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ZaRZĄD lPeC S.a.  
W kOMPleCIe
rada Nadzorcza Lubelskiego Przedsiębiorstwa Energetyki 
Cieplnej S.A. na posiedzeniu w dniu 18 lipca 2017 roku 
postanowiła uzupełnić skład zarządu tej firmy, powołując 
z dniem 1 sierpnia na funkcję wiceprezesa pana marka 
Golucha.

Pan Marek Goluch urodził się w 1967 roku. jest absolwentem 
Wydziału Prawa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. 
W 1997 roku ukończył aplikację prokuratorską, pracując w latach 
1996-2006 w strukturach Ministerstwa Spraw Wewnętrznych – m.in. 
jako zastępca komendanta Miejskiego Policji w Lublinie. Od 2006 roku 
jest radcą prawnym, specjalizując się w obsłudze prawnej podmiotów 
sektora energetycznego, a także funkcjonujących w oparciu o prawo 
spółdzielcze oraz samorządów lokalnych. doświadczenie zawodowe 
pogłębiał jako członek rad nadzorczych, m.in. Spółdzielni Mieszka-
niowej Oaza w Lublinie (2000-2006), Miejskiego Przedsiębiorstwa 
Gospodarki komunalnej Sp. z o.o. we Włodawie (2007-2008) oraz 
Elektrociepłowni Lublin-Wrotków Sp. z o.o. (2009-2010). W latach 
2010-2016 był członkiem Zarządu PGE dystrybucja S.A. – przez pierw-
sze cztery lata jako wiceprezes, odpowiadając za obszar rozwoju oraz 
logistyki i zakupów, a następnie jako prezes, nadzorując wdrożenie 
wielu projektów efektywnościowych. W kręgu pozazawodowych zain-
teresowań nowego wiceprezesa Zarządu LPEC S.A. pozostaje m.in. 
muzyka klasyczna i literatura historyczna.

artur Szymczyk
Przewodniczący Rady nadzorczej lPeC S.a.

Od listopada 2016 roku, kiedy to z  funkcji wiceprezesa zre-
zygnował pan Włodzimierz Wysocki, Zarząd LPEC S.A. pracował 
w dwuosobowym składzie: pani jolanta jańczak – prezes i pan Lech 
kliza – wiceprezes.

Pełen skład Zarządu ma m.in. zagwarantować jak najefektywniej-
szą realizację celów ujętych w Strategii rozwoju LPEC S.A. na lata 
2017-2021 – m.in. zakładany o 12 procent wzrost rynku ciepła sys-
temowego oraz modernizację sieci ciepłowniczych na poziomie 
gwarantującym utrzymanie bezpieczeństwa energetycznego miasta, 
a także wykonanie ambitnych projektów inwestycyjnych, dofinan-
sowywanych z funduszy Unii Europejskiej o wartości 122 mln. zł.
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lPeC PODSuMOWał 2016 ROk
W dniu 8 czerwca 2017 roku odbyło się zwyczajne Walne zgromadzenie Lubelskiego 
Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej S.A., które podsumowało i oceniło działalność Spół-
ki w roku 2016. Walne zgromadzenie zatwierdziło sprawozdanie zarządu z działalności 
Spółki  oraz sprawozdanie finansowe za 2016 rok, zatwierdziło sprawozdanie z dzia-
łalności rady Nadzorczej za ten rok, a także udzieliło absolutorium członkom zarządu 
i rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków. reprezentujący, w imieniu 
prezydenta miasta Lublin, jedynego akcjonariusza – Gminę Lublin dyrektor Biura Nadzoru 
Właścicielskiego Paweł majka podziękował zarządowi i Wszystkim Pracownikom Spółki 
za wyjątkowo udany rok działalności LPEC.

S P R Z E d A ż  C I E P ł A

Sprzedaż ciepła
Rok 2016 był chłodniejszy 

od poprzedniego, co natych-
miast przełożyło się na wielkość 
sprzedaży ciepła przez LPEC, 
która wzrosła w  porównaniu 
do roku 2015 o 9% i osiągnęła 
poziom 4,08 mln. Gj. Pomimo 
zwiększonej sprzedaży ciepła 
w systemie, wskaźnik zużycia 
ciepła na  jednostkę ogrze-
wanej powierzchni cały czas 
spada. Zużycie ciepła na 1 m2. 
w ciągu ostatnich 10 lat spadło 
prawie o 20%.
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         Nowi klieNci
W minionym roku dostawę cie-

pła LPEC uruchomiło w 63 nowych 
budynkach, a także w obiektach 
rozbudowywanych i modernizo-
wanych – łączna moc 15,6 MW.

do największych przyłączeń 
w 2016 roku należały: obiekty 
Browarów Lubelskich przy ul. 
Bernardyńskiej, budynek Poczty 
Polskiej przy ul. krakowskie 
Przedmieście i Sąd Okręgowy 
przy ul. Czechowicza, zespół 
budynków mieszkalnych przy 
u l .  S e k u t o w i c z a ,  b u d y n k i 
mieszkalne „Wiktoryn” przy 

ul.   Unickiej, budynki Centrum 
Zana Holding przy ul. Nałęczow-
skiej oraz budynki mieszkalne 
w dzielnicy Węglin Południowy 
(ulice jantarowa, kryształowa, 
Onyksowa, Cyrkoniowa, Gęsia).

O wyborze ciepła syste-
mowego decyduje  przede 
w s z y s t k i m  c z y n n i k  e ko n o -
miczny. Inwestorzy doceniają 
dobrą ofertę inwestycyjną, 
dostęp do atrakcyjnych instru-
mentów f inansowych  oraz 
korzystne rozwiązania taryfowe, 
 uwzględniające późniejsze 

koszty obsługi i napraw. 
R o z w ó j  s y s t e m u  c i e -

p ł o w n i c z e g o  i   p o p r a w a 
dostępności  do  ciepła sys-
t e m o w e g o  j e s t  j e d n y m  
z najważniejszych założeń stra-
tegicznych LPEC. Ogromne 
inwestycje realizujące ten cel 
przynoszą wymierne efekty 
w postaci coraz większej liczby 
nowych klientów. Tylko przez 
ostatnie 5 lat Spółka przyłączyła 
obiekty o łącznym zapotrzebo-
waniu na ciepło około 98,5 MW, 
co stanowi 16% całego rynku 
ciepła systemowego w Lublinie. 

iNweStycje
Priorytetem w  działaniach 

inwestycyjnych LPEC był roz-
wój sieci i przyłączanie nowych 
odbiorców oraz poprawa bez-
pieczeństwa i niezawodności 
dostaw ciepła do klientów.

W zakres ie  dz ia ła lnośc i 
inwestycyjno–modernizacyjnej 
w 2016 roku:
• wybudowano lub przebudo-

wano łącznie 8.259 m sieci 
ciepłowniczej i  zewnętrz-
nych instalacji odbiorczych 
c.o. i c.w.u.;

• wykonano 51 szt. nowych 
węzłów cieplnych;

• zamontowano 26 szt. nowych 
odcięć w komorach ciepłow-
niczych;

• zmodernizowano 20 szt . 
węzłów;

• w 37 węzłach indywidual-
nych wymieniono regulatory 
AkPiA;

• dokonano zakupów w zakre-
sie niezbędnych urządzeń, 
sprzętu i wyposażenia.

• w 34 węzłach grupowych 
wymieniono siłowniki regu-
latorów temperatury;

• zamontowano 21 szt. cie-
p ł o m i e r z y ,  a   9 3 5  s z t . 
 podłączono do  systemu 
zdalnego odczytu;

Realizacja zadań inwesty-
cyjnych wyniosła 8,7 mln. zł. 
Zakupy inwestycyjne obejmu-
jące urządzenia i sprzęt, a także 
nakłady na ustanowienie słu-
żebności przesyłu zrealizowano 
w wysokości 1,02 mln. zł Zada-
nia modernizacyjne zrealizo-
wano na kwotę 7,6 mln. zł.

Teresa Stępniak-Romanek
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– 3,05 km zmodernizowanych sieci ciepłowniczych

– 5,2 km wybudowanych nowych rurociągów

– 19,7 mln. zł inwestycji, modernizacji i remontów

– 15,6 MW nowych przyłączeń 

– 33 km zmodernizowanych sieci ciepłowniczych

– 20,5 km wybudowanych nowych rurociągów

– 121,5 mln. zł inwestycji, modernizacji i remontów

– 98,5 MW nowych przyłączeń
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lPeC InWeSTuje  
W lubelSkI SySTeM CIePłOWnICZy
33,5 mln. zł przeznaczy do końca 2017 roku LPEC S.A. na rozbudowę i modernizację 
lubelskiego systemu ciepłowniczego.  Inwestycje są niezbędne, aby zapewnić ciągłość 
dostaw i zagwarantować dostęp do ciepła systemowego w nowych terenach miej-
skich oraz poprawić wydajność sieci ciepłowniczych. Prace są prowadzone aż w 130 
punktach miasta.

N o w e  r u r y  i   p r z y ł ą c z a 
c i e p ł o w n i c z e  p o j a w i ą  s i ę 
n a   t e re n a c h  ro z w o j o w y c h 
miasta m.in. na  os. Nałkow-
skich, na Węglinku, Rudniku, 
Felinie oraz Botaniku. LPEC 
zbuduje w  sumie 48 odcin-
ków sieci o  łącznej długości 
5,4 km za kwotę 8,3 mln. zł. Te 
inwestycje związane są z pod-
łączeniami do  sieci nowych 
budynków. Najbardziej spekta-
kularne prace to m.in. budowa 
około 1,5 km sieci w  rejonie 
ul ic Czeremchowej-Baśnio-
wej oraz Rubinowej, związana 
z  l ikwidacją kotłowni gazo-
wych, które zasilają budynki 
spółdzielni mieszkaniowych 
zlokalizowane w  tym rejonie 
oraz budowa około 1 km sieci 
ciepłowniczych w rejonie ulic 
U h o rc z a k a - Wa p o w s k i e g o , 
z   k t ó r y c h  z a s i l a n e  b ę d ą 
powstające tam budynki.

Z kolei  na  modernizację 
i remonty istniejącej infrastruk-
tury sieciowej LPEC przeznaczy 
aż 25,2 mln. zł. W ramach tych 
robót nasi ciepłownicy zapla-
nowali modernizację i remonty 
30 odcinków sieci ciepłowni-
czych o  łącznej długości 8,6 
km. Największe roboty reali-
zowane są w rejonie ulic Gry-
gowej, długiej, Garbarskiej, 
Wołyńskiej , Lwowskiej , Pi ł -
sudskiego, Armii  krajowej, 
Monte Cassino-Nałęczowskiej, 
Wojciechowskiej. Część tych 
prac jest lub będzie realizo-
wana równolegle z  robotami 
drogowymi  prowadzonymi 
przez Zarząd dróg i Mostów, 
co ograniczy do niezbędnego 
minimum występujące utrud-
nienia w ruchu drogowym dla 
mieszkańców. fo
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Lato 2017 - prace inwestycyjne w rejonie ul. Wojciechowskiej
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W trakcie trwania konkursu ocenie podlegały następujące 
obszary: lokalne wdrażanie marki Ciepło Systemowe, standardy 
marketingowe, działania skierowane do klientów firmy, relacje 
z otoczeniem biznesowym, działania public relations, zaangażo-
wanie we współtworzenie marki. Firmy uczestniczące w konkursie 
musiały wykazać się pomysłowością w wykorzystywaniu wspólnej 
marki produktowej do lokalnych działań skierowanych do klientów 
biznesowych i mieszkańców Lublina. 

Zwycięstwo LPEC S.A. oznacza, że nasza firma w najwyższym 
stopniu wdrożyła standardy marki we wszystkich obszarach działal-
ności m.in.: poprzez identyfikację wizualną, stosowane nazewnic-
two przy realizacji lokalnych kampanii informacyjno-reklamowych  
i działań z  zakresu CSR (społecznego zaangażowania), czy też 
wysyłanych komunikatach prasowych. Tym samym Spółka wykonała 
największą pracę, aby lokalni odbiorcy ciepła i klienci kojarzyli ją 
jako lokalnego dostawcę ciepła systemowego: bezobsługowego, 
bezpiecznego i ekonomicznego produktu, z którego korzysta ogó-
łem ponad 15 mln. Polaków.

dzięki zwycięstwu w konkursie LPEC oprócz tradycyjnych nagród 
w postaci statuetki i dyplomu uzyskał rabaty na wspólne produk-
cje materiałów reklamowych w ramach Programu Promocji Ciepła 
Systemowego, bezpłatny dostęp do bazy zdjęć wykorzystywanych 
przy projektach graficznych, promujących ciepło systemowe, a także 
możliwość poszerzenia własnej, bezpłatnej bazy odbiorców, którym 
przekazywany jest Magazyn „Ciepło Systemowe”. 

jarosław boroch

Zakres  prac obejmuje 
kompleksową przebudowę 
t radycy jnych s iec i  kana ło-
wych na  sieci preizolowane, 
charakteryzujące się lepszymi 
parametrami  technicznymi 
w  zakres ie  s t rat  c iepła  lub 
na  gruntownej  moderniza-
cji, polegającej na  wymianie 
awaryjnych odcinków ruro-
c i ą g ó w  c z y  w y m i a n i e  n i e -
efektywnej izolacji termicznej 
wykonanej z wełny mineralnej 
na  obecnie stosowane izo-
lac je  z   pianki  pol iuretano-
wej o zdecydowanie niższym 
współczynniku strat ciepła.

Ponadto na odcinku około 
7 km w północnej części mia-
sta, w tzw. ciągu czechowskim, 
zostanie wymieniona arma-
tura odcinająca i  regulacyjna, 
a  także wymienione zostaną 
rurociągi  i   izolacja  c iepło-
chronna w około 30 komorach 
ciepłowniczych.

–  Inwestyc je  to   e lement 
naszej codziennej pracy. Stale 
poprawiamy wydajność sieci 
i  je rozwijamy. Jako dystrybu-
tor energii cieplnej jesteśmy 
odpowiedzialni za niezawodną 
dostawę ciepła systemowego 
dla mieszkańców Lublina. Co 
więcej, to ma być czyste ciepło 
po  przystępnej cenie –  pod-
kreśla jolanta jańczak, prezes 
Zarządu LPEC S.A.

Ro b o t y  p o t r w a j ą  n a w e t 
do   początku  paźdz iern ika 
2017 roku. W tym czasie LPEC 
S.A. swoje prace będzie pro-
wadzi ło  w  sumie aż   w  130 
miejscach miasta. Może się to 
wiązać z czasowymi utrudnie-
niami w  ruchu oraz krótkimi 
przerwami w dostawie ciepłej 
wody, które Spółka zawsze 
stara się ograniczyć do mini-
mum, i o których mieszkańcy 
są na bieżąco informowani.

W roku 2017 zaplanowano 
ogółem na prace inwestycyjno-
-remontowe blisko 33,5 mln. zł, 
w tym wartość projektów reali-
zowanych z dofinansowaniem 
ze środków Unii Europejskiej 
wyniesie 21 mln. zł.

Małgorzata Mazurek 

FIRMa Pełna CIePła
Lubelskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. zosta-
ło zwycięzcą konkursu „firma pełna ciepła”. konkurs doty-
czył efektywnego wdrażania marki produktowej „Ciepło 
Systemowe” na lokalnym rynku ciepła. trwał on od stycznia  
2016 roku do maja 2017 roku, a uczestniczyło w nim  
ponad pięćdziesiąt firm ciepłowniczych z całej Polski. 

fo
t. 

IG
C

P 

teresa Stępniak-romanek i Jarosław Boroch z laurami  
w towarzystwie prezesa IGCP Jacka Szymczaka (z prawej)  

oraz Sebastiana Piechockiego  z firmy konceptlab
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lPeC WśRóD  
najlePSZyCh

•  LPEC S.A. zajęło drugie miejsce w rankingu przed-
siębiorstw energetyki cieplnej 2017, opublikowanym 
27 marca 2017 roku w „Strefie Gospodarki” – dodatku 
do „dziennika Gazety Prawnej”. Plebiscyt wyróżnia naj-
lepsze przedsiębiorstwa w branży ciepłowniczej. W ran-
kingu pod uwagę brane były dane finansowe, techniczne, 
potencjał ludzki, zdobyte nagrody i tytuły, a także współ-
praca firm z lokalną społecznością.

•  Tradycyjnie, jak co roku, największe lubelskie dzien-
niki: kurier Lubelski i dziennik Wschodni opublikowały 
swoje rankingi najlepszych i największych firm naszego 
regionu. Nie mogło w nich oczywiście zabraknąć naszej 
Spółki. LPEC S.A. na  tle pozostałych firm w regionie 
wyróżnia się wielkością inwestycji, przychodów i wyników 
finansowych.

„złota dziennika Wschodniego. ranking Najlepszych 
firm Lubelszczyzny” Pozycje LPEC S.A. w rankingu:

2. Największa firma usługowa
11. Największy inwestor
21. Ranking Główny Najlepszych Firm Lubelszczyzny
„Setka kuriera. ranking Największych firm Lubelsz-

czyzny” Pozycje LPEC S.A. w rankingu:
13. Największy inwestor
17. Ranking Centralny Największych Firm Lubelsz-

czyzny
Teresa Stępniak-Romanek
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Prezes Jolanta Jańczak
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lPeC  
WalCZy  
Ze  
SMOGIeM

„Nie traktuj smogu jak po-
wietrza” – pod takim ha-
słem w  lutym 2017 roku 
rozpoczęła się kampania 
informacyjna LPEC S.A. 
komunikaty z tym związa-
ne znakomicie wpisały się 
w dużą aktywność mediów 
na temat smogu.

Głównym celem kampanii 
było uświadomienie mieszkań-
com Lublina, że ciepło syste-
mowe, które oferuje LPEC, jest 
jednym z najlepszych sposobów 
na ograniczenie niskiej emisji 
w mieście. Przy jego produkcji 
emisja szkodliwych związków 
jest 35 razy – a więc 3500 pro-
cent – niższa niż w przypadku 
węglowych palenisk indywidu-
alnych. To  przede wszystkim 
efekt reżimu technologicznego 
związanego z produkcją ciepła: 
odbywa się ono w specjalistycz-
nych zakładach położonych 
na  obrzeżu miasta, wykorzy-
stywane jest do tego wysokiej 
jakości paliwo, zachowane są 
wyjątkowo restrykcyjne normy 
ochrony środowiska.

O p r ó c z  f u n k c j i  c z y s t o 
in formacy jne j  akc ja  mia ła 
z a c h ę c i ć  m i e s z k a ń c ó w 
do  zakupu mieszkań, które 
oferują ogrzewanie ciepłem 
systemowym lub, gdzie jest 
to możliwe, do wymiany ogrze-
wania indywidualnego na sys-
temowe. 

działania promocyjne zwią-
zane z kampanią prowadzone 
były za  pomocą wielu kana-
łów komunikacyjnych. Wyko-
rzystane zostały m.in. wydania 
papierowe lubelskich dzien-
ników, internetowe serwisy 
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SeZOn GRZeWCZy 
2016/2017
W minionym sezonie grzewczym mieszkańcy Lublina 
z ciepła systemowego korzystali przez 236 dni, średnia 
temperatura wyniosła 2,89°C. Był to jeden z dłuższych 
okresów grzewczych w historii LPEC. Najniższą średnią 
temperaturę odnotowano w styczniu: -5,7°C, najzimniej-
szym dniem był 7 stycznia 2017 roku – wówczas o godzinie 
6:00 temperatura w Lublinie wynosiła -21,6°C. 

Należy wspomnieć, że „sezon grzewczy” jest od wielu już lat 
pojęciem umownym. To klienci Spółki decydują, kiedy ogrzewanie 
zostanie włączone lub wyłączone. Nie istnieje także – tak jak daw-
niej – konkretny termin rozpoczęcia lub zakończenia sezonu grzew-
czego. jedynie dla własnych potrzeb analitycznych LPEC ustala go 
na podstawie informacji, kiedy większość odbiorców rozpoczyna 
lub kończy ogrzewanie swoich obiektów. W ubiegłym roku np. 
początek tak wyznaczonego sezonu przypadł na 22 września 2016 
roku, a koniec na 15 maja 2017 roku.

W sezonie 2016/2017 LPEC dostarczyło 3,8 Gj ciepła do ponad 
3,6 tys. budynków mieszkalnych, użyteczności publicznej oraz 
obiektów usługowych. To 11 % więcej niż w poprzednim sezonie. 

Teresa Stępniak-Romanek 
andrzej Rusek

 informacyjne, radio oraz strona 
internetowa, a   także prof i l 
Facebook należący do Spółki. 
W akcję czynnie włączyła się pre-
zes Zarządu LPEC S.A. jolanta 
jańczak, udzielając wywiadu 
dla kuriera Lubelskiego, w któ-
rym odpowiadała na  pytania 
dotyczące stanu powietrza 
w naszym mieście oraz sposo-
bów na jego poprawę. Przybli-
żyła również czytelnikom plany 
LPEC w zakresie rozwoju lubel-
skiego systemu ciepłowniczego 
na najbliższe lata.

działania lokalne naszej 
Spółki  były ściśle zintegro-
wane z ogólnopolską kampanią 
informacyjną realizowaną w tym 
czasie przez Program Promocji 
Ciepło Systemowe. W ramach 
działań ogólnopolskich wyemi-
towane zostały spoty na antenie 
radiowej Trójki, Radia Zet oraz 
RMF FM. Prowadzona była także 
intensywna kampania remar-
ketingowa w  oparciu o  pliki 
cookies. 

Na potrzeby realizacji kam-
panii przebudowana została 
częściowo strona internetowa 
c ieplosystemowe.pl . Nowy 
projekt uwzględnił także pro-
wadzoną przez sześć miesięcy 
analizę zachowań użytkowni-
ków. Zmieniona została strona 
główna i układ menu. Uporząd-
kowane zostały dotychczasowe 
treści  na  podstronach oraz 
dodany dział poświęcony smo-
gowi i niskiej emisji. 

jacek Matyaszewski
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„rozbudowa 
efektywNego 
SyStemu 
ciepłowNiczego 
Na tereNie miaSta 
lubliN”

Zakres tak zatytułowanego 
projektu obejmuje rozbudowę 
sieci ciepłowniczych, która ma 
umożliwić zaopatrywanie w cie-
pło rozwijających się obszarów 
Lublina. Rozbudowa sieci cie-
płowniczej ma zapewnić moż-
liwość zaopatrzenia w ciepło 
nowych odbiorców na terenach 
rozwojowych oraz tam gdzie 
jest  możl iwe dogęszczenie 
zabudowy. 

Pro jekt  przewiduje  roz -
budowę sieci ciepłowniczej 
w dzielnicach: Wrotków, Cze-
chów Północny, Ponikwoda, 
Felin, kośminek, Bronowice, 
Węglin Południowy, dziesiąta, 
śródmieście. Planowana rozbu-
dowa sieci ciepłowniczej obej-
muje około 21 km rur o różnych 
średnicach, dostosowanych 
do wymagań technologicznych, 
związanych z prognozowanym 

zapotrzebowaniem na ciepło. 
Wszystkie zadania planowane 
są do wykonania w technologii 
rur preizolowanych. 

Głównym celem tego pro-
jektu jest  pokryc ie  dodat-
ko w e g o  z a p o t r z e b o w a n i a 
na ciepło użytkowe na terenie 
Lublina za pomocą energii ciepl-
nej powstałej w procesie wyso-
kosprawnej kogeneracji i  tym 
samym uniknięcie nadmiernego 
zużycia energii pierwotnej oraz 
emisji gazów cieplarnianych.

dotychczasowe doświadcze-
nia LPEC wynikające ze zreali-
zowanych inwestycji w zakresie 
rozbudowy sieci ciepłowniczej 
pokazują, że projekt przyczyni 
się do:
• zmniejszenia zużycia energii 

pierwotnej oraz emisji CO2,
• p o p r a w y  s t a n u  j a k o ś c i 

powietrza w  Lublinie i  na 
obszarach sąsiadujących, 
poprzez  uniknięc ie  tzw. 
niskiej emisji z  indywidual-
nych kotłowni. 
Rezultatami bezpośrednimi 

realizacji projektu będą: zmniej-

szenie zużycia energii pierwot-
nej oszacowane na poziomie 
142.043 Gj/rok i  szacowany 
roczny spadek emisji gazów 
cieplarnianych (CO2) w  ilości 
6.028 Mg/rok.

łączne nakłady inwestycyjne 
na realizację projektu wynoszą  
39.914,9 tys. zł.

Wnioskowana wysokość 
dofinansowania ze środków UE 
wynosi 24.405,16 tys. zł.

„moderNizacja 
Sieci ciepłowNiczej 
Na tereNie miaSta 
lubliN”

Projekt powyższy dotyczy 
modernizacji sieci ciepłowni-
czych wysokoparametrowych, 
w  ramach którego real izo-
wane będą dwie technologie 
modernizacji sieci ciepłowni-
czych – rewitalizacja i wymiana 
sieci kanałowych na preizolo-
wane. Rewitalizacja polegać 
będzie na  wymianie starej 
izolacji na efektywniejszą izo-
lację modułową z pianki poli-
uretanowej o znacznie niższym 

PROjekTy unIjne
LPEC S.A. złożyła wnioski o dofinansowanie ze środków z unii Europejskiej realizacji 
projektów inwestycyjnych na łączną kwotę przekraczającą 120 mln. zł. W ciągu najbliż-
szych 5 lat za te pieniądze Spółka zamierza wybudować lub zmodernizować ponad 
55 km sieci ciepłowniczych. firma planuje również przebudowę 10 dużych podstacji 
grupowych w których miejsce powstaną 183 indywidualne węzły cieplne. Inwestycje 
przyczynią się do zmniejszenia strat ciepła oraz ubytków gorącej wody z sieci, a co 
za tym idzie zmniejszenia zużycia paliw oraz ograniczenia emisji szkodliwych gazów 
i pyłów do atmosfery.
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 współczynniku przenikalności 
cieplnej dla kanałów sieci dużych 
średnic oraz sieci naziemnych, 
w których stan rurociągów jest 
dobry i wymaga jedynie cząst-
kowych napraw. dla pozostałych 
sieci zakres dotyczy wymiany 
istniejących wysokoparame-
trowych sieci ciepłowniczych 
kanałowych na sieci wysokopa-
rametrowe preizolowane. Pro-
jekt realizowany będzie głównie 
w dzielnicach: Czechów, Czuby, 
Felin, kalinowszczyzna. 

ł ą c z n a  d ł u g o ś ć  s i e c i 
c iepłowniczych poddanych 
modernizacji w ramach projektu 
wyniesie ok. 23 km, w tym:
• sieci nadziemne w zakresie 

średnic: 2dN500 – 2dN700,
• sieci podziemne w zakresie 

średnic: 2dN50 – 2dN700.
Głównym celem tego pro-

jektu jest zmniejszenie strat cie-
pła powstających w procesie 
przesyłania i dystrybucji ciepła 
i tym samym zmniejszenie zuży-
cia energii pierwotnej oraz emi-
sji gazów cieplarnianych. 

dodatkowe korzyści wyni-
kające z realizacji powyższego 
projektu to:
• obniżenie awaryjności sieci 

ciepłowniczych (poprawa 
efektywności energetycz-
nej poprzez ograniczenie 
przerw w dostawach ciepła 
do odbiorców),

• poprawa bezpieczeństwa 
dostaw ciepła do odbiorców,

• ograniczenie poziomu kosz-
tów eksploatacyjnych,

• p o p r a w a  s t a n u  j a k o ś c i 
powietrza w  Lublinie i  na 
obszarach sąsiadujących 
poprzez obniżenie emisji 
w źródłach ciepła zasilają-
cych system ciepłowniczy.
Rezul tatami  bezpośred-

nimi realizacji projektu będą: 
zmniejszenie zużycia ener-
gi i  pierwotnej  oszacowane 
na  poziomie 27.875 Gj/rok 
i   szacowany roczny spadek 
emisji gazów cieplarnianych 
(CO2) w  ilości 7.788 Mg/rok. 
Rezultatami pośrednimi reali-
zac j i  tego  pro jek tu  będą: 
ograniczenie strat na przesyle 
i   dystrybucji  ciepła oszaco-
wane na poziomie 87.108 Gj/
rok oraz zmniejszenie emisji 
pyłów o 4,14 Mg rocznie.

łączne nakłady inwestycyjne 
na realizację projektu wynoszą 
61.785,0 tys. zł.

Wnioskowana wysokość 
dofinansowania ze środków UE 
wynosi 34.860,0 tys. zł.

„przebudowa 
węzłów grupowych 
Na tereNie miaSta 
lubliN”

Planowane, tak zatytuło-
wane przedsięwzięcie obej-
muje przebudowę istniejących 
sieci ciepłowniczych niskopa-
rametrowych na sieci wysoko-
parametrowe wraz z  likwidacją 
węzłów grupowych i montażem 
w  to miejsce węzłów indywi-
dualnych. Projekt obejmować 
będzie 8 zadań zlokalizowanych 
w  różnych częściach Lublina: 
ul. Braci Wieniawskich 2 i  7, 
daszyńskiego (dwa węzły gru-
powe), Leszetyckiego, Nał-
ko w s k i c h ,  N o s ko w s k i e g o , 
Radzyńska, Różana, Sasankowa

Planowany zakres  robót 
obejmuje likwidację 10 węzłów 
grupowych oraz  insta lac ję 
183 węzłów indywidualnych. 
W ramach projektu będą także 
wymieniane zewnętrzne instala-
cje odbiorcze (osiedlowe sieci 
niskoparametrowe) za węzłami 
grupowymi o długości 11,39 
km na sieci i przyłącza wyso-
koparametrowe o takiej samej 
długości . Nowe sieci  będą 
wyposażone w system sygna-
l i zac j i  s tanów awary jnych. 
Planuje się instalację węzłów 
dwufunkcyjnych, które będą 
miały możliwość dostarczania 
zarówno ciepła na  cele cen-
tralnego ogrzewania, jak i cie-
płej wody. Poprawią się także 
zdolności regulacyjne systemu. 
dodatkowo, nowocześniejsze 
i dostosowane do zapotrzebo-
wania pompy będą zużywały 
mniej energii elektrycznej. 

Głównym celem projektu jest 
zmniejszenie strat ciepła powsta-
jących w procesie  przesyłania 
i dystrybucji ciepła i tym samym 
zmniejszenie zużycia energii 
końcowej oraz emisji gazów 
cieplarnianych. dodatkowo 
zmniejszy się również zużycie 
energii elektrycznej w węzłach 
ciepłowniczych. W  związku 
z pojawieniem się możliwości 

indywidualnej regulacji popra-
wią się zdolności regulacyjne 
całego systemu ciepłowniczego.

korzyści wynikające z realiza-
cji projektu to przede wszystkim:
• poprawa stanu powietrza 

w mieście poprzez redukcję 
emisji gazów cieplarnianych,

• ograniczenie poziomu kosz-
tów eksploatacyjnych sieci 
poprzez zmniejszenie strat 
ciepła na  przesyle dzięki 
zastosowaniu technologii rur 
preizolowanych,

• obniżenie awaryjności sieci 
ciepłowniczej oraz węzłów,

• obniżenie strat wody zdemi-
neralizowanej,

• poprawa bezpieczeństwa 
mieszkańców poprzez sto-
sowany system rur preizo-
lowanych, który posiada 
dodatkowe zabezpiecze-
nia w  postaci elektronicz-
nego systemu alarmowego, 
umożliwiającego bieżące 
monitorowanie pracy sieci 
ciepłowniczej oraz wykry-
wanie potencjalnych stanów 
awaryjnych,

• poprawa komfortu i  jakości 
życia mieszkańców. 
Skutk iem real izac j i  pro-

jektu będzie ograniczenie strat 
na dystrybucji ciepła oszaco-
wane na poziomie 11.221 Gj/
rok, z czego 9.316 Gj na sie-
ciach i  1.905 Gj na  węzłach. 
kolejnym rezultatem projektu 
będzie uniknięcie emisji CO2 
o  3.147 Mg/rok oraz spadek 
emisji pyłów 1,4 MG/rok.

dla całego projektu suma-
ryczne nakłady inwestycyjne 
zostały oszacowane na pozio-
mie 22.117,1 tys. zł. Wniosko-
wana wysokość dofinansowania 
ze środków UE wynosi 13.600 
tys. zł.

Projekt dotyczący rozbu-
dowy systemu ciepłowniczego 
oraz projekt dotyczący moder-
nizacji sieci ciepłowniczej będą 
finansowane w ramach Zinte-
growanych Inwestycji Teryto-
rialnych Lubelskiego Obszaru 
Funkcjonalnego. Z kolei projekt 
dotyczący przebudowy węzłów 
grupowych został zgłoszony do 
Programu Operacyjnego Infra-
struktura i środowisko 2014-
2020 w trybie konkursowym.

Jarosław Boroch
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Przyjęta Strategia jest odpowiedzią Spółki 
na wymogi, jakie stoją przed całą branżą ciepłow-
niczą w związku ze zmieniającymi się zasadami 
funkcjonowania rynku ciepła. Strategia jasno 
wyznacza cele, kierunki rozwoju i plany inwe-
stycyjne firmy tak, aby zgodnie z misją Spółki 
zapewnić bezpieczeństwo energetyczne i komfort 
cieplny mieszkańcom Lublina.

Cele strategiczne LPEC S.A. dostosowane 
są do  obecnych uwarunkowań funkcjonowa-
nia branży ciepłowniczej oraz kierunków roz-
woju miasta. Sporządzone w oparciu o rzetelną  
i szczegółową analizę otoczenia, relacji i potrzeb 
rynkowych, zakładają stały wzrost wartości firmy 
przy zachowaniu stabilnego poziomu rentowności 
i płynności finansowej Spółki. 

cele StrategiczNe lpec S.a. 
Na lata 2017-2021 obejmują 
m.iN.:
1. Rozwój rynku ciepła poprzez: nowe przyłączenia 

w ramach istniejącej lub rozbudowywanej sieci 
ciepłowniczej, o wartości 66 MW (wzrost rynku 
ciepła systemowego o  12%) oraz poprawę 
efektywności pracy sieci poprzez rozszerzenie 
dostawy ciepła o ciepłą wodę do obiektów 
mieszkalnych wielorodzinnych ogrzewanych 
ciepłem systemowym i przyłączanie budynków 
w ramach likwidacji niskiej emisji.

2. Modernizację sieci ciepłowniczych na poziomie 
gwarantującym zapewnienie bezpieczeństwa 
energetycznego lubelskiego systemu ciepłow-
niczego oraz wysoką sprawność przesyłu ciepła. 

3. Pozyskanie dotacji ze środków UE na rozwój 
i modernizację lubelskiego systemu ciepłow-
niczego: 

• projekt „Modernizacja sieci ciepłowniczej 
na  terenie Lublina” o  koszcie całkowitym  
61 mln. zł,

• projekt „Rozbudowa efektywnego systemu 

 ciepłowniczego na  terenie miasta Lublin” 
o koszcie całkowitym 39 mln. zł,

• projekt „Wymiana wymiennikowych węzłów 
grupowych na  indywidualne węzły cieplne 
wraz z przebudową zewnętrznych instalacji 
odbiorczych na osiedlach mieszkaniowych 
z zabudową wielorodzinną” o koszcie całko-
witym 22 mln. zł.

4. Zapewnienie bezpieczeństwa dostaw ciepła dla 
odbiorców poprzez umowne zagwarantowanie 
niezbędnych ilości mocy i ciepła od dostawców 
oraz przeprowadzenie niezbędnej przebudowy 
sieci dla najbardziej efektywnego wykorzysta-
nia zdolności wytwórczych dostawców.

5. Realizację innowacyjnych projektów z obszaru 
ciepłownictwa (m.in.: przesył chłodu, odna-
wialne źródła energii, usługi związane z obsługą 
odbiorców) oraz kolejnych etapów projektów 
z zakresu smart grid i  smart metering (tzw. 
inteligentne sieci ciepłownicze).

6. Budowę marki i wizerunku LPEC poprzez pro-
mocję ciepła systemowego zgodnie z założe-
niami Programu Promocji Ciepła Systemowego 
oraz społeczne zaangażowanie.

7. Politykę personalną zmierzającą do zapew-
nienia ilości i struktury zatrudnienia w Spółce 
gwarantującej sprawną realizację planowanych 
celów.

8. Utrzymanie stabilnej pozycji ekonomicznej 
Spółki.
Strategia rozwoju LPEC S.A. na  lata 2017-

2021 zakłada przeznaczenie łącznie 210 mln. 
zł na  inwestycje i  modernizację posiadanej 
infrastruktury, w tym: realizację trzech projektów 
dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej 
o łącznej wartości 122 mln. zł, wdrożenie projektów 
z zakresu smart grid i smart metering. W ramach 
rozbudowy efektywnych sieci ciepłowniczych 
Spółka zakłada powiększenie dotychczasowego 
rynku ciepła systemowego w Lublinie o około  
12 procent.

Wszystkie powyższe działania zmierzają 
do wzmocnienia pozycji LPEC jako lidera rynku 
ciepłowniczego, który na pierwszym miejscu stawia 
bezpieczeństwo dostaw i dalszą poprawę dostęp-
ności do ciepła systemowego dla mieszkańców 
miasta, przy jednoczesnym zachowaniu konkuren-
cyjnych cen za świadczone usługi. Bardzo ważne 
w strategii firmy jest również utrzymanie statusu 
efektywnego systemu ciepłowniczego i propago-
wanie zasad racjonalnego korzystania z energii. 

Teresa Stępniak-Romanek

STRaTeGIa ROZWOju lPeC S.a.  
2017-2021
Nadzwyczajne Walne zgromadzenie Lubelskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej 
S.A. zatwierdziło 28 kwietnia 2017 roku „Strategię rozwoju LPEC S.A. na lata 2017-2021”. 

563 558
568 575

589

611 618 621
630 634 637 637

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Prognoza rozwoju rynku (MW)

Prognoza rozwoju rynku (mW)
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lPeC OGRZeje  
CenTRuM hanDlOWe Ikea
Lubelskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. dostarczy ciepło systemowe do Cen-
trum handlowego IkEA, którego otwarcie zaplanowano już we wrześniu 2017 roku.

jubileuszowy rok 700-lecia 
nadania Lublinowi praw miej-
skich będzie również rokiem 
otwarcia jednego z największych 
w mieście centrów handlowych, 
ze sztandarowym, drugim pod 
względem wielkości w Polsce 
sklepem IkEA. To  jeden z naj-
bardziej wyczekiwanych przez 
mieszkańców miasta obiektów 
handlowych, którego zasięg 
obejmie cały wschód kraju, 
a dzięki bliskości granic z Ukra-
iną i Białorusią, przyciągnie rów-
nież klientów z zagranicy.

Inwestycja była zapowia-
dana już od  2009 roku, lecz 
budowę rozpoczęto dopiero 
w  2016 roku, a  zakończenie 
jest planowane na  jesień roku 
2017. Wcześniej przygotowano 

teren i uzbrojono go w media 
oraz wykonano drogi dojaz-
dowe. jednym z  najważniej-
szych elementów, niezbędnym 
do zrealizowania całej inwesty-
cji było zapewnienie dostaw 
ciepła. Inwestor zdecydował 
się na ciepło systemowe o łącz-
nej mocy 4,5 MW, w połączeniu 
z   c iep łem z   odnawia lnych 
źródeł energii. 

Centrum handlowe IkEA 
jest zlokalizowane w północnej 
części Lublina, co wymagało 
znacznej rozbudowy sieci cie-
płowniczej w tym rejonie. Aby 
doprowadzić ciepło systemowe 
do głównej komory pomiaro-
wej, z której inwestor będzie 
mógł rozbudowywać swoją 
wewnętrzną sieć ciepłowniczą 

do kilku węzłów cieplnych zasi-
lających poszczególne obiekty, 
LPEC S.A. wykonało sieć dosy-
łową 2dn250-150 o długości 
przekraczającej 1 km.

Sklep IkEA w Lublinie będzie 
liczył 35 tys. m2 powierzchni. 
Pod tym względem ustąpi jedy-
nie obiektowi we Wrocławiu. 
Wraz z  centrum handlowym 
powierzchnia kompleksu się-
gnie 57 tys. m2. klienci będą 
mieli do dyspozycji 2000 miejsc 
postojowych. Według inwestora 
przy budowie całego kom-
pleksu pracowało około 2 tys. 
osób. W centrum handlowym 
ma powstać zaś ok. 400 nowych 
miejsc pracy.

Teresa Stępniak-Romanek  
Mirosław Werner
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lPeC 
Za ekOlOGIĄ
W dniach od 25 do 27 maja 2017 roku 
w Centrum Szkoleniowo-Wypoczynko-
wym Energetyk w Nałęczowie odbyła 
się konferencja z cyklu „Ekologia nie jest 
modą, jest szansą, jest czystą kalkulacją, 
jest koniecznością”. LPEC był partnerem 
tego wydarzenia.

Tytułem tegorocznej konferencji była „Efektyw-
ność energetyczna oraz elementy uwarunkowań 
prawnych i środowiskowych – kierunki rozwoju 
2017-2020”. Podczas trzech dni zaproszeni goście 
wysłuchali szeregu wykładów i prezentacji poru-
szających wiele tematów z zakresu ekologii, ener-
getyki i gospodarowania odpadami. LPEC S.A. 
reprezentowała Teresa Stępniak-Romanek kie-
rownik działu Strategii i Marketingu, która przed-
stawiła prezentację pod tytułem „Efektywność 
energetyczna, a ciepło systemowe”. Wystąpienie 
obejmowało szereg najbardziej aktualnych tema-
tów, takich jak: źródła niskiej emisji, wpływ smogu 
na zdrowie i warunki życia mieszkańców oraz spo-
soby walki z niską emisją. dodatkowo uczestnicy 
mieli możliwość lepiej poznać zasady funkcjo-
nowania efektywnych systemów ciepłowniczych 
oraz plany rozwojowe LPEC na lata 2017-2021. 
Wystąpienie wywołało żywą dyskusję na temat 
planowanej rozbudowy sieci ciepłowniczej, rze-
czywistych źródeł niskiej emisji w miastach oraz 
korzyści płynących z przyłączenia się do ciepła 
systemowego w Lublinie. W konferencji wzięło 
udział blisko 70 osób. Wśród zaproszonych gości 
nie zabrakło przedstawicieli władz rządowych 
i samorządowych oraz przedstawicieli spółdzielni 
i zarządców wspólnot mieszkaniowych z terenu 
województwa lubelskiego.

jacek Matyaszewski

Rynek CIePła 
SySTeMOWeGO
Już po raz szósty odbyła się ogólnopolska  
konferencja „rynek Ciepła Systemo-
wego”. tradycyjnie organizatorami spo-
tkania, które miało miejsce  w dniach  
14-16 lutego 2017 roku w Puławach, było 
Lubelskie Przedsiębiorstwo Energetyki 
Cieplnej S.A. wraz z Izbą Gospodarczą 
Ciepłownictwo Polskie oraz okręgowym 
Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej 
Sp. z o. o. w Puławach. 

Podobnie jak w ubiegłych latach konferencja 
została objęta honorowym patronatem prezy-
denta Lublina krzysztofa żuka oraz prezydenta 
Puław janusza Grobela. 

Program spotkania podzielono na cztery sesje 
tematyczne. Pierwsza z nich zatytułowana  była 
„Otoczenie prawne ciepłownictwa systemo-
wego”, pozostałe to – kolejno – „Ciepło syste-
mowe narzędziem poprawy jakości powietrza 
w mieście”, „Marketing i promocja ciepła syste-
mowego w praktyce” oraz „Aspekty techniczne 
poprawy efektywności energetycznej ciepłow-
nictwa systemowego”.  W  konferencji wzięło 
udział ponad sto osób związanych z branżą cie-
płowniczą. 

jacek Matyaszewski
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Prezes LPEC S.A. Jolanta Jańczak w towarzystwie  
prezesa IGCP Jacka Szymczaka (z lewej) oraz 
prezesa oPEC Puławy Sp. z o.o. ryszarda Jabłońskiego

teresa Stępniak-romanek podczas prezentacji
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CIePłe CZyTanIe 
Dla najMłODSZyCh
Lubelskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. realizuje projekt edukacyjny z za-
kresu podnoszenia świadomości ekologicznej pt. „Lekcja ciepła”. 

kolejne zajęcia w tym roku 
przeprowadzone zostały m.in. 
w Szkołach Podstawowych nr 
4, 7, 22, 23. Projekt skierowany 
jest do uczniów klas I szkół pod-
stawowych i „zerówek”. Celem 
prowadzonych zajęć jest kształ-
towanie postaw proekologicz-
nych wśród uczniów, edukacja 
w zakresie ochrony powietrza, 
racjonalnego korzystania z cie-
pła i ciepłej wody oraz uświado-
mienie wpływu marnotrawienia 
ciepła na zasoby Ziemi. Podczas 
lekcji uczniowie dowiadują się 
również jak produkowane jest 
ekologiczne ciepło systemowe 
na terenie naszego miasta oraz 
w  jaki  sposób dociera ono 
do mieszkań. Projekt edukacyjny 
został objęty honorowym patro-

natem prezydenta Miasta Lublin.
Sposób prezentacj i  tych 

informacji został dostosowany 
do  dziecięcych możl iwości 
percepcji . Pomagają w  tym 
wysokiej  jakości  narzędzia 
opracowane specjalnie na  tę 
okazję, czyli  trzy części bajki 
o   C z e r w o n y m  k a p t u r k u : 
„Czerwony kapturek w  mie-
śc ie”, „Czerwony kapturek 
w mieście zimą” oraz będąca 
obecnie w opracowaniu część 
poruszająca temat smogu wraz 
z konspektem do lekcji opraco-
wanym przez doradców meto-
dycznych z Wydziału Oświaty 
i Wychowania Urzędu Miasta 
Lublin. książeczka opowiada 
znaną dzieciom historię, która 
na potrzeby akcji doczekała się 

kontynuacji: Czerwony kap-
turek odwiedza swoją bab-
cię, która przeprowadziła się 
do  miasta i  jest świadomym 
odbiorcą ciepła systemowego.

W trakcie „Lekcji  ciepła” 
młodzi uczestnicy angażowani 
są do rozwiązywania prostych 
zadań i  zagadek związanych 
z  przedmiotowym tematem. 
Na koniec zajęć dzieci otrzy-
mują dyplomy uczestnictwa 
w zajęciach.

Obecnie firma przygotowuje 
kolejną edycję projektu skiero-
wanego do uczniów klas 1-2, 
4-5 i 7-8 szkół podstawowych 
w Lublinie, który ma się rozpo-
cząć na  początku roku szkol-
nego 2017/2018.

Teresa Stępniak-Romanek
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Lekcja ciepła w Szkole Podstawowej nr 26
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na nOWej DRODZe żyCIa
kacper kwaśniewski – żona Sylwia
data ślubu: 10 czerwca 2017 roku
pracownik  SEkCjI ZAOPATRZENIA I MAGAZYNÓW

WITaMy 
W lPeC
Małgorzata Stępień
od 2 stycznia 2017 roku
dział Sieci

Piotr bogudziński
od 6 lutego 2017 roku
Obwód Eksploatacyjny TR-1

Michał laskowski
Od 6 lutego 2017 roku
Obwód Eksploatacyjny TR-6

jacek Siejko
Od 6 lutego 2017 roku
Obwód Eksploatacyjny TR-1

łukasz Fijałkowski
Od 1 marca 2017 roku
Obwód Eksploatacyjny TR-5

Przemysław jadach
Od 12 czerwca 2017 roku
dział Elektryczny

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

MłODe kaDRy

katarzyna Mikulska
ur. 7 stycznia 2017 roku
c. Grzegorza i Edyty 
dział Sieci

 

Gabriela Zaborek
ur. 10 lutego 2017 roku 
c. jakuba i justyny
dział Elektryczny

Piotr Mazurek
ur. 30 kwietnia 2017 roku
s. jarosława i Małgorzaty
Obwód Eksploatacyjny TR-6

Młodej Parze składamy najserdeczniejsze życzenia
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kolumnę opracowały 
Grażyna kołosińska, 
Elżbieta Stelmasiewicz, 
Anna Czopek
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naSZ 
WeTeRan
W I półroczu 2017 roku 
przeszedł  na emeryturę jeden 
pracownik naszej Spółki.

Pan krzysztof Czaban  
– pracę w LPEC rozpoczął  
dnia 15 grudnia 1986 roku, 
do dnia 19 marca 2017 roku 
przepracowując w branży 20 lat. 
Pracował na stanowisku  
monter c.o.–ślusarz w Obwodzie  
Eksploatacyjnym TR-5.

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

Magdalena Mirosław
ur. 12 czerwca 2017 roku
c. Marka i Alicji
Obwód Eksploatacyjny TR -1

lPeC DZIeCIOM
Nasza firma jak co roku aktywnie włączyła się w organiza-
cję atrakcji dla najmłodszych i nieco starszych dzieci z oka-
zji ich dorocznego święta. W niemal wszystkich dzielnicach 
naszego miasta można było miło i aktywnie spędzić czas 
i przy okazji otrzymać drobny upominek od LPEC.

Maluchy bawiły się m.in. 
na specjalnie przygotowanych 
dla nich ciepłych stoiskach LPEC 
na Pikniku Rodzinnym Lubel-
skiej Spółdzielni Mieszkanio-
wej, festynie „Rodzina-Felina” 
oraz „EkoPikniku Rodzinnym” 
nad Zalewem Zemborzyckim. 
Podczas tych wydarzeń nasza 
firma zapewniła liczne atrak-
cje m.in. ogródek dla najmłod-
szych z kącikiem plastycznym, 
malowanie kolorowych buziek, 
zabawy i konkursy. Przygotowa-
liśmy też pokazy dużych baniek 
mydlanych, pokazy robienia 
zwierzaków z  balonów, tory 

przeszkód, konkursy sprawno-
ściowe i wiele innych atrakcji. 

Wzorem lat ubiegłych LPEC 
S.A. wsparło również szereg 
lokalnych inicjatyw organizo-
wanych w tym gorącym okresie 
przez rady dzielnic, spółdziel-
nie mieszkaniowe, parafie czy 
szkoły. Nie zabrakło nas również 
podczas Lubelskiego Wyścigu 
kaczek, o którym głośno jest 
w całej Polsce – zawodnikami 
są gumowe kaczuszki płynące 
Bystrzycą, a dochód z  imprezy 
przeznaczany jest na cele cha-
rytatywne.

arkadiusz Wojewódzki
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naklejka trafiała do dzienniczka ucznia, druga była 
przypisana do danej klasy. 

W trakcie kampanii wyłoniona została: najbar-
dziej „rowerowa” szkoła, najbardziej „rowerowa” 
klasa i  najbardziej „rowerowy” uczeń. Wyniki 
zostały ogłoszone 10 czerwca 2017 roku podczas 
uroczystego podsumowania konkursu na Placu 
Teatralnym przed Centrum Spotkania kultur. Zwy-
ciężyła Szkoła Podstawowa nr 14, drugie miejsce 
zajęła Szkoła Podstawowa nr 46, zaś trzecie Szkoła 
Podstawowa nr 44.

W tegorocznej kampanii „Rowerowy maj” aktyw-
nie wzięło udział blisko 3000 uczniów i uczennic 
z 25 szkół podstawowych, którzy w ciągu całego 
maja odbyli prawie 38 tys. dojazdów do szkół 
na rowerze, deskorolkach, rolkach czy hulajnogach.

Teresa Stępniak-Romanek
arkadiusz Wojewódzki

ZaMIeń bOjleR na kalORyFeR
mieszkańcy Lublina bardzo licznie uczestniczący w imprezach biegowych organizowa-
nych w mieście od kwietnia do czerwca 2017 roku, mieli również okazję poprawić swoją 
sylwetkę w ramach akcji „zamień bojler na kaloryfer”.

ROWeROWy Maj
Już po raz drugi w Lublinie odbyła się 
kampania „rowerowy maj” promująca 
wśród uczniów szkół podstawowych ko-
munikację rowerową. Głównym sponso-
rem kampanii był LPEC S.A. firma ufun-
dowała główną nagrodę w  konkursie 
– zadaszoną wiatę rowerową, która trafiła 
do zwycięskiej szkoły.

Rywalizacja połączona z  zabawą i  ekozwy-
czajami trwała przez cały maj. Zasady akcji były 
proste. Uczniowie zbierali naklejki, które otrzymy-
wali każdego dnia za dojazd do szkoły rowerem, 
hulajnogą, deskorolką lub na  rolkach. jedna 

Specjalne strefy treningowe były organizowane podczas 
największych imprez biegowych w mieście: Czwartej dychy 
do Maratonu, 5. Maratonu Lubelskiego oraz czerwcowego 
biegu Chęć na Pięć, gdzie pod nadzorem instruktora biegacze 
wykonywali określone sesje treningowe. dodatkowo podczas 
kwietniowego biegu wszyscy uczestnicy zostali wyposażeni 
w specjalne podręczniki akcji „Zamień bojler na kaloryfer”, gdzie 
szczegółowo opisane zostały wszystkie treningi dedykowane 
zarówno dla pań jak i panów. Gorący doping zapewniło Lubel-
skie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A., które w ramach 
motywacji przygotowało również nagrody dla sportowców.

Nad zdrową sylwetką można jednak pracować także w domu. 
Wystarczy karimata i duża piłka, aby przejść przez profesjonalny 
trening, w celu rozpoczęcia pracy nad kaloryferem na brzuchu. 
Przyda się też sporo chęci i dyscypliny. Na kanale YouTube 
i Facebooku o nazwie „Ciepła Strona życia” oraz na stronie www.
cieplosystemowe.pl   znaleźć można treningi z serii „Zamień 
bojler na kaloryfer”, które pomogą wzmocnić mięśnie brzucha 
i poprawić sylwetkę. 
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neOnOWy PIknIk lPeC
w obiektywie moniki hudaś
Zalew Zemborzycki, 9 czerwca 2017 roku
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WWW.lPeC.Pl W nOWej ODSłOnIe
Wizytówka LPEC w Internecie zyskała zupełnie nowe oblicze. uaktualnioną witrynę ce-
chuje nowoczesny wygląd oraz uproszczona nawigacja. dzięki uporządkowaniu pozycji 
w menu strona stała się bardziej przejrzysta, a co za tym idzie, przyjazna dla użytkowni-
ka. Witryna dostosowana jest do najnowszych przeglądarek, a także, co bardzo ważne, 
jest responsywna. oznacza to, że strona dopasowuję się do urządzenia, na którym jest 
aktualnie wyświetlana – na tablecie czy smartphonie działa płynnie i nie traci swojej 
funkcjonalności. 

jacek Matyaszewski

WIelkI jubIleuSZ lublIna
W dowód uznania za wkład i zaangażowanie w rozwój miasta oraz zasługi na rzecz jego 
mieszkańców z podziękowaniem za podejmowanie działań inspirujących przyszłość 
i kształtujących tożsamość lokalną Lublina Prezydent miasta dr krzysztof Żuk przyznał 
Lubelskiemu Przedsiębiorstwu Energetyki Cieplnej S.A. medal 700-lecia miasta Lublin.

red.
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naSZa WIelkanOC
zgodnie z wieloletnią tradycją LPEC w podniosłym nastroju pracownicy naszej Spółki 
spotkali się 10 kwietnia 2017 roku, by wspólnie z przyjaciółmi przeżywać tajemnicę 
zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. 

Z okazji świat Wielkiej Nocy A.d. 2017 
ukazała się XVI już karta w ramach, trwają-
cej dziewiąty rok, kolekcji firmowych kart 
świątecznych LPEC. karta przedstawia 
unikatowe drzeworyty ze scenami Ukrzyżo-
wania i Zmartwychwstania z XVI-wiecznej 
edycji „Postilla Catholica” – czyli zbioru 
kazań, autorstwa jezuity jakuba Wujka 
z Wągrowca (1541-1597). Postylla ta była 
pierwszą wydaną w języku polskim i ode-
grała ogromną rolę w budowaniu oryginal-
nej kultury sarmackiej, mocno akcentując 
wątki obrony świętej Wiary katolickiej 
przed błędami protestantów, wytykając im 
herezje i pomyłki, polemizując z dziełami 
Lutra i  innych. dzieło to, będące jednym 
z pierwszych w nurcie kontrreformacji, 
ugruntowało katolicyzm, dając licznym 
uczniom kolegiów jezuickich argumenty 
w sporach religijnych. W Postylli szczegól-
nie istotny jest piękny język polski jakuba 
Wujka. W przedmowie jezuicki autor pod-
kreśla zwłaszcza chęć rywalizacji z Miko-
łajem Rejem, którego protestancka Postylla „dla 
gładkości mowy języka polskiego gorę otrzymała”.

Edycja Postilla Catholica z 1584 r. – ze zbiorów 
Sekcji Starych druków Oddziału Zbiorów Specjal-
nych Biblioteki Uniwersyteckiej kUL – ozdobiona 
została serią, wysokiej klasy artystycznej drzewo-
rytów w stylu renesansowym. Wydawca, krakowski 
drukarz jakub  Siebeneycher (1556-1604), nabył 
je w Niemczech i używał do wzbogacania książek 
opuszczających jego oficynę. Autorami grafik 

są wybitni artyści niemieccy, m.in. jost Amman 
(1539-1591) oraz monogramista MB, który wykonał 
piękne grafiki ze scenami Ukrzyżowania i Zmar-
twychwstania, zdobiące tegoroczną kartę LPEC. 

Przypomnijmy, iż autorem koncepcji naszego 
wydawnictwa i wszystkich dotychczasowych kart 
jest Piotr krzysztof kuty, reprodukcje wykonał Piotr 
Maciuk, a opracowanie graficzne jest dziełem 
lubelskiej agencji Studio R-ka.

arkadiusz adamczuk

Naszymi Gośćmi w  tym roku 
byli bp prof. józef Wróbel, 
zastępca prezydenta Miasta 
Lublin i  zarazem przewodni-
czący Rady Nadzorczej LPEC 
S.A. Artur Szymczyk, zastępca 
przewodniczącego Rady Nad-
zorczej prof. jacek Wańko-
wicz, kapelan LPEC ks. kanonik 
Zenon Małyszek, oraz dyrek-
tor Biura Nadzoru Właściciel-
skiego Urzędu Miasta Lublin 
Paweł Majka.  red.
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jan PaWeł II był WśRóD naS
Lubelskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A, aktywnie włączyło się w obchody 
30. rocznicy wizyty ojca Świętego Jana Pawła II w Lublinie, sponsorując wydarzenia kul-
turalne związane z tą rocznicą. Wśród nich wspomnieć można o wystawie prezentowanej 
przez kilka czerwcowych tygodni tego roku przed lubelskim ratuszem, dokumentującej 
to historyczne wydarzenie, pod znamiennym tytułem, pochodzącym z papieskiego prze-
mówienia: „Wyrażam radość, że Lublin żyje, że się rozwija…”.

A u t o r e m  k o n c e p c j i 
wystawy był Piotr krzysztof 
kuty, który dokonał także 
wyboru fotografii i tekstów. 
Fotografie zostały udostęp-
nione przez Wydawnictwo 
Archidiecezji Lubelskiej 
Gaudium i   pochodz i ły 
z   a l b u m ó w  w y d a n y c h 
z okazji 20. i 25. rocznicy 
w i z y t y  Pa p i e ż a  Po l a ka 
w  Lublinie. Na  osiemna-
s t u  t a b l i c a c h  f o r m a t u 
150x100 cm zaprezento-
wane zostały fragmenty 
przemówień papieskich 
wygłoszonych 9 czerwca 
1987 roku w różnych miej-
s c a c h  n a s z e g o  m i a s t a 

fo
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 ubogacone fotografiami autor-
stwa Stefana Ciechana, Mariana 
Hałasy, Stanis ława kocaja , 
janusza kolasy, Arturo Mari,  
jacka Mirosława i   dariusza 
 Nieradko. 

Przypomnijmy, że w dniach 
od 8 do 14 czerwca 1987 roku 
Ojciec święty jan Paweł II po raz 
t rzec i  odwiedzi ł  Ojczyznę. 
Celem tej wizyty apostolskiej 
była beatyfikacja karoliny kóz-
kówny oraz bp. Michała kozala, 
a  także udział w  II krajowym 
kongresie Eucharystycznym. 
Hasłem kongresu, jak i  całej 
pielgrzymki papieskiej, były 
słowa: „do końca ich umiłował”. 
Witając rodaków Papież powie-
dział: „pragnę rozszerzyć moje 
serce tak, jak tylko mnie stać, 
ażeby tych wszystkich ludzi żyją-
cych na mojej ojczystej ziemi 
ogarnąć nowym zrywem jedno-
czącej miłości”. Na trasie piel-
grzymki znalazło się dziewięć 
miast: Warszawa, Lublin, Tar-
nów, kraków, Szczecin, Gdynia, 

Gdańsk, Częstochowa i łódź. 
kolejne odwiedzane miasta 
były jednocześnie stacjami kon-
gresu Eucharystycznego. Wio-
dącym motywem pielgrzymki 
były  sakramenty udzielane 
w czasie jej trwania.

jan Paweł II, jako Papież, 
po raz pierwszy i jedyny odwie-
dził Lublin 9 czerwca 1987 roku. 
jednak z Grodem nad Bystrzycą, 
ks. prof. karol Wojtyła związany 
był przez blisko ćwierć wieku, 
kierując katedrą Etyki na kato-
lickim Uniwersytecie Lubelskim.

Program wizyty papieskiej 
w Lublinie obejmował modli-
twę na terenie byłego niemiec-
kiego obozu koncentracyjnego, 
modlitwę w  katedrze przez 
cudownym wizerunkiem Matki 
Bożej Płaczącej, przemówie-
nie do przedstawicieli świata 
nauki w auli kUL, a następnie 
spotkanie na dziedzińcu uni-
wersyteckim z  pracownikami 
i   studentami tej  najstarszej 
lubelskiej uczelni. Po południu 

Papież w  lubelskiej dzielnicy 
Czuby przy  budującym s ię 
kościele pw. świętej Rodziny 
odprawił  Mszę św. kongre-
sową, podczas, której udzie-
l i ł  Sakramentu kapłaństwa 
46 diakonom. W  Eucharystii 
uczestniczyło około pół miliona 
wiernych, którzy zostali umiej-
scowieni wyjątkowo daleko 
od  ołtarza. Władze komuni-
styczne w  związku z  wizytą 
papieską zgromadziły ogromne 
s i ł y  mi l i c j i ,  k tóre  od   rana 
demonstracyjnie, w  długich 
kolumnach samochodów prze-
jeżdżały przez miasto. W pierw-
szych dniach czerwca Służba 
Bezpieczeństwa, pod zarzu-
tem przygotowywania ataków 
terrorystycznych, aresztowała 
jedenastu działaczy opozycji. 
Milicja Obywatelska sprawdzała 
dokumenty pielgrzymom, nie 
pozwalając zbliżać się do trasy 
przejazdu kolumny papieskiej 
i odbierając transparenty.

pkk

Jedna z osiemnastu tablic rocznicowej wystawy
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www.lpec.pl

Inwestujemy w ciepłą stronę życia
Wiemy, że ciepła atmosfera to klucz do poczucia bezpieczeństwa i ciepłych relacji. Dlatego dokłada-
my starań, by mieszkańcy Lublina zawsze mogli otaczać się przyjemnym, czystym ciepłem. Bez wzglę-
du na to, czy jesteś w domu, czy w pracy, możesz czuć się komfortowo,  gdy o ogrzewanie i ciepłą 
wodę dba Lubelskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. Ciepło systemowe powstaje bowiem 
w wyspecjalizowanych zakładach produkcyjnych, z dbałością o środowisko naturalne, czyste powie-
trze w mieście i - co równie ważne - finanse użytkownika. Skutecznie pomagają w tym nowoczesne 
technologie, które z jednej strony podnoszą efektywność produkcji, a z drugiej ograniczają wpływ na 
środowisko naturalne oraz minimalizują straty na przesyle. Ponieważ wiemy, że inwestycja w ciepło 
dobrej jakości, to także inwestycja w jakość życia w naszym mieście, z przyjemnością dbać będziemy 
o dalszy rozwój i dostęp do ciepła systemowego dla mieszkańców Lublina.
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