina. Przykładem jest tutaj chociażby 
Międzyprzedszkolny Przegląd Kolęd i Pastorałek, czy Mikołajki 
Na Zdrowo i Sportowo.

Cieszymy się, gdy możemy ogrzewać nie tylko miasto Lublin 
ale i serca lublinian...
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Nie truj 
powietrza

„nie truj powietrza – miej wpływ na to czym oddychasz” – pod tym hasłem 27 października 2014 roku w lubelskim 
Trybunale Koronnym odbyła się konferencja edukacyjna. Celem konferencji było przybliżenie słuchaczom proble-
mu niskiej emisji i uświadomienie, że każdy z nas poprzez swoje zachowania, np. brak dbałości o stan techniczny 
urządzeń grzewczych, spalanie odpadów i złej jakości paliw, ma wpływ na pogorszenie  jakości otaczającego nas 
powietrza. Lubelskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej było jednym z partnerów tego wydarzenia.

Na konferencji  omówiono m.in. 
zagadnienia dotyczące jakości powie-
trza w województwie lubelskim, Planu 
Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy 
Lublin oraz roli ciepła systemowego 
w budowaniu gospodarki niskoemisyj-
nej w mieście. 

LPEC na konferencji reprezentowała 
Teresa Stępniak Romanek – kierownik 
Działu Strategii i Marketingu (na foto-
grafii powyżej), która przedstawiła refe-
rat pt. „Ciepło systemowe alternatywą 
dla indywidualnych źródeł grzewczych”. 
W trakcie wystąpienia krótko scha-
rakteryzowany został lubelski system 
ciepłowniczy. Następnie porównane 
zostały różne sposoby zaopatrzenia 
w ciepło. W zestawieniu uwzględniono 
ciepło systemowe, ogrzewanie gazowe, 
węglowe, elektryczne oraz odnawialne 
źródła energii pod kontem wad i zalet 
poszczególnych rozwiązań dla użyt-
kowników końcowych oraz konku-
rencyjności cenowej. W dalszej części 
zaprezentowane zostały preferencje 
konsumenckie odnośnie idealnego 

sposobu ogrzewania oraz ocena ciepła 
systemowego na tle konkurencyjnych 
rozwiązań. 

Bardzo waż-
n y m  p u n k t e m 
wystąpienia było 
omówienie roli 
ciepła systemo-
wego w likwida-
cji niskiej emisji. 
W ramach indy-
w i d u a l n e g o 
ogrzewania spala 
się w Polsce co 
najmniej 10 mln 
ton węgla rocz-
nie. W ten sposób 
p r o d u k o w a n e 
jest 180 tys.  TJ 
ciepła, przez co 
emituje się do atmosfery 101 tys. ton 
szkodliwych dla zdrowia pyłów. Gdyby-
śmy do mieszkań dostarczyli tę samą 
ilość ciepła systemowego, emisja szko-
dliwych pyłów zmniejszyłaby się ponad 
dziesięciokrotnie. Dzieje się to za sprawą 

dużo większej efektywności źródeł koge-
neracyjnych produkujących jednocześnie 
ciepło i prąd dla całego miasta w sto-

sunku do indywidualnych źródeł ciepła.
Wystąpienie LPEC zakończyła pre-

zentacja działalności w zakresie edukacji 
ekologicznej jaką prowadzą dostawcy 
ciepła systemowego dla swoich kon-
sumentów.

Lubelski Park
Miejscem gali jubileuszu 50-lecia LPEC był Lubelski Park 
naukowo-Technologiczny (LPnT). Wybór ten nie był przypad-
kowy. Połączyliśmy w ten sposób tradycję z nowoczesnością.

LPNT to centrum naukowo-badawcze najnowszej generacji, stworzone jako miejsce praktycznej współpracy instytucji 
naukowych z przedsiębiorstwami w zakresie prowadzenia badań nad nowoczesnymi technologiami i produktami rynkowymi. 
Budowa tego nowoczesnego kompleksu, ogrzewanego ciepłem systemowym, zakończyła się w 2012 roku. Wielofunkcyjny obiekt 
wyposażony w niezbędną infrastrukturę towarzyszącą ma łączną powierzchnię funkcjonalną 12,5 tys. m kw. W budynku znajdują 
się: Inkubator Technologiczny, Aula konferencyjna oraz powierzchnia wystawiennicza. LPNT dysponuje również powierzchniami 
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W dniach 6-8 października 2014 roku w Centrum Szko-
leniowo-Wypoczynkowym „Energetyk” w nałęczowie 
odbyła się jubileuszowa XX Konferencja naukowo-Tech-
niczna „Rynek Energii Cieplnej – REC 2014”. 

Rynek 
Energii Cieplnej

Organizatorami Konferencji w Nałęczowie byli: Redakcja 
Rynku Energii, Polskie Towarzystwo Elektrociepłowni Zawodo-
wych oraz Lubelskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A., 
a patronat medialny objęło tradycyjnie CIRE.pl.

Udział w Konferencji wzięli prezesi i przedstawiciele produ-
centów, dystrybutorów, odbiorców ciepła i energii elektrycznej, 
spółdzielni mieszkaniowych i firm zajmujących się dystrybucją 
ciepła, przedstawiciele środowisk uczelnianych, instytucji 
naukowych, towarzystw związanych z energetyką.

Problematyka obrad XX Konferencji REC 2014 obejmowała 
pięć grup tematycznych i dotyczyła aktualnych trendów na 
rynku ciepła, wykorzystania ciepła w budynkach, wytwarzania 
ciepła i energii elektrycznej, węgla i paliw alternatywnych 
w energetyce oraz analizy, diagnostyki i wymiany ciepła.

LPEC, jako stały współorganizator konferencji, co roku 
przedstawia swoje osiągnięcia techniczne i marketingowe, 
które spotykają się z ogromnym zainteresowaniem i często 
wywołują dyskusje w branży. W roku bieżącym przedstawione 
zostały punkty zwrotne w rozwoju LPEC i pozycja, jaką nasza 
firma wypracowała w ciągu swojej 50-letniej działalności. 
Dużym zainteresowaniem wśród uczestników spotkania 
cieszył się zaprezentowany krótki film o historii lubelskiego 
ciepłownictwa przygotowany z okazji jubileuszu naszej Spółki 
(film w pełnej wersji można zobaczyć na Youtube na kanale 
LPEC). W kuluarowych dyskusjach szeroko omawiana była 
działalność marketingowa LPEC, stawiana za wzór do naśla-
dowania dla innych podmiotów ciepłowniczych w Polsce.

Naukowo-Technologiczny 
biurowymi i laboratoryjnymi, które są przeznaczone dla firm działających w branżach uznawanych za priorytetowe w Strategii 
Innowacji na lata 2014-2020 Województwa Lubelskiego. Siedziba LPNT została zaprojektowana w konstrukcji żelbetowej, szkieleto-
wej, monolitycznej, z zewnętrznymi ścianami wykonanymi jako warstwowe z betonu architektonicznego z przeszkleniami z fasad 
aluminiowo-szklanych oraz doświetleniami traktów wewnętrznych poprzez atria – ogrody wewnętrzne oraz świetliki dachowe 
i szczeliny w stropach. Obiekt w całości ogrzewany jest ciepłem systemowym. Moc zamówiona dla obiektu wynosi 0,43 MW.

X Konferencja 
Techniczna

Działalność LPEC jest dostrzegana i cieszy się uznaniem 
w krajowej Izbie Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie, która 
w ramach swoich cyklicznych konferencji systematycznie zapra-
sza przedstawicieli Spółki do prezentacji naszych osiągnięć 
technicznych. Podczas X Konferencji Technicznej organizo-
wanej w dniach 6-7 listopada 2014 roku w Warszawie Paweł 
Okapa dyrektor ds. Eks-
ploatacji LPEC S.A. (na 
fotografii) przedstawił 
re fe r a t  p t .  „Te l e m e -
tr ia i  przesył  danych 
z  u k ł a d ó w  p o m i a -
rowo-rozliczeniowych   
w systemie ciepłowni-
czym miasta Lublin”.

R e f e r a t  p r z y g o -
towany przez służby 
techniczne oraz obsługi 
k l ienta  prezentował 
przekrojowo osiągnięcia i zaawansowanie prac w dziedzinie 
telemetrii i przesyłu danych z ciepłomierzy. Omawiał kolejno: 
historię wdrożenia, decyzje i dylematy, jakie należało rozstrzy-
gnąć przy wyborze urządzeń i architektury systemu oraz plany 
i perspektywy dalszych działań. Dla zobrazowania problemu 
należy wspomnieć, że zdalny przesył oparty jest na trzech 
różnych systemach i integrowany jest przed fakturowaniem, 
a telemetria obejmuje system nadzoru sieci, węzłów grupo-
wych, indywidualnych i nadzoru nad zawilgoceniem sieci, 
które z kolei będą integrowane w systemie mapy cyfrowej 
GIS. Prezentacja spotkała się z szerokim zainteresowaniem 
obecnych na konferencji przedstawicieli firm ciepłowniczych 
z całej Polski, którzy nawiązali kontakty w celu poszerzenia 
wiedzy oraz przyszłych indywidualnych wizyt w Lublinie.
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rok 2014 upłynął dla Lubel-
skiego Przedsiębiorstwa Energetyki 
Cieplnej pod znakiem jubileuszu 
50-lecia. Przez pół wieku działal-
ności  spółka zbudowała jeden 
z najnowocześniejszych systemów 
ciepłowniczych w kraju.

Uroczyste obchody rozpoczęła msza 
św. w intencji byłych i obecnych pracow-
ników LPEC, odprawiona 27 paździer-
nika w Archikatedrze Lubelskiej pod 
przewodnictwem abp. prof. Stanisława 
Budzika Metropolity Lubelskiego.

Uroczysta gala jubileuszowa, pod-
czas której nagrodzono pracowników 
i k luczowych kontrahentów Spółk i , 
odbyła się 28 października w Lubelskim 
Parku Naukowo-Technologicznym. 

Gala zgromadziła ponad dwustu 
gości z całej Polski. Wśród przybyłych 
osób obecni byli prezydent Miasta Lublin 
Krzysztof Żuk, wicewojewoda lubelski 
Marian Starownik, przedstawiciele władz 
samorządowych, rektorzy i profesoro-
wie lubelskich uczelni, reprezentanci 
lubelskiej Kurii Metropolitalnej, wysocy 
przedstawiciele Wojewódzkiego i Naro-
dowego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej oraz Urzędu Regu-
lacji Energetyki, szefowie organizacji 
lubelskiego biznesu oraz świata mediów, 
przedstawiciele central związkowych, 
prezesi zarządów przedsiębiorstw ener-
getyki cieplnej, kontrahenci LPEC, w tym 
prezesi lubelskich elektrociepłowni oraz 
klienci Spółki, a wśród nich prezesi lubel-
skich spółdzielni mieszkaniowych, a także 
zarządcy nieruchomości, dyrektorzy ban-
ków i firm od lat ściśle współpracujących 
z LPEC, prezesi lubelskich firm komu-
nalnych, obecni i byli członkowie Rady 
Nadzorczej Spółki. Szczególnie gorąco 
witano byłych dyrektorów i prezesów 
naszej firmy: Leszka Bielskiego, Dominika 
Prokopowicza, Ryszarda Pasikowskiego 
i Stanisława Kalinowskiego.

Zebranych powitał i przemówienie 
jubileuszowe wygłosił prezes Zarządu 
LPEC S.A. Lech Kliza. Kluczowym punk-
tem wystąpienia była prezentacja filmu 
okolicznościowego opowiadającego 
o punktach zwrotnych w historii roz-
woju firmy, przygotowanego specjalnie 
na tę okazję (film można obejrzeć na 
Youtube na kanale LPEC). Prezes LPEC 
S.A. podziękował wszystk im, którzy 
odpowiedzieli na jego apel, ofiarowując 
zamiast kwiatów i prezentów dla jubilata, 
wsparcie na potrzeby lubelskiego Brac-
twa Miłosierdzia im. św. Brata Alberta.
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Z okazji jubileuszu Zarząd Woje-
wództwa Lubelskiego i Prezydent Miasta 
Lublin  uhonorowali LPEC okolicznościo-
wymi medalami i grawertonem.

Gratulacje i dowody uznania dla suk-
cesów LPEC jako lidera branży ciepłow-
niczej złożyli Jacek Szymczak prezes Izby 
Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie 
wraz z licznie przybyłymi na uroczystość 
przedstawicielami przedsiębiorstw cie-
płowniczych z całej Polski.

Podczas uroczystości ponad stu 
pracowników Spółki, w uznaniu zasług 
w działalności na rzecz mieszkańców 
miasta i regionu oraz rozwoju przed-
siębiorstwa, otrzymało odznaczenia 
państwowe, resortowe, a także medale 
i dyplomy. Prezes Zarządu LPEC uho-
norował także specjalnymi medalami 
jubileuszowymi grono długoletnich pra-
cowników Spółki.

Gala jubileuszowa była doskonałą 
okazją do wyrażenia wdzięczności za 
wieloletnią i owocną współpracę klien-
tom i kluczowym partnerom Spółki. 
Podziękowania wraz z medalami oko-
l icznościowymi wydanymi z okazj i 
jubileuszu 50-lecia LPEC oraz dyplomy 
uznania otrzymali kluczowi klienci firmy, 
dostawcy ciepła, rektorzy największych 
lubelskich uczelni oraz Urząd Regulacji 
Energetyki.

Oficjalną część Gali zakończyło zna-
komite widowisko „The Musical Show” 
w wykonaniu artystów Teatru Muzycz-
nego w Lublinie.

trochę historii
Jubileusz stał się okazją do przy-

pomnienia historii Lubelskiego Przed-
siębiorstwa Energetyki Cieplnej. Sięga 
ona przełomu lat 50-tych i 60-tych ubie-
głego stulecia, gdy przy Miejskim Zarzą-
dzie Budynków Mieszkalnych rozpoczął 
działalność Zakład Gospodarki Cieplnej. 
W 1964 roku, kiedy firma rozpoczynała 
oficjalnie swoją działalność, miejska 
sieć ciepłownicza liczyła 17 km, a cie-
pło produkowane było w 22 lokalnych 
kotłowniach i elektrociepłowni Fabryki 
Samochodów Ciężarowych. 

W 1974 roku zmieniono naz wę 
naszej firmy na Lubelskie Przedsiębior-
stwo Energetyki Cieplnej. Powodem tej 
decyzji było objęcie patronatem przez 
przedsiębiorstwo powstającego cie-
płownictwa w miastach powiatowych 
regionu lubelskiego.

Początkowo przedsiębiorstwo nie 
miało nawet swojej siedziby. Biura zloka-
lizowane były w większych kotłowniach 
rozproszonych w różnych punktach 
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Medale Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej za długoletnią służbę. 

Odznaka honorowa Ministra Gospodarki „Za zasługi dla energetyki”.

Dyplomy Uznania Wojewody Lubelskiego.
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miasta. Pierwszym stałym lokum stał 
s ię  zaadaptowany w latach 1965-
1966 obiekt po dawnym młynie przy  
ul. Lubartowskiej. W roku 1984 firma 
przeniosła się do nowej siedziby przy 
ul. Puławskiej, gdzie funkcjonuje do dziś.

Transformacja polityczna i gospo-
darcza kraju na przełomie lat 80-tych 
i 90-tych zmieniła ekonomiczne uwarun-
kowania funkcjonowania przedsiębior-
stwa. Zwrócono jeszcze większą uwagę 
na koszty, zbilansowano rzeczywiste 
potrzeby energetyczne odbiorców. 
Ważna stała się ekologia. Wszystko to 
spowodowało konieczność ciągłego 
dostosowywania działalności LPEC do 
wymogów stawianych przez klientów.

Jednocześnie do kraju zaczęły napły-
wać nowoczesne technologie z zakresu 
ciepłownictwa. Dostępne stały s ię 
nowoczesne urządzenia z pełną auto-
matyką i sterowaniem, które można 
stosować na całej drodze przesyłowej, 
tj. od źródła do grzejnika. LPEC w pełni 
skorzystał z tych możliwości, modernizu-
jąc istniejącą sieć i węzły ciepłownicze, 
a tym samym zwiększając racjonalną 
gospodarkę ciepłem i obniżając koszty.

W 1998 roku zmieniła się forma 
prawna przedsiębiorstwa, które zostało 
spółką z ograniczoną odpowiedzialno-
ścią, by u progu roku 2014 przekształcić 
się w spółkę akcyjną. 

nowoczesna firma
Dziś LPEC S.A. to dziewiąty co do 

wielkości system ciepłowniczy w kraju, 
l iczący ponad 435 km sieci .  Ciepło 
produkowane jest w dwóch elektro-
ciepłowniach zawodowych, spełnia-
jących wysokie standardy techniczne 
i emisyjne. W ciągu minionych 10 lat, 
Spółka wydała na modernizację i rozwój 
lubelskiego systemu ciepłowniczego 
ok. 200 mln zł. Sukcesywnie wprowa-
dzane są nowoczesne roz wiązania 
technologiczne i organizacyjne, które 
umożliwiają sprawne zarządzanie całym 
systemem ciepłowniczym, skracając 
do niezbędnego minimum czas reakcji 
w przypadku zmieniających się warun-
ków atmosferycznych, awarii czy prowa-
dzonych bieżących odczytów urządzeń 
pomiarowych. 

Obecnie w Spółce funkcjonuje sys-
tem informacji geograficznej GIS, system 
nadzoru elektronicznego nad pracą sieci 
i węzłów oraz system zdalnego odczytu 
liczników ciepła. Wszystkie węzły cieplne 
wyposażone są w urządzenia automa-
tyki pogodowej. Te zaawansowane tech-
nologicznie rozwiązania przekładają się 

Dyplomy Marszałka Województwa Lubelskiego.

 Medale Prezydenta Miasta Lublin.

Dyplomy Prezydenta Miasta Lublin.

Dyplomy Prezydenta Miasta Lublin.
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na bezpieczeństwo i komfort mieszkań-
ców, korzystających z naszego ciepła 
– podkreśla Lech Kliza prezes Zarządu 
LPEC S.A.

Dla mieszkańców Lublina oznacza 
to mniej awarii ,  dostawy na życze-
nie klienta, a co więcej bezpieczne, 
wygodne i proste w obsłudze, konku-
rencyjne cenowo, a przy tym przyjazne 
środowisku ciepło.

Fundusze unijne
Z końcem roku 2014 Spółka sfinali-

zowała także największy projekt inwe-
stycyjny współfinansowany ze środków 
UE: „Przebudowa sieci ciepłowniczej na 
terenie miasta Lublin”. Polegał on na 
kompleksowej modernizacji systemu 
ciepłowniczego. Jego główny cel to 
poprawa efektywności energetycznej. 
Korzyści z realizacji projektu to ograni-
czenie strat ciepła podczas jego przesy-
łania, mniej przerw w dostawie ciepła 
oraz zmniejszenie emisji szkodliwych 
substancji do atmosfery o 10,5 tys. ton. 
Zyskają na tym przede wszystkim miesz-
kańcy Lublina. Łączna wartość projektu 
wynosi 43 mln zł, z czego 22,5 mln zł 
finansuje Unia Europejska.

spółka akcyjna
Przekształcenie Spółki to krok do 

realizacji przyjętego i zaakceptowanego 
programu rozwoju firmy. Zakłada on 
zwiększenie dostępności do ciepła sys-
temowego w powstających dzielnicach 
naszego miasta, dalszą poprawę efek-
tywności lubelskiego systemu ciepłow-
niczego z wykorzystaniem funduszy 
unijnych oraz poszerzenie działalności 
Spółki o wytwarzanie energii.

Certyfikaty i wyróżnienia
Zatrudniająca prawie 400 pracow-

ników Spółka, w ciągu minionych lat 
uhonorowana została m.in. statuetką 
„Pracodawcy Przyjaznego Pracowni-
kom:. Była też trzykrotnym laureatem 
programu „Przedsiębiorstwo Fair Play” 
oraz czterokrotnie otrz ymała tytuł 
Gazeli Biznesu. Ponadto firma od kilku 
lat znajduje się w pierwszej dziesiątce 
największych inwestorów Lubelszczyzny 
w rankingach organizowanych przez 
redakcje Kuriera Lubelskiego oraz Dzien-
nika Wschodniego. Usługa dostawy Cie-
pła Systemowego została wyróżniona 
prestiżowym godłem „Teraz Polska”. LPEC 
należy też do grona przedsiębiorstw 
posiadających w pełni zintegrowany 
System Zarządzania Jakością. Spółka 
posiada cer tyfikaty ISO 9001:2008,  
PN-N 18001:2004, ISO 14001:2004.

Medale Prezesa Zarządu LPEC S.A. dla długoletnich pracowników.

Medale Prezesa Zarządu LPEC S.A. dla długoletnich pracowników.

Przyjaciele LPEC z Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie, 
Przedsiębiorstw Energetyki Cieplnej z całego kraju i lubelskich elektrociepłowni. 

Prezes Lech Kliza odbiera z rąk Prezydenta Krzysztofa Żuka medal Prezydenta Miasta Lublin 
przyznany z okazji jubileuszu 50-lecia LPEC.
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Nowe mieszkanie 
– tylko z Ciepłem Systemowym

Dni Otwarte 
z lubelskimi deweloperami

29 września 2014 roku rozpoczęła się ogólnopolska kam-
pania Ciepła Systemowego „Szukasz mieszkania? Sprawdź co 
jest ważne”. W tym roku celem kampanii było uświadomienie 
konsumentom, że przy podejmowaniu decyzji o zakupie miesz-
kania warto zwrócić uwagę na sposób ogrzewania. 

Cykl działań promocyjnych rozpoczął się na portalu Onet.
pl. Reklama była kierowana do odbiorców ciepła systemowego 
i odnosiła internautów do specjalnie przygotowanej strony, na 
której zwracano uwagę, że nie tylko lokalizacja, czy cena za 1 m 
kw. są istotne przy podejmowaniu decyzji o zakupie mieszkania. 

Jedną z rzeczy, która zdecyduje jak wygodnie będzie nam 
się żyło na co dzień w nowym mieszkaniu, będzie sposób, 

w jaki jest ono ogrzewane. Wybierając ciepło systemowe mamy 
pewność, że nasze mieszkanie jest zawsze ciepłe, a rodzina 
w nim bezpieczna. 

Przypomniano również, że z ciepła systemowego codzien-
nie korzysta 15 mln Polaków i zachęcano do przeczytania 
szczegółowych informacji oraz do sprawdzenia „Mapy Ciepła” 
i odnalezienia dostawcy ze swojego regionu. 

Ten sam przekaz był kontynuowany podczas kampanii 
w radiowej Trójce, która rozpoczęła się 13 października i trwała 
do połowy listopada. Spoty radiowe podobnie jak reklama 
na Onet.pl kierowały także na witrynę ciepła systemowego  
www.cieplosystemowe.pl/nowemieszkanie

Lubelskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. było 
partnerem Czwartego Weekendu Dni Otwartych lubelskich 
deweloperów. Impreza, organizowana z myślą o mieszkańcach 
województwa lubelskiego, którzy chcą kupić mieszkanie w Lubli-
nie, co roku gromadzi tłumy odwiedzających. Czwarty Weekend 
Dni Otwartych lubelskich deweloperów odbył się w dniach od 15 
do 16 listopada 2014 roku. Była to idealna okazja do zapoznania się 
z nowymi inwestycjami, które powstają w Lublinie. 
W ciągu dwóch dni osoby zainteresowane kupnem 
własnego mieszkania mogły porównać projekty 
budynków, zobaczyć rozmieszczenie pomieszczeń 
w mieszkaniach oraz ocenić standard wnętrz. A było 
z czego wybierać. Amatorzy nowych mieszkań mieli 
do dyspozycji 14 nowych budynków. Oznacza to, 
że mogli zwiedzić łącznie 259 mieszkań i 19 lokali 
usługowych. Lubelskie Przedsiębiorstwo Energetyki 
Cieplnej S.A. nie przypadkowo zaangażowało się 
w Czwarty Weekend Dni Otwartych lubelskich 
deweloperów. Każdy kto planuje zakup swych 

„czterech kątów” powinien wziąć pod uwagę sposób ogrze-
wania nowego mieszkania, które wpływa na komfort użytkow-
nika oraz koszt eksploatacji mieszkania. Lubelscy deweloperzy 
coraz częściej wybierają ciepło systemowe ponieważ ten rodzaj 
ogrzewania posiada obecnie najwięcej zalet.  Ciepło dostar-
czane przez LPEC to przede wszystkim bezpieczeństwo dostaw, 
wygoda użytkowania, a także konkurencyjne i stabilne ceny.
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k o n t r o l u j  t e m p e r a t u r ę 
w mieszkaniu

Temperatura w poszczególnych 
pomieszczeniach w mieszkaniu powinna 
być dostosowana do naszych własnych 
potrzeb, gdyż każda osoba indywidual-
nie odczuwa komfort cieplny. Dlatego 
należy aktywnie korzystać z przygrzej-
nikowych zaworów termostatycznych, 
umożliwiających ustawienie tempe-
ratury wewnętrznej na odpowiednim 
poziomie. Zalecana temperatura dla 
pokoju dziennego wynosi 20°C, dla 
sypialni (gdy śpimy) 18°C, dla łazienki 
24°C. Podczas dłuższej nieobecności 
w mieszkaniu (wyjazd na urlop, week-
end) nie powinno się wyłączać ogrzewa-
nia całkowicie, ale należy zmniejszyć je 
o kilka stopni do temperatury 16÷17°C, 
co zapobiegnie nadmiernemu wychło-
dzeniu pomieszczeń.

zmieniaj nawyki
Ogrzewanie można również zmniej-

szać przy codziennym wychodzeniu do 
pracy, w rzadko użytkowanych pomiesz-
czeniach lub w pomieszczeniach 
o dużych zyskach ciepła od urządzeń 
typu kuchenki, urządzenia biurowe, 
intensywne oświetlenie.

nie zasłaniaj grzejników
Należy postarać się, aby urządzenie 

mieszkania nie zakłócało prawidłowego 
rozprzestrzeniania się ciepła. Dlatego 
należy unikać zasłaniania grzejników 
i zamontowanych przy nich zaworów 
termostatycznych obudowami, grubymi 
zasłonami czy meblami.

ko r z ys t a j  z e  s p raw nyc h 
grzejników

Podczas remontu mieszkania warto 
zadbać o stan eksploatowanych obec-
nie grzejników, tj. oczyścić je ze starej 
powłoki malarskiej i pomalować nową, 
specjalnie przeznaczoną do tego celu, 
farbą. Nie należy dopuścić, aby na grzej-
niku znajdowała się duża ilość powłok 

farb – obniża to sprawność promienio-
wania ciepła. Alternatywą jest wymiana 
grzejników, na którą należy uzyskać 
zgodę swojej administracji. Ważna jest 
też lokalizacja kaloryferów – powinny 
być zamontowane w najzimniejszym 
miejscu w pomieszczeniu (zazwyczaj 
pod oknami). Zapewnia to odpowied-
nią cyrkulację ogrzanego powietrza 
w mieszkaniu.

wykorzystaj ekrany zagrzej-
nikowe

Racjonalnym posunięciem jest 
również zamontowanie za grzejnikami 
ekranów wykonanych z materiałów izo-
lacyjnych. Ich rolą jest odbijanie strumie-
nia ciepła od ściany i kierowanie go do 
wnętrza pomieszczenia.

wietrz mieszkanie racjonal-
nie

Dopływ świeżego powietrza do 
mieszkania wpływa na lepsze samo-
poczucie, więc nie należy z niego rezy-
gnować w obawie przed utratą ciepła. 
Jednak trzeba pamiętać o tym, aby nie 
pozostawiać uchylonych okien na wiele 
godzin. Mieszkanie należy wietrzyć 
krótko i intensywnie, zakręcając przy 
tym zawór termostatyczny (pokrętło 
w pozycji *).

wymień stolarkę okienną
Okna są tym elementem, przez który 

tracimy zazwyczaj najwięcej ciepła. 
Wymiana stolarki okiennej pozwala na 
zatrzymanie ciepła w mieszkaniu.

zatrzymaj ciepło w pomiesz-
czeniach wspólnych

Należy dbać o zamykanie drzwi 
i okien w pomieszczeniach wspólnych, 
takich jak klatki schodowe czy piwnice. 
Unika się w ten sposób strat ciepła na 
zewnątrz oraz zbytniego wychłodzenia 
budynku. Pamiętajmy, że za ogrzewanie 
pomieszczeń wspólnych płacimy rów-
nież wspólnie.

aby oszczędzać ciepłą wodę 
należy:

zakręcać kran w czasie codziennego 
mycia zębów, mycia głowy czy podczas 
porannego golenia;

wymienić tradycyjne dwuuchwy-
towe baterie w domu na jednouchwy-
towe lub bezdotykowe (używając ich nie 
traci się wody przy ustawianiu ciśnienia 
i temperatury wody);

wybierać prysznic zamiast wanny 
(kąpiel pod natryskiem ogranicza ilość 
zużywanej wody);

zamontować perlatory, czyli spe-
cjalne końcówki do kranów, pozwa-
lające zaoszczędzić bieżącą wodę do 
mycia, czy płukania.

Ogrzewanie z zasadami
Dla większości  mieszkańców Lublina sezon grzewczy 2004/2015 trwa od końca września. W międzyczasie LPEC 
wprowadził nową, niższą taryfę dla ciepła, co nie zmienia faktu, że opłaty za ogrzewanie to jeden z zasadniczych 
składników budżetów domowych. Zatem jak uniknąć przepłacania, a jednocześnie cieszyć się ciepłem w odpowied-
nio ogrzanym mieszkaniu, czy domu? Odpowiedź jest prosta: należy racjonalnie korzystać z ogrzewania. Dbałość 
o ciepło to przede wszystkim aktywne korzystanie z  przygrzejnikowych zaworów termostatycznych pozwalających 
odpowiednio sterować temperaturą w poszczególnych pomieszczeniach. należy również zadbać o stan techniczny 
grzejników oraz zwrócić uwagę na jakość stolarki okiennej. Zmiana nawyków i przyzwyczajeń w zakresie wietrze-
nia mieszkania, korzystania z ciepłej wody, korzystania z klatek schodowych to kolejne elementy prowadzące do 
racjonalnego oszczędzania ciepła.
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