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Zmiany 
we władzach
Ostatnie sześć miesięcy obfitowało w zmiany we władzach Lubelskiego 
Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej.

23 grudnia 2013 roku, w związku z powołaniem w skład Zarządu PGE S.A., rezygna-
cję z członkowstwa w Radzie Nadzorczej złożył jej przewodniczący Jacek Drozd. Rada 
Nadzorcza LPEC Sp. z o.o. pod przewodnictwem Jacka Drozda pracowała od 2007 roku, 
aż trzykrotnie wybierając go na swego przewodniczącego.

15 stycznia 2014 roku Walne Zgromadzenie powołało w skład Rady Nadzorczej 
LPEC S.A. Artura Szymczyka, obecnie członka zarządu MPWiK w Lublinie Sp. z o.o., który 
od początku kariery zawodowej przez lata związany był z LPEC, pracując przed odejściem 
w lutym 2013 roku na stanowisku dyrektora ds. ekonomiczno-finansowych i głównego 
księgowego. 7 marca 2014 roku członkowie Rady Nadzorczej wybrali Artura Szymczyka 
swoim przewodniczącym.

W związku z powierzeniem Mirosławowi Tarasowi funkcji prezesa Kompanii Węglo-
wej S.A. 30 kwietnia 2014 roku złożył on rezygnację z pełnionej przez siebie dotychczas 
funkcji prezesa Zarządu LPEC S.A. Rada Nadzorcza 12 maja 2014 roku powołała na jego 
miejsce dotychczasowego wiceprezesa Lecha Klizę.

30 maja 2014 roku Walne Zgromadzenie LPEC S.A. dokonało zmian w składzie 
Rady Nadzorczej. Pawła Bobołowicza – dotychczasowego zastępcę przewodniczącego 
Rady, zastąpił prof. dr hab. Jacek Wańkowicz dyrektor Instytutu Energetyki – Instytutu 
Badawczego w Warszawie. 

mks

Facebook się zmienia, a my razem z nim
 W 2014 roku fanpage Lubię Ciepło na Facebooku zmienił swoje oblicze, 
rozpoczynając nowy etap social mediowej komunikacji. „Ciepła Strona Życia” 
angażuje dotychczasową społeczność ciekawymi i ciepłymi treściami, po raz 
kolejny wychodząc poza branżowe konwencje. Wśród fanów strony dominują 
panie. Z uwagi na to, że są one aktywnymi ambasadorkami marek w interne-
cie, „Ciepła Strona Życia” uwzględnia teraz bardziej ich potrzeby. Poruszane 
są tematy tzw. life stylowe, zapraszające do utrzymywania ciepłych relacji. 
Poruszane są tematy związane z ekologią i wystrojem wnętrz, zdrowym trybem 
życia i dietą, odwołujące się do artykułów zamieszczonych w dziale Ciepła 
Strona Życia, na stronie cieplosystemowe.pl.  Dodatkowo ostatnimi czasy 
zyskują rzesze nowych sympatyków portale na Google+ oraz Pintereście.
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Rok 2013 
w liczbach
Coroczne Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbyło się 30 maja 2014 roku było okazją do posumowania roku 
poprzedniego.

Sprzedaż ciepła
2013 rok był nieco cieplejszy od poprzedniego, co przełożyło się na sprzedaż ciepła, która spadła w porównaniu do 2012 roku o 2% 

i osiągnęła poziom 4,1 mln GJ. Spadł również wskaźnik zużycia ciepła na jednostkę powierzchni ogrzewanej – w ciągu ostatnich 10 lat 
o ponad 20%.

Nowi klienci
Ciepło  systemowe oferowane 

pr zez  LPEC to  obecnie  na j tańsz y 
s p o s ó b  z a o p a t r z e n i a  w  t ą  e n e r -
gię,  dodatkowo ofer ta jest zawsze 
dostosowywana do indywidualnych 
potrzeb i oczekiwań klienta, co bar-
dzo doceniają inwestorzy realizujący 
swoje projekty w Lublinie.  W 2013 
roku dostawę ciepła uruchomiono 
w 52 nowych obiektach o łącznej 
mocy 16,81 MW. Wśród największych 
inwestycji przyłączeniowych można 
wymienić: Centrum Handlowe Atrium 
Felicity, Galerię Olimp V, Biurowiec SM 
LSM przy ul. Krasińskiego, krytą pływalnię przy ul. Łabędziej, szkołę przy ul. Roztocze 14, Centrum Innowacji i Zaawansowanych 
Technologii Politechniki Lubelskiej przy ul. Nadbystrzyckiej, obiekty mieszkalne m.in. przy ul. Pileckiego i ul. Pana Balcera oraz 
na nowym osiedlu Węglinek.

Inwestycje
Wartość inwestycji, modernizacji i remontów LPEC 

w roku 2013 wyniosła ponad 25,1 mln zł. Najistotniejsze 
z punktu widzenia zwiększenia bezpieczeństwa i nieza-
wodności dostaw ciepła do klientów były modernizacje 
sieci ciepłowniczej i zewnętrznych instalacji odbiorczych. 
W poprzednim roku wymieniono 8 809 m odcinków sieci 
wykonanych w technologii tradycyjnej na preizolowaną. 

W ramach realizowanego projektu „Przebudowa sieci 
ciepłowniczej na terenie miasta Lublin”, współfinansowa-
nego z Funduszu Spójności UE w ramach POIiŚ 2007-2013, 
przebudowano 6,02 km sieci ciepłowniczych. Do końca 
2013 roku w ramach całego Projektu zakończono realizację 
21 z 26 zaplanowanych zadań. Łączna długość wymienio-
nych sieci to ponad 17,64 km, czyli w sumie 79% odcinków 
objętych projektem. tsr

2013

 8,8 km zmodernizowanych sieci ciepłowniczych

 3,7 km wybudowanych nowych rurociągów

 25,1 mln zł inwestycji, modernizacji i remontów

 16,8 MW nowych przyłączeń 

2004-2013

 73,6 km zmodernizowanych sieci ciepłowniczych

 28,3 km wybudowanych nowych rurociągów

 213,5 mln zł inwestycji, modernizacji i remontów

 91,2 MW nowych przyłączeń

nowe przyłączenia w latach 2009-2013 [MW]
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W nowe 
półwiecze 
z nowym logo
W nowy rok LPEC wkroczył pod wieloma względami odmieniony. Odzwierciedleniem zmieniającej się firmowej 
rzeczywistości jest także nowy wizerunek, logo i barwy Spółki.

Nowy znak Lubelskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepl-
nej S.A. jest prosty, nowoczesny i pełen energii. W nowej formie 
jest bardziej czytelny. Dzięki temu umożliwi lepszą identyfikację 
pracowników, pojazdów i całej infrastruktury zlokalizowanej 
w różnych punktach Lublina.

Inspiracją do zaprojektowania nowego znaku stała się maksyma 
„panta rei” greckiego filozofa Heraklita oraz jego koncepcja zmiany, 
będącej centralnym elementem świata. W samym znaku symbolika 

przepływu, rozumianego jako przepływ wartości oraz zmiany struk-
turalnej, zachodzącej wewnątrz firmy, znalazła odbicie w płynnym 
kształcie strzałki wyraźnie skierowanej w przyszłość. Obok prze-
pływu logotyp symbolizuje również ogólnoludzki wymiar ciepła, 
powszechnie łączonego przez odbiorców z marką LPEC.

Podstawowa wersja logotypu składa się ze znaku (grotu 
strzałki) oraz akronimu LPEC. Bazowa kolorystyka to granat 
i pomarańcz. tsr

Identyfikacja wizualna to podstawowe narzędzie, służące kreowaniu wizerunku marki firmy na rynku. Termin ten określa ogół 
symboli i zachowań stosowanych w firmie w celu uzyskania czytelnej i spójnej identyfikacji rynkowej i wyróżnienia jej spośród 
konkurencyjnych marek. Spójny system wizualny jest najważniejszym elementem całościowej identyfikacji, a jego podstawę 
stanowi znak firmowy – logo. Na identyfikację wizualną składają się m.in.: logotyp, kolorystyka, krój pisma. W wyniku przepro-
wadzenia identyfikacji wizualnej powstaje tzw. księga znaku, która opisuje wszystkie elementy składowe. W ramach identyfikacji 
powstają często także podstawowe nośniki wizerunku marki: wizytówki, papier firmowy, koperty, oznaczenia obiektów itp.

Kampania onet.pl
Od 7 marca trwała internetowa kampania reklamowa. Ciepło Systemowe pro-
mowane było na głównej stronie portalu Onet.pl. Użytkownicy, którzy kliknęli 
w reklamę byli przeniesieni na specjalnie przygotowaną stronę internetową. 
na stronie tej promowane jest racjonalne wykorzystanie ciepła, ekologia, profil 
lubie.cieplo na Facebooku, słuchowisko z Czerwonym Kapturkiem w mieście 
oraz gra Czarny Smog. Strona internetowa przygotowana do celów kampanii 
znajduje się pod adresem: 

http://www.cieplosystemowe.pl/landingpage/

Konstrukcja tablicy oznaczającej węzeł cieplny Oznaczenie pojazdu serwisowego LPEC



Ostatni rok 
Projektu UE 
Realizacja Projektu LPEC „Przebudowa sieci cie-
płowniczej na terenie miasta Lublin” współfinan-
sowanego ze środków Unii Europejskiej dobiega 
końca. W roku 2014 zakończone zostaną wszystkie 
prace budowlane. 

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 obejmował łącznie 26 
zadań i zakładał modernizację sieci ciepłowniczych o dłu-
gości 22,4 km, a jego realizacja trwała w latach 2010-2014. 
Głównym celem Projektu jest poprawa efektywności ener-
getycznej lubelskiego systemu ciepłowniczego poprzez 
ograniczenie strat ciepła na sieciach podczas jego prze-
syłania. Projekt przyczyni się do zmniejszenia strat o 45,6 
tys. GJ oraz redukcji emisji CO2 do atmosfery o 10,5 tys. 
ton. Wartość brutto całego Projektu to 46,2 mln zł, wartość 
dofinansowania z Unii Europejskiej wynosi 22,5 mln zł.

Do zakończenia Projektu pozostało jeszcze pięć 
zadań: Spokojna, Popiełuszki, os. Prusa, Paganiniego 
i Elsnera, obejmujących wymianę 4,1 km sieci ciepłow-
niczych za łączną kwotę 9,7 mln zł brutto.

tsr

Radiowa
kampania 

Od 20 stycznia do 1 marca 
trwała zimowa kampania 
promująca Ciepło Syste-
mowe na antenie radiowej 
Trójk i  i  RMF FM.  C zter y 
spoty podkreślały zalety 
użytkowe ciepła, kierując 
słuchaczy na stronę inter-
netową cieplosystemowe.
pl. Internauci w tym czasie 
najczęściej sprawdzali co 
to jest ciepło systemowe, 
po czym zaglądali na mapę 
ciepła, aby odnaleźć na niej 
swojego dostawcę.
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„Jak jest zima, 
to musi być zimno!”
– nie zawsze! 
Gdy za oknami ponad trzydziestostopniowe upały z trudem wyobrażamy 
sobie grudniowe czy styczniowe dni, a jednak – chociażby z kronikarskiego 
obowiązku – warto sobie je przypomnieć. 

 

 

 

 

Temperatury średniomiesięczne sezonów grzewczych w Lublinie

Miniona zima nie była wymarzona dla 
ciepłowników. Należała do najcieplejszych 
w ciągu ostatnich 150 lat. Średnia tempe-
ratura w Lublinie w okresie od października 
do marca wyniosła 3,45oC. Anomalia pogo-
dowe dotknęły jednak niemal cały świat.

Ciepło nawet na Syberii
We wschodniej Syberii, najzimniej-

szym regionie północnej półkuli, zima 
przyniosła rekordy ciepła. W Ojmiako-
nie, nazywanym rosyjsk im biegunem 
zimna, w grudniu średnia temperatura 
była wyższa od normy o 7 stopni, w stycz-
niu o 4 stopnie, a w lutym o 6 stopni. 
W sumie zima tam zapisała się jako naj-
cieplejsza w dziejach.

Nadzwyczaj ciepła zima panowała też 
w Szwecji i Finlandii. Im dalej na północ 
i wschód, tym łagodna zima była większą 
anomalią. W Arktyce, która notowała naj-
większe dodatnie odchylenia od tempera-
tury, była to najcieplejsza lub jedna z kilku 
najcieplejszym zim w historii meteorologii.

Afryka pod śniegiem
N ie  zabrak ło  jednak  także  t ych 

chłodniejszych anomalii, które objawiły 

się pierwszymi od niepamiętnych cza-
sów opadami śniegu lub krupy śnieżnej 
w egipskim Kairze, największymi od lat 
śnieżycami w Iranie i japońskim Tokio oraz 
nietypowymi chłodami w Tajlandii, Wiet-
namie, Malezji i na Filipinach. Rekordowe 
mrozy dotknęły też Amerykę i Kanadę. 
Temperatura była tak niska, że zamarzł 
(choć tylko częściowo) wodospad Niagara.

Jak było u nas?
W Lubl inie relatywnie najcieplej 

było w lutym, kiedy średnia temperatura 
wyniosła 1,2oC i była wyższa od tempera-
tury normatywnej o ponad 4oC. Pozostałe 
miesiące były cieplejsze średnio o ok. 
2oC. Jednocześnie był to jeden z najcie-
plejszych okresów grzewczych w histo-
rii LPEC. Średnia temperatura w okresie 
od październik a  do marca wynios ła 
3 ,45oC.  Cieplej  było tylko w sezonie 
2006/07 ze średnią temperaturą 3,49oC. 
Odbiło się to oczywiście na zużyciu ciepła 
przez klientów, które było znacznie niższe 
niż w roku poprzednim.

tsr

Misja emisja
Tr wa ogólnopolska kampania 
edukacyjno-informacyjna „Misja-
-emisja”, dofinansowana z naro-
d o w e g o  Fu n d u s z u  O c h r o n y 
Środowiska i Gospodarki Wodnej. 
W kampanii promowane jest Cie-
pło Systemowe. Projekt ma pod-
nieść świadomość społeczeństwa 
w zakresie zagrożeń dla środowi-
ska i zdrowia, jakie mogą wywołać 
niskosprawne urządzenia grzew-
cze oraz niska emisja. 

Wiodącym elementem kreacji 
jest postać Dymskiego, który nie 
tylko pełni rolę edukatora, doradcy 
i mentora, ale także jest pozytyw-
nym bohaterem kampanii. Dymski 
to dzielny pogromca „Dymonów” 
(trujących dymów, powstałych 
na skutek niskiej emisji), który ma 
ułatwić społeczeństwu zrozumie-
nie idei walki z niską emisją i zalet 
ciepła systemowego. Więcej infor-
macji na temat kampanii znaleźć 
można na stronie:

www.misja-emisja.pl
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Czad StOP!
„TRZYOSOBOWA RODZInA Z LSM 
PODTRUłA SIĘ CZADEM” 
(maj 2013, ul. Grażyny)
„UL. BALLADYnY: 13-MIESIĘCZnE DZIECKO 
ZATRUłO SIĘ TLEnKIEM WĘGLA” 
(listopad 2012)
„UL. BALLADYnY: TRZY OSOBY 
PODTRUłY SIĘ TLEnKIEM WĘGLA”
(luty 2012)
„UWAGA CZAD. SĄ KOLEJnE ZATRUCIA” 
(luty 2014, ul. Kaliska)
„nA UL. BłĘKITnEJ CZTERY OSOBY 
PODTRUłY SIĘ CZADEM” 
(styczeń 2012)

Wobec realnego zagrożenia należy 
przypomnieć, że istnieje alternatywny, 
w pełni bezpieczny sposób pozyskiwania 
ciepłej wody. Taką możliwość daje bowiem 
wykorzystanie ciepła systemowego, czyli 
ciepła, które w Lublinie dostarcza LPEC. 

Mieszkańcy LSM, Śródmieścia, os. 
Kruczkowskiego, Wieniawy, Bronowic 
i innych dzielnic ogrzewanych ciepłem 
LPEC, a podgrzewający wodę piecykami 
gazowymi mogą dokonać zmiany dotych-
czasowego sposobu pozyskiwania ciepłej 
wody. Inwestycja taka wiąże się z realiza-
cją węzła ciepłej wody ( jako rozbudowa 
istniejącego indywidualnego węzła cen-
tralnego ogrzewania) i instalacji ciepłej 
wody w budynku.

Przedsiębiorstwa ciepłownicze zazwy-
czaj pokrywają część kosztów związanych 
z przedsięwzięciem. I tak na przykład LPEC 
w ramach doposażenia węzłów central-
nego ogrzewania w moduły ciepłej wody 
LPEC proponuje: nieodpłatne wykonanie 
projektu węzła ciepłej wody, sfinansowa-
nie zakupu węzła, bezpłatny montaż węzła 
w miejscu jego zabudowy. Po stronie 
odbiorcy pozostaje wykonanie projektu 
i instalacji ciepłej wody w budynku. 

Czy warto podjąć się takiej 
inwestycji? 

Decyzja oczywiście należy do klienta, 
a le  war to pamiętać,  że pr ior ytetem 
powinno być bezpieczeństwo i komfort, 
a w tym zakresie ciepło systemowe jest 
bezkonkurencyjne. 

Ciepła woda przygotowywana w opar-
ciu o ciepło systemowe jest gwarancją 
bezpieczeństwa użytkowników. Urządze-
nia do podgrzewu wody znajdują się poza 

mieszkaniem, w pomieszczeniu węzła 
cieplnego i w ogóle nie wykorzystują pro-
cesu spalania, w związku z czym nie ma 
zagrożenia zatrucia tlenkiem węgla. 

Ze względu na ciągłość dostaw ciepła 
systemowego użytkownik może korzystać 
z ciepłej wody w każdej chwili przez cały 
rok. Odpowiednio wyregulowany system 
oraz zastosowanie cyrkulacji zapewniają 
stałą temperaturę wody. Dodatkowo 
zapewnienie ciągłej dostawy wody o sta-
łej temperaturze, wpływa na zmniejszenie 
ilości zużywanej wody.

Z kolei likwidacja piecyka gazowego 
zwalnia mieszkańców z konieczności 
ponoszenia kosztów przeglądów i czysz-
czenia kanałów spalinowych, które zostają 
wyłączone z użytkowania poprzez zaśle-
pienie. Przestrzeń w kuchni bądź łazience, 
uzyskana w wyniku likwidacji dotychcza-
sowych podgrzewaczy wody, może zostać 
dowolnie wykorzystana. Usunięcie piecyka 
to również poprawa estetyki w pomiesz-
czeniu.

Rozwiązania techniczne
Instalacja ciepłej wody użytkowej 

składa się z dwóch równoległych izolo-
wanych cieplnie przewodów rurowych. 
Jeden z nich służy do przesyłu wody 
ogrzanej w węźle cieplnym do punktów 
poboru w mieszkaniach, drugi służy celom 
cyrkulacji zapewniającej odpowiednią 
temperaturę wody natychmiast po odkrę-
ceniu kranu. Przewody te, w zależność 
od lokalizacji  punktów poboru wody 
w mieszkaniach, mogą przebiegać nie-
wykorzystywanymi po likwidacji piecyków 
kanałami spalinowymi lub mogą być usy-
tuowane na klatkach schodowych.

Prace w mieszkaniu użyt-
kownika

Istniejące na lokalnym rynku wyspe-
cjalizowane firmy wykonawcze realizują 
prace instalacyjne z  minimalną uciążliwo-
ścią dla lokatorów. Czas prac w mieszka-
niu, obejmujących m.in. usunięcie piecyka 
i montaż wodomierza ciepłej wody, szaco-
wany jest na kilka godzin.

Na Lubelszczyźnie program doposa-
żania węzłów c.o. w moduły c.w. jest sze-
roko realizowany na przykład w Puławach, 
gdzie dotychczasowe działania pozwalają 
na ciągłe poszerzanie grona zainteresowa-
nych i zadowolonych z wprowadzanych 
zmian mieszkańców. Przykładami miast 
spoza regionu, w których następuje syste-
matyczna likwidacja podgrzewaczy gazo-
wych i elektrycznych, są: Kraków, Tychy, 
Łódź i Wałbrzych.

Jarosław Boroch

*) Tlenek węgla (CO), potocznie nazy-
wany czadem, jest gazem, który w tem-
peraturze pokojowej jest bezbarwny, 
bezwonny i niedrażniący, a więc nie-
w yk r y walny przez ludzk ie zmysły. 
W związku z tym, że posiada nieco 
mniejszą gęstość od powietrza, łatwo 
się z nim miesza oraz bez problemu się 
z  nim rozprzestrzenia. Czad dostaje się 
do organizmu przez układ oddechowy, 
a następnie jest wchłaniany do krwio-
biegu,  skutkując niedotlenieniem 
tkanek, co prowadzi do wielu nieszczęśli-
wych zdarzeń często kończących się zgo-
nem. nie bez powodu zyskał więc miano 
„cichego zabójcy”. Tlenek węgla w sta-
tystykach zatruć zajmuje trzecie miej-
sce, po zatruciach lekami i alkoholem.

Powyższe tytuły z lokalnych mediów, informujące o niebezpiecznych zdarzeniach związanych z tlenkiem węgla*) 
ulatniającym się z piecyków gazowych podgrzewających ciepłą wodę, elektryzowały opinię publiczną. 



8 gorące wiadomości  ·  nr 1-2 (31-32)  ·  wiosna-lato 2014

Coraz cieplej 
w mieście 
Lublin

Od dużych miast mieszkańcy ocze-
kują szerszej oferty i warto te oczekiwania 
spełniać u siebie. W innym przypadku 
mieszkańcy pojadą gdzie indziej, tam też 
ulokują zwoje zainteresowania i zostawią 
swoje pieniądze. Wraz z rozwojem cywi-
lizacyjnym i społecznym nasze potrzeby 
również rosną. Po zaspokojeniu tych naj-
ważniejszych typu: jedzenie, mieszkanie, 
ubranie, poszukujemy sposobów zaspo-
kojenia naszych potrzeb wyższego rzędu, 
jak: kultura, sport, rekreacja. Aby spełnić 
rosnące wymagania mieszkańców, mia-
sto musi inwestować w obiekty, które 
to umożliwią. 

Stadion miejski 
przy ul. Krochmalnej
Obiekt ma być gotowy latem 2014 

roku.  Tr ybuny pomieszczą 15 ,5  tys . 
widzów, a po rozłożeniu specjalnej płyty 
zakrywającej murawę możliwe będzie 

także organizowanie koncertów. Na sta-
dionie będą też dwa pełnowymiarowe 
boiska treningowe oraz bieżnia tartanowa. 
Dostawę ciepła do części kubaturowej 
(1,3 MW ) LPEC rozpoczęło już w stycz-
niu 2014 roku. Docelowo będzie również 
podgrzewana murawa (1,6 MW). Pierwszy 
mecz ma być rozegrany jesienią 2014 roku.

Zespół pływalni, 
mini aquapark 
i hala lodowa 
przy Al. Zygmuntowskich 
Obiekty będą stanowiły jeden, duży 

kompleks sportowo-rekreacyjny, z już 
istniejącą halą i niedawno wyremonto-
wanym basenem. Nowy basen będzie 
miał wymiary olimpijskie, a towarzyszyć 
mu będą wodospady, bicze wodne, fit-
ness. W sąsiedztwie stanie kryte lodowi-
sko, które w lecie będzie pełnić funkcję 
miasteczka ruchu drogowego dla dzieci. 

Planowany termin zakończenia robót 
to początek 2015 roku, deklarowane zapo-
trzebowanie ciepła dostarczanego przez 
LPEC wynosi prawie 1,8 MW.

Kryta pływalnia 
przy ul. Łabędziej 
Ciepło do pływalni  LPEC dostar-

czyło już pod koniec 2013 roku, choć 
obiekt został oddany do użytku w maju. 
Zapot r zebowanie  dok umentac y jne 
na ciepło wynosi 1,3 MW. Cały obiekt 
obejmuje basen sportowy o wymiarach 
25x16 m, oraz mniejsz y rekreacyjno-
-pływack i  o wymiarach 15x16 m dla 
potrzeb nauk i  pływania z  wydzielo-
nym miejscem na rekreację, zjeżdżal-
n ie  o  d ługośc i  80  m pr zebiega jącą 
częśc iowo na zewnątrz  i  częśc iowo 
wewnątrz obiektu, łaźnię parową, saunę 
suchą oraz szatnie. W części sportowej 
obiektu znajdzie s ię sala z boisk iem 
do gry w siatkówkę oraz siłownia. 

Centrum Kultury 
przy ul. Peowiaków
Po czterech latach remontu dawny 

budynek klasztoru powizytkowskiego 
zyskał nowe oblicze, ponownie stając się 
siedzibą Centrum Kultury w Lublinie, Miej-
skiej Biblioteki Publicznej im. Hieronima 
Łopacińskiego oraz Ośrodka Międzykul-
turowych Inicjatyw Twórczych „Rozdroża”. 
Działają w nim twórcy teatru, tańca, sztuk 
per formatywnych i wizualnych, k ino, 
kawiarnia i  księgarnia. Obiekt funkcjonuje 
na nowo od września 2013 roku, korzysta-
jąc z zamówionych 900 kW ciepła syste-
mowego dostarczanego przez LPEC.Centrum Spotkania Kultur – wizualizacja od strony północnej.

Ostatnie lata to prawdziwy wysyp inwestycji samorządowych w Lublinie. Inwestycje w obiekty użyteczności 
to przede wszystkim poprawa oferty dla mieszkańców oraz podstawa do rozwoju różnych dziedzin gospodarki 
miejskiej, to również poprawa estetyki i wizerunku miasta w świadomości społecznej. nowe obiekty użyteczności 
publicznej to także nowi odbiorcy ciepła systemowego w Lublinie.
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Centrum Spotk ania Kul-
tur (CSK), czyli dawny Teatr 
w  B u d ow i e  o ra z  s ą s i e d n i e 
Lubelskie Centrum Konferen-
cyjne i Urząd Marszałkowski 
przy ul. Grottgera

– to największy plac budowy obiektów 
użyteczności publicznej, który już w poło-
wie 2015 roku całkowicie odmieni zachod-
nią część Śródmieścia, stanowiąc swego 
rodzaju bramę łączącą to co w Lublinie 
najcenniejsze, czyli przestrzeń zabytkową 
i uniwersytecką, przeszłość i przyszłość 
naszego miasta. Centralnym zwornikiem 
będzie plac przed CSK, pełniący różno-
rodne funkcje: zewnętrznej galerii, miejsca 
wypoczynku, a także imprez plenerowych. 
Pod powierzchnią terenu zlokalizowano 
dwukondygnacyjny park ing dla 247 
samochodów. Szacuje się, że do ogrza-
nia nowych budynków przy ul. Grottgera 
będzie potrzeba ok. 6,4 MW mocy cieplnej. 
Oczywiście dostawcą ciepła będzie LPEC.

CSK uznano za priorytetową inwe-
stycję kulturalną w Lublinie, W tej nowo-
czesnej instytucji kultury pozostaną sale 
Teatru Muzycznego i Filharmonii Lubel-
sk iej,  ale powstanie także nowa sala 
teatralna na 1000 miejsc. Ponadto w gma-
chu znajdą się sale seminaryjne, konfe-
rencyjne, galeria sztuki, multimedialna 
biblioteka, sale klubowe oraz restauracje.

Urząd Marszałkowski i Lubelskie Cen-
trum Konferencyjne to inwestycje Urzędu 
Marszałkowskiego. Nowy urząd ma mieć 
16,5 tys. mkw. Centrum konferencyjne 
będzie dwukrotnie mniejsze – 8,5 mkw. 
Wszystkie biura Urzędu będą w jednym 
miejscu, co ma zagwarantować m.in. szyb-

szy przepływ dokumentów i sprawniejszą 
obsługę mieszkańców.

Zajezdnia trolejbusowa przy 
ul. Pancerniaków

Zajezdnia stanowi element przebu-
dowy i rozbudowy systemu komunikacji 
miejskiej w Lublinie, w bieżącej perspek-
tywie finansowej Unii Europejskiej. War-
tość przedsięwzięcia, którego zakończenie 
nastąpi w 2015 roku, przekracza 500 mln 
zł i oprócz nowej zajezdni obejmuje: roz-
budowę trakcji trolejbusowej, przebu-
dowę niektórych ulic i skrzyżowań, zakup 
nowoczesnego taboru, wprowadzenie 
systemów nadzoru i wizualizacji. Zapotrze-
bowanie ciepła z LPEC dla tego obiektu 
wynosi prawie 800 kW.

Lokalizacja większości przyłączanych 
obiektów wymagała stosunkowo niewiel-
kiej rozbudowy sieci ciepłowniczej. Naj-
większym zadaniem inwestycyjnym LPEC 
była budowa 662 m ciepłociągu 2Dn200 
oraz 416 m przyłącza 2Dn125 do stadionu 
przy ul. Krochmalnej. Ale, ta inwestycja 
dodatkowo otwiera możliwość przyłącza-
nia obiektów w rejonie ulic: Dworcowej, 
Młyńskiej, Gazowej, Nadłącznej, gdzie są 
planowane nowe tereny inwestycyjne oraz 
budowa wielofunkcyjnego dworca metro-
politalnego, który ma być największym 
obiektem użyteczności publicznej, reali-
zowanym przez miasto Lublin z udziałem 
środków unijnych, w przyszłej perspekty-
wie finansowej 2014-2020.

Mirosław Werner

Zespół pływalni i lodowisko przy Al. Zygmuntowskiech – wizualizacja.

Centrum Kultury w dawnym klasztorze sióstr Wizytek.
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LPEC 
na Rynku
Już po raz trzeci odbyła się ogólnopolska 
konferencja „Rynek Ciepła Systemowe-
go”. Organizatorami spotkania byli Izba 
Gospodarcza Ciepłownictwo Polskie, 
Lubelskie Przedsiębiorstwo Energetyki 
Cieplnej oraz Okręgowe Przedsiębior-
stwo Energetyki Cieplnej w Puławach. 
Konferencja odbyła się w dniach 11-13 
lutego 2014 roku w Puławach.

Zaproszeni goście uczestniczyli w dwóch 
sesjach problemowych poświęconych unij-
nym i krajowym uwarunkowaniom prawnym 
regulacji rynku ciepła systemowego oraz kon-
kurencyjności ciepła systemowego (realizacja 
Programu Promocji Ciepła Systemowego).

Wkład merytoryczny LPEC w konferencję 
to prowadzenie oraz wystąpienia pracowników 
podczas panelu dotyczącego konkurencyjności 
ciepła systemowego: panel prowadził wiceprezes 
Zarządu LPEC SA Lech Kliza oraz Bogusław Regul-
ski wiceprezes Zarządu IGCP. Referat na temat 

efektywności przyłączania nowych odbiorców 
do ciepła systemowego przygotował i przed-
stawił Paweł Okapa dyrektor ds. Eksploatacji 
i Ro zwoju LPEC natomiast  przykłady wykorzysta-
nia marki Ciepło Systemowe na lokalnym rynku 
ciepła prezentowała Teresa Stępniak-Romanek 
kierownik Działu Strategii i Marketingu.

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele 
zarządów oraz kadry kierowniczej przedsię-
biorstw ciepłowniczych, elektrociepłowni, 
ciepłowni z całej Polsk i.  Konferencja była 
organizowana pod honorowym patronatem 
prezydenta Miasta Lublin Krzysztofa Żuka oraz 
prezydenta Miasta Puławy Janusza Grobla. aw

fo
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Stanisław Kalinowski zastępca prezydenta Miasta Lublin, Bogusław Regulski wiceprezes Zarządu IGCP 
i Tadeusz Karczmarczyk prezes Zarządu Megatem EC-Lublin Sp. z o.o.

Bogusław Regulski wiceprezes Zarządu IGCP 
i Lech Kliza wiceprezes Zarządu LPEC S.A.

Paweł Okapa dyrektor ds. Eksploatacji i Rozwoju LPEC S.A.

Teresa Stępniak-Romanek kierownik Działu Strategii i Marketingu LPEC S.A.
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Z wielk im smutk iem prz yjęl iśmy wiadomość o śmierci  nasz ych kolegów, wieloletnich pracowników LPEC  
śp. Tadeusza Stępniaka oraz śp. Kazimierza Zięby.

TAdeUSZ STęPNIAK zmarł 6 marca 2014 roku. Z LPEC związany od 6 stycznia 1975 roku do 31 grudnia 2013 roku. 
Przed odejściem 1 stycznia 2014 roku na emeryturę pracował na stanowisku specjalisty ds. technicznychw Sekcji Projektowej.  
Był pracownikiem powszechnie lubianym, niezwykle sumiennym i odpowiedzialnym, o czym świadczy chociażby przyznany mu 
z okazji jubileuszu 45-lecia LPEC przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej złoty medal „Za długoletnią służbę”.

KAZIMIeRZ ZIęBA zmarł 5 marca 2014 roku. W LPEC pracował od 17 sierpnia 1992 roku, ostatnio na stanowisku  monter 
c.o.-spawacz  w obwodzie eksploatacyjnym TR-8. Był pracownikiem koleżeńskim, odpowiedzialnym i zaangażowanym  
przy wykonywanych pracach.

Nasza
weteranka

W grudniu 2013 roku prze-
szła  na emeryturę wieloletnia 
pracownica naszej Spółki Pani 
Anna Lulek. Związana z LPEC 
od 1 l ipca 1993 roku do 31 
grudnia 2013 roku,  co daje 
ponad 20 lat. Pracowała na sta-
nowisku specjalisty ds. technicz-
nych w Sekcji Projektowej.

Za Pani wieloletni trud 
oraz wszelkie dobro, jakim 
nas Pani obdarzała serdecz-
nie dziękujemy, życząc dłu-
gich lat w zdrowiu i radości.

Młode kadry
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Płyną lata
Przedstawiamy listę pracowników naszej Spółki, którzy 
w grudniu 2013 roku i w II kwartale 2014 roku obchodzili 
jubileusze pracy. Są wśród nich pracownicy, dla których 
LPEC jest pierwszym miejscem zatrudnienia, stąd jubileusz 
-lecia pracy nabiera szczególnego wymiaru, ich nazwiska 
wyróżniliśmy pogrubioną czcionką.

45-lecie
Leszek Pawłowski
40-lecie
Józef Sawa
35-lecie
ewa durajska
Zbigniew Fabjanowicz
Barbara Fijałkowska
Konrad Irga
Andrzej Kostyła
Władysław Marczak
Włodzimierz Mosakowski
Sławomir Myka
Stanisław Pietras
Zbigniew Pietrzak
Tadeusz Stelmasiewicz
Dariusz Tomaszewski
30-lecie
Zenon Augustynowicz
Andrzej Firlej
Anna Kielech

Grzegorz Kozak
Elżbieta Markowska
Jacek Sołtys
Bożena Więsyk
Mariusz Wójtowicz
Bogdan Wrona
25-lecie
Renata Krupa
Zbigniew Sienkiewicz
Robert Smyk
20-lecie
Katarzyna Bukowczan
Piotr Krzysztof Kuty
Michał Morawski
15-lecie
Jarosław Boroch

Wsz ystk im Wielce  Sza-
nownym Jubilatom, dziękując 
za wkład w rozwój LPEC, skła-
damy serdeczne gratulacje.

Błażej Bratek
ur. 7 marca 2014 roku
syn Andrzeja i Wioletty
OBWÓD EKSPLOATACYJNY TR.6

Alicja Zdunek
ur. 2 czerwca 2014 roku
córka Grzegorza i Agnieszki
OBWÓD EKSPLOATACYJNY TR.1

Witamy 
w LPEC

Paweł Sarzyński
od 11 lutego 2014 roku
Dział Transportu 

Grażyna dec
od 12 lutego 2014 roku
Dział Kontroli Wewnętrznej i Audytu 

Sławomir Piekut
od 1 kwietnia 2014 roku
Dział Zakupów

Michał Kałużniacki
od 22 kwietnia 2014 roku
Sekcja Zaopatrzenia i Magazynów

Anna Flejsz
od 5 maja 2014 roku
Sekcja Przetargów i Umów 

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

Szczęśliwym Rodzicom gratulujemy!
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Czerwony kapturek
Lubelskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. we współpracy z Wydziałem Oświaty i Wychowania Urzędu Miasta 
Lublin rozpoczęło akcję edukacyjną pn. „Lekcja ciepła” skierowaną do dzieci z lubelskich szkół podstawowych. Pro-
jekt ma na celu propagowanie sposobów oszczędzania energii cieplnej wśród najmłodszych mieszkańców Lublina. 

Inauguracyjna lekcja ciepła, podczas 
której licznie zgromadzonym dzieciom 
została odczytana bajka „Czerwony kap-
turek w mieście”, odbyła się 27 lutego 
w Szkole Podstawowej nr 52 w Lublinie. 
W role bohaterów książki wcielili się Kata-
rzyna Mieczkowska-Czerniak zastępca 
prezydenta Miasta Lublin, Ewa Dumkie-
wicz-Sprawka dyrektor Wydziału Oświaty 
i Wychowania UM Lublin oraz Mirosław 
Taras prezes Zarządu LPEC SA. Akcja 
spotkała się z dużym zainteresowaniem 
dzieci, które z zaciekawieniem słuchały 
opowieści. Każde z nich otrzymało rów-
nież książeczkę.

Sposób prezentacji ważnych infor-
macji został dopasowany do dziecięcych 

możliwości percepcji. Dlatego uczniowie 
o najważniejszych kwestiach dotyczą-
cych racjonalnego korzystania z ciepła 
dowiedzieli  się z bajk i  pt.  „Czerwony 
Kapturek w mieście”, która była czytana 
na zajęciach przez nauczycieli. Bogato 
ilustrowana książeczka opowiada znaną 
dzieciom historię, która na potrzeby akcji 
doczekała się kontynuacji .  Czerwony 
Kapturek odwiedza swoją babcię, która 
przeprowadziła się do miasta i jest świa-
domym odbiorcą ciepła.

– Nasz ym celem jest kształtowanie 
postaw proekologicznych już od najmłod-
szych lat. Dlatego w ramach realizowanego 
projektu do wszystkich szkół podstawowych 
z naszego miasta zostaną dostarczone 

specjalnie przygotowane książki. Ucznio-
wie dowiedzą się, w jaki sposób produko-
wane jest ekologiczne ciepło systemowe 
na terenie naszego miasta oraz w jaki spo-
sób dociera ono do mieszkań – stwierdził 
Mirosław Taras.

Kolejne etapy projektu to lekcje 
metodyków z nauczycielami, dla przeka-
zania wiedzy i narzędzi do poprowadze-
nia zajęć w swoich szkołach. Docelowo 
lekcje ciepła odbędą się we wszystkich 
oddziałach zerowych i w klasach pierw-
szych szkół podstawowych w Lublinie.

Akcja eduk acyjna została objęta 
patronatem honorowym prez ydenta 
Lublina.

Teresa Stępniak-Romanek
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Nasze Gwiazdy, od lewej: 
Katarzyna Mieczkowska-Czerniak – narrator, 
Mirosław Taras – kot, 
Ewa Dumkiewicz-Sprawka – babcia, 
Wiktoria Samborska  kl. Ib – czerwony kapturek.
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•	 W	tym	roku	Spółka	udzieliła	wsparcia	na	organizację	pielgrzymki	
młodzieży z domów dziecka na Międzykontynentalne Spotkanie 
Młodych w Taizé we Francji. Pielgrzymka odbyła się w styczniu 
2014 roku, a jej organizatorem było Chrześcijańskie Stowarzy-
szenie Młodzieży w Lublinie. LPEC inicjatywę tę wspiera już 
od kilku lat.

•	 Młodzieżowy	Dom	Kultury	nr	2	w	Lublinie	od	2000	roku	 jest	
organizatorem Ogólnopolskiego Konkursu Młodych wokalistów 
i Zespołów Wokalnych „Debiuty”. W tym roku odbyła się już XV 
edycja tego konkursu. Uczestnikami byli jak co roku młodzi 
soliści i zespoły wokalne w wieku 15-21 lat. Ostatnim etapem 
konkursu jest koncert kończący się przyznaniem nagród przez 
jury, któremu w tym roku przewodniczyła Grażyna Łobaszewska. 
Grand Prix 2014 zdobyła Katarzyna Osterczy. Koncert finałowy 
odbył się w lubelskim Teatrze Starym, a jednym z głównych 
sponsorów była LPEC SA.

•	 1	lutego	2014	roku	4220	widzów	w	lubelskiej	hali	Globus	obej-
rzało mecz na szczycie PGNiG Superligi Mężczyzn pomiędzy  
KS Azoty Puławy a Vive Targi Kielce. 

•	 4	marca	2014	roku	w	Centrum	Kongresowym	Uniwersytetu	Przy-
rodniczego w Lublinie miłośnicy muzyki mieli okazję posłuchać 
koncertu Ani Dąbrowskiej. Zarówno wydarzenie sportowe, jak 
i muzyczne wspierane było przez LPEC S.A.

Tradycyjnie już LPEC aktywnie włączył się w organi-
zację, odbywających się na przełomie maja i czerwca 
pikników i festynów rodzinnych.

24 maja podczas „Pikniku Rodzinnego Lubelskiej Spółdzielni 
Mieszkaniowej” i 31 maja podczas festynu „Rodzina-Felina” LPEC 
przygotowało swoje stoiska promocyjne, w których zapewniło 

liczne atrakcje dla dzieci: malowanie kolorowych buziek, spe-
cjalny ogródek dla najmłodszych z kącikiem plastycznym oraz 
wiele zabaw i konkursów. Przygotowaliśmy m.in. pokaz robie-
nia zwierzaków z balonów, tory przeszkód, konkursy sprawno-
ściowe i wiele innych. W czasie festynów odbyły się liczne występy, 
prezentacje, pokazy. Jak zawsze na pikniku była również wata 
cukrowa oraz urządzenia rekreacyjne – „dmuchańce” dla dzieci.

Ponadto upominki LPEC trafiły także do najmłodszych podczas 
festynów rodzinnych organizowanych w większości dzielnic Lublina.

aw

LPEC 
zaangażowany
Lubelskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. w swojej działalności sponsoringowej, często wspiera akcje 
kierowane do dzieci i młodzieży, odwołując się tym samym do ciepłych prorodzinnych wartości. 
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Nasze 
Święta
Miłą tradycją LPEC są spotka-
nia w gronie Pracowników 
i Przyjaciół z okazji Świąt 
Bożego narodzenia i Wiel-
kiej nocy. naszymi gośćmi 
są Prezydenci Miasta, Radni 
Rady Miasta, Dyrektorzy Wy-
działów Urzędu Miasta oraz 
Członkowie Rady nadzorczej 
LPEC S.A. Wymiar duchowy 
świąt podkreśla obecność 
księży biskupów oraz nasze-
go kapelana ks. kanonika 
Zenona Małyszka, który od-
czytując fragment Ewangelii 
skłania nas zawsze do reflek-
sji nad przeżywanym okre-
sem liturgicznym. gk
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Podczas spotkania z okazji Świąt Wielkiej Nocy – 14 kwietnia  2014 roku – 
zaszczytem dla nas było gościć ks. abp. Stanisława Budzika 
metropolitę lubelskiego oraz zastępcę prezydenta Stanisława Kalinowskiego.

Spotkanie z okazji 
Świąt Bożego Narodzenia 
– 16 grudnia 2013 roku – 
uświetnili swoją obecnością 
ks. bp Mieczysław Cisło, 
prezydent Krzysztof Żuk 
i przewodniczący Rady Miasta 
Piotr Kowalczyk.

Na coroczne spotkanie byłych pracowników LPEC 
– 19 grudnia 2013 roku – przybyło ponad stu 
naszych Weteranów.
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LPEC 
promuje 
Lublin
Od pięciu już lat Lubelskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej wydaje 
unikatowe firmowe karty świąteczne propagujące perły siedmiowiekowego 
dziedzictwa kulturowego Lublina. 

Z okazji świąt Bożego Narodzenia i świąt Wielkiej Nocy kilkaset kart 
z życzeniami trafia do przyjaciół i kontrahentów LPEC w całej Polsce, 

przyczyniając się do poznania zabytków Lublina. Dzieło to wpisuje 
się zgodnie z intencją pomysłodawcy, w przygotowania do przy-
padającego w 2017 roku jubileuszu siedemsetlecia nadania praw 
miejskich Lublinowi.

Autorem koncepcji tego niecodziennego wydawnictwa, jak 
również wszystkich kart jest Piotr Krzysztof Kuty.

Fotografie i reprodukcje wykonał Piotr Maciuk, zaś opracowa-
nie graficzne jest dziełem lubelskiej agencji „Studio R-ka”.

Tegoroczna karta wielkanocna przedstawiała polichromowaną 
rzeźbę Chrystusa ukrzyżowanego na drzewie palmowym z klasztoru 

Dominikanów, datowaną według różnych źródeł na XVII lub XVIII wiek, 
o całkowitej wysokości 194 cm i rozpiętości 95 cm. Rzeźba ta jest bardzo 

rzadkim i nietypowym przedstawieniem Zbawiciela.
Nieznany jest autor i fundator tej niezwykłej rzeźby. Jej stylistyka może suge-

rować wschodnie pochodzenie. W lubelskim klasztorze Ojców Dominikanów 
przy ul. Złotej rzeźba ta obecna była bez wątpienia w roku 1888, kiedy to fakt ten 
odnotował autor aktu wizytacyjnego. Początkowo zawieszona była w klasztornym 
korytarzu, przy schodach prowadzących do kaplicy Świętego Krzyża, by następnie 
znaleźć się w zakrystii dominikańskiego kościoła, gdzie wisi po dziś dzień.

Unikatowe przedstawienie Chrystusa ukrzyżowanego na palmie, symbolizującej rajskie 
Drzewo Życia, zwraca uwagę – co podkreśla o. Grzegorz Kluz OP, przeor lubelskiego 
klasztoru Dominikanów – na powszechnie zapominaną prawdę, że Krzyż dla chrześcijan 
nie jest symbolem śmierci, ale życia. Krzyż – paradoksalnie – jest źródłem życia.

Opisywana rzeźba to jeden z licznych skarbów zespółu klasztornego Zakonu Ojców 
Dominikanów – jednego z najcenniejszych zabytków Lublina (na fotografii powyżej). 
Jego początki sięgają 1253 roku. Obecny kościół św. Stanisława biskupa i męczennika 
oraz klasztor powstawały stopniowo od XIII do XVII wieku. W wiekach XVII i XVIII świąty-
nię otoczono jedenastoma kaplicami. Od początku XV wieku w kościele tym w sposób 
szczególny czci się Krzyż Święty w relikwiach Jego Drzewa.

Pragnąc udostępnić karty szerszej publiczności LPEC przygotował w oparciu o nie 
wystawę, prezentującą dotychczasowe wydawnictwa, ale przede wszystkim promującą 
mało znane zabytki Lublina. Wystawa pod honorowym patronatem arcybiskupa metropo-
lity lubelskiego i prezydenta Lublina prezentowana była w poprzednich latach w lubelskim 
ratuszu, a następnie w krużgankach klasztoru ojców dominikanów, a w tym roku w wieży 
odrestaurowanego kościoła NMP Zwycięskiej oraz w kościele pw. św. Józefa. gk

Św. Jan Paweł II – jako metropolita krakowski – 
przed lubelskimi relikwiami Drzewa Krzyża Świętego. 

fot. Adam Bujak
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