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lPeC – eKOJanOSIK 2018 
Lubelskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. 
zostało Laureatem krajowej Nagrody Ekologicznej 
EkoJANoSIk 2018. 

Wyróżnienie zostało wręczone 27 lipca 2018 r. na uroczystej Gali, 
która odbyła się w Sejmie RP z udziałem parlamentarzystów oraz 
przedstawicieli administracji państwowej i samorządowej.

konkurs wyróżnia m.in. podmioty gospodarcze oraz samorządy 
terytorialne za  realizowanie działań mających znaczący wpływ 
na poprawę i stan środowiska naturalnego regionu oraz świadomo-
ści ekologicznej Polaków. Nagroda przyznawana jest przez krajową 
Radę Ekologiczną. W tym roku odbyło się to w ramach II Międzyna-
rodowego Forum „Energetyka i Środowisko”.

– Z satysfakcją odebrałem nagrodę EKOJANOSIK 2018. Jest to dla 
nas bardzo ważne wyróżnienie, ponieważ ochrona środowiska i dzia-
łania na rzecz kształcenia zachowań proekologicznych są jednym 
z priorytetów LPEC, przyświecających nam w codziennej działalności. 

Jestem usatysfakcjonowany, że nasze 
starania zostały docenione – stwierdził 
po odebraniu nagrody Marek Goluch, 
prezes Zarządu LPEC S.A. (na fotografii 
pierwszy z prawej).

Wyłaniając zwycięzców, komisja 
konkursowa oceniała efekty przedsię-
wzięć finansowanych z funduszy prze-
znaczonych na ochronę środowiska 
oraz inwestycje, które mają szczególny 
wpływ na życie mieszkańców regionu 
i całego województwa.

Lubelskie Przedsiębiorstwo Ener-
getyki Cieplnej S.A. w  przeszłości 
korzystało ze środków Unii Europej-

skiej realizując projekty dotyczące poprawy efektywności energe-
tycznej lubelskiego systemu ciepłowniczego. Obecnie Spółka jest 
w trakcie realizacji czterech projektów inwestycyjnych dotyczących: 
modernizacji i  rozbudowy sieci ciepłowniczej w Lublinie oraz 
produkcji energii na potrzeby Spółki z OZE. Łączna wartość tych 
projektów wynosi 122,7 mln zł. Wartość dotacji z UE to 73,7 mln zł. 
Najważniejsze korzyści prowadzonych inwestycji to zmniejszenie 
strat ciepła oraz spadek zużycia paliw, ograniczenie emisji dwu-
tlenku węgla oraz pyłów do atmosfery oraz poprawa dostępności 
do czystego ciepła systemowego dla mieszkańców Lublina.

Teresa Stępniak-Romanek
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WIZyTa GOśCI Z UKRaIny
jak budować nowoczesne ciepłownictwo sys-

temowe; jak planować i koordynować rozbudowę 
sieci ciepłowniczej wraz z rozwijającym się mia-
stem? Uzyskanie odpowiedzi na te i wiele innych 
ważnych zagadnień było celem wizyty w LPEC 
S.A. delegacji z Ukrainy 27 września 2018 r.

Naszą firmę odwiedzili przedstawiciele Mini-
sterstwa  Rozwoju Regionalnego, Budownictwa, 
Gospodarki komunalno-Mieszkaniowej oraz 
władz lokalnych z Ukrainy, w  tym z miast part-
nerskich Lublina. Była to część wizyty studyjnej 
organizowanej przy wsparciu USAId i ambasady 
USA w kijowie. 

Ukraina jest obecnie w  trakcie przeprowa-
dzania strukturalnej reformy w sektorze energii, 
mającej służyć m.in. bliższej integracji z Euro-
pejską Wspólnotą Energetyczną. Projekt reformy 
energii komunalnej USAId wspiera Minister-
stwo Rozwoju Regionalnego, Budownictwa, 
Gospodarki komunalno-Mieszkaniowej Ukrainy 
i samorządy. Reforma sektora grzewczego będzie 
polegała na wprowadzeniu m.in. długookreso-
wego planowania i  zarządzania. Na obecnym 
etapie koncentruje się na ulepszeniu istniejących 
ram prawnych i instytucjonalnych długookreso-
wego planowania.

W ramach wizyty goście z Ukrainy koncentro-
wali się na planowaniu energetycznym z naciskiem 
na ciepłownictwo komunalne i prosili o podziele-
nie się doświadczeniami z pięciu obszarów:
1. Cele i procedury planowania energetycznego 

(z naciskiem na ciepło);
2. Metodologia określania źródeł zaopatrzenia 

w ciepło (poziom gminy);
3. Współpraca z miejskim przedsiębiorstwem 

ciepłowniczym podczas procedur planowania 
energetycznego;

4. Prezentacja rezultatów planowania energetycz-
nego;

5. Wyzwania jakie napotkał Lublin przy wdrażaniu 
planu energetycznego.
Zagadnienia z perspektywy gminy prezen-

tował Edward Pomorski – kierownik referatu ds. 
infrastruktury technicznej w Wydziale Planowania 
Urzędu Miasta Lublin. Planowanie energetyczne 
z perspektywy firmy ciepłowniczej przedstawiła 
Teresa Stępniak-Romanek – kierownik działu 
Strategii i Marketingu LPEC S.A.

Lubelską wizytę delegacji z Ukrainy koordy-
nowało Centrum Współpracy Międzynarodowej 
Urzędu Miasta Lublin.

Teresa Stępniak-Romanek
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RaDa PRaCOWnIKóW
W związku z upływem czteroletniej kadencji Rady Pracow-

ników w Lubelskim Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej 
S.A. w dniu 4 września 2018 r. zostały przeprowadzone 
wybory nowej Rady Pracowników. Wybory zostały przepro-
wadzone zgodnie z Regulaminem wyboru przez pracowni-
ków LPEC S.A. 

W wyniku przeprowadzonych wyborów Rada Pracowni-
ków LPEC S.A. przez najbliższe cztery lata pracować będzie 
w składzie: przewodniczący Ryszard Okoń (na  fotografii 
z  lewej), sekretarz Przemysław Lekan (z prawej), członek 
Grzegorz kwaśniewski (w środku).

gk
Nowa Rada Pracowników LPEC S.A.

Gości z Ukrainy w LPEC powitał prezes Marek Goluch.
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XXII FORUM CIePłOWnIKóW POlSKICh
Pod hasłem „Przyszłość sektora ciepłowniczego – strategia dla małych i dużych”, w dniach 
9-12 września 2018 r. w międzyzdrojach odbyło się XXII forum Ciepłowników Polskich. 

Tradycyjnie podczas uroczystej inauguracji 
obrad wręczone zostały nagrody i wyróż-
nienia. do  najlepszych przedsiębiorstw 
w branży trafiły Laury Ciepłownictwa. Po raz 
drugi w  historii Forum została wręczona 
również nagroda za aktywność marketingową 
dostawców ciepła systemowego. W tym roku 
ponownie pierwsze miejsce w  konkursie 
„Firma Pełna Ciepła” zajęło Lubelskie Przed-
siębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. Statuetkę 
od Zarządu Izby Gospodarczej Ciepłownictwo 
Polskie odebrał prezes Zarządu LPEC S.A. 
Marek Goluch. Nasza firma została szcze-
gólnie doceniona za działania promocyjne 
i edukacyjne prowadzone na lokalnym rynku. 

Forum to coroczne, najważniejsze bran-
żowe spotkanie przedstawicieli firm cie-

płowniczych, ministerstw, urzędów i  instytucji. Prawie sześciuset uczestników rozmawiało w tym roku 
o aktualnej sytuacji branży ciepłowniczej, ze szczególnym naciskiem na stojące przed nią wyzwania. 
W wystąpieniach ekspertów dominował temat rosnących cen uprawnień do emisji dwutlenku węgla, 
mających istotny wpływ na wzrost kosztów działalności przedsiębiorstw energetycznych.

dyskutowano również o najnowszych rozwiązaniach technologicznych i podkreślano, że korzystanie 
z ciepła systemowego pozostaje najbardziej skutecznym sposobem walki ze smogiem.

Teresa Stępniak-Romanek

leKCJe CIePła  
W nOWyM ROKU SZKOlnyM
Wrzesień to dla LPEC czas na rozpoczęcie ogrzewania mieszkań. To również czas powrotu do szkoły 
po wakacjach. Skąd się bierze ciepło, jak oszczędzać energię i dlaczego smog jest tak groźny 
dowiedziały się dzieci z przedszkola nr 22 przy ul. Wyścigowej oraz z Bajkolandii przy ul. Skraj-
nej 22 na  pierwszych w  nowym roku szkolnym Lekcjach Ciepła. już wkrótce kolejne lekcje...

Teresa Stępniak-Romanek
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Podczas otwarcia XXII Forum Ciepłowników Polskich głos zabrał 
prezes Zarządu LPEC S.A. Marek Goluch.

Lekcja ciepła dla maluchów z Przedszkola nr 22. 
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10 laT CIePła SySTeMOWeGO
Program Promocji Ciepła Systemowego w tym roku obchodzi swoje 10-lecie. od dekady 
dostawcy ciepła systemowego wspólnie edukują klientów i konsumentów. Efektem tych 
działań jest większa świadomość społeczna w zakresie mądrego użytkowania energii 
i dbania o środowisko naturalne. 

Prowadzone projekty z zakresu edukacji, cer-
tyfikacji systemów ciepłowniczych oraz promocji 
ciepła systemowego spotkały się z uznaniem 
Ministerstwa Środowiska i Ministerstwa Energii. 
Obie instytucje objęły honorowy patronat nad 
Programem. 

– To istotny sygnał, wskazujący na to, że podjęta 
przez nas praca jest ważna, nie tylko w wymiarze 
biznesowym – mówi jacek Szymczak, prezes Izby 
Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie, podkreśla-
jąc, że – dziś nikt nie ma wątpliwości, że edukacja, 
na wielu poziomach, jest kluczem do poprawy 
jakości życia w polskich miastach. 

Projekt edukacyjny, znany pod nazwą „Lekcji 
ciepła” realizowany jest w szkołach podstawo-
wych, przy wsparciu lokalnych władz. dzięki pro-
wadzonym zajęciom kształtowane są świadome 
postawy przyszłych użytkowników ciepła. 

Na poziomie biznesowym edukacja realizo-
wana jest dzięki projektowi certyfikatów redukcji 
emisji. Przy współpracy z  Instytutem Certyfika-
cji Emisji Budynków, dostawcy mogą wykazać, 
że ciepło systemowe jest znacznie bardziej przy-
jazne dla środowiska niż indywidualne piece 
węglowe. Także budynki podłączone do systemu 
ciepłowniczego otrzymują certyfikat i znak „no 
smog” wskazujący na  to, że nie produkują one 
zanieczyszczeń.

dziś większość polskich miast traktuje cie-
pło systemowe jako kierunek zmian, związanych 

z dbałością o  jakość powietrza. jest to możliwe 
dzięki zainicjowanej przed dziesięciu laty wspól-
nej promocji ciepła systemowego. 

dostawcy cyklicznie prowadzą także działania 
informujące mieszkańców miast o zaletach ciepła 
systemowego. dzięki temu coraz więcej osób wie, 
że nie istnieje już „sezon grzewczy”, a z ciepła 
korzystać mogą zawsze, gdy tego potrzebują. jak 
pokazują wyniki badań (PBS/dGA 2018), konsu-
menci utożsamiają ciepło systemowe z komfortem 
(66 proc.), ekonomicznym sposobem ogrzewania 
(20 proc.) oraz ekologią (15 proc.). 

Od dziesięciu lat ciepłownicy oprócz dzia-
łań promocyjnych realizują także pracę u pod-
staw, stając się nowoczesnymi firmami dbającymi 
o jakość obsługi klienta. dzięki temu zyskują coraz 
większe zaufanie. Przed dekadą firmy działały 
jedynie lokalnie na własną rękę, ale miały niemałe 
trudności, by być dobrze zrozumianym i usły-
szanym. dziś cała branża mówi jednym głosem, 
a wspólne działania i efekt skali odczuwalny jest 
dla każdej firmy z osobna.

Program wspólnej promocji ciepła systemo-
wego realizowany jest przez Izbę Gospodarczą 
Ciepłownictwo Polskie. Uczestniczą w nim firmy, 
które spełniają określone standardy technolo-
giczne, ekologiczne i marketingowe. dostawców 
ciepła systemowego można odnaleźć na stronie  
www.cieplosystemowe.pl

„Magazyn Ciepła Systemowego”

Wyrazy uznania za pracę nad rozwojem Programu Promocji Ciepła Systemowego oraz podziękowania za pomysły, 
zaangażowanie i wiarę w  to, że można wspólnie tworzyć markę ciepłowniczą na ogólnopolską skalę na  ręce Grupy 
Roboczej tego programu przekazał Zarząd Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie podczas XXII Forum Ciepłowników 
Polskich w Międzyzdrojach.
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W „Gorących Wiadomościach” sukcesywnie informujemy o zaangażowaniu Lubelskiego 
Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej S.A. w pozyskiwanie środków unijnych, jak również 
o postępie przygotowania projektów z dofinansowaniem unijnym, złożeniu wniosków, 
podpisaniu umów itd.

RealIZaCJa PROJeKTóW lPeC 
Z DOFInanSOWanIeM UnIJnyM

dla przypomnienia LPEC S.A. pozyskał środki (podpisał umowy o dofinansowanie) dla projektów:
•	 Modernizacja sieci ciepłowniczej na terenie miasta Lublin;
•	 Rozbudowa efektywnego systemu ciepłowniczego na terenie miasta Lublin;
•	 Przebudowa węzłów grupowych na terenie miasta Lublin;
•	 Budowa instalacji fotowoltaicznej na dwóch budynkach biurowo-administracyjnych  

przy ul. Puławskiej 28 i Ceramicznej 3.

Założony termin realizacji 
trzech pierwszych projektów 
to koniec roku 2021 (realiza-
cja dwóch pierwszych pro-
jektów rozpoczęła się w  roku 
2017, trzeciego w roku 2018), 
projekt  fotowolta ik i  to  rok 
2018. W  projektach powyż-
szych występują parametry 
świadczące o  postępie prac 
i   momencie  ich  zakończe-
nia, tzn. osiągnięcia celów. 
W tym miejscu należy dodać, 
że  dofinansowanie odbywa 
się na  realizację założonych 
celów w politykach unijnych, 
krajowych, miejscowych i  na 
ich realizację przeznacza się 
dofinansowanie. W przypadku 
projektów LPEC są to  efekty 
środowiskowe, których wyli-
czenie odbywa się po zakoń-
c z e n i u  z a d a ń .  d l a  t r z e c h 
pierwszych (dużych) projektów 
występują jeszcze wskaźniki 
pomocnicze, tzw. wskaźniki 
produktu, które na  bieżąco 
pozwalają śledzić postęp reali-
zacji projektów.

W projekcie Modernizacja 
sieci ciepłowniczej na  tere-
nie miasta Lublin,  wskaźni-
kiem produktu jest długość 
zmodernizowanej sieci, który 
dla całego projektu wynosi 
23,01 km. W roku 2017/począ-
tek 2018 zrealizowane zostały 
zadania: 2c. Czuby C13-C15 
Armii krajowej (częściowo), 3c. 
Czuby C16b-C18 Bohaterów 
Monte Cassino (częściowo), 
4c. Czuby C18-C21 Bohaterów 
Monte Cassino, 5c. Grygowej 

AR6-kM0, 6c. Grygowej ZM2-
-ZM3/M1, 7c. Grygowej ZM3/
M1-AR6, 8c. Wołyńska PS-PC1 
Berbeckiego, 9c. Piłsudskiego 
k1B’-k3 oraz 18c. Weteranów 
P11-P11-04 (częściowo). Całość 
projektu obejmuje 49 zadań 
inwestycyjnych o  różnej dłu-
gości i średnicach rurociągów. 
Łącznie zrealizowano 5,36 km 
sieci. W roku 2018 trwa reali-
zacja lub będą realizowane 
zadania 10, 11, 12, 13 na ciągu 
magistrali Czechów od komory 
P7 do  P11A, zadania 15, 17, 
21, 22 (częściowo) na  magi-
strali Czuby od  komory C04 
do  C4, dokończenie zadania 
18 ul. Weteranów oraz część 
zadania 41 w ul. Radości. Pla-
nowana real izacja obejmie  
ok. 3 km sieci. Obecnie złożyli-
śmy wnioski o dofinansowanie 
w wysokości 8,02 mln zł (w więk-
szości przekazane do LPEC S.A. 
w  formie zaliczki) z planowa-
nych 35,6 mln zł, a do końca 
roku planowane jest rozliczenie 
dodatkowych ok. 4,5 mln zł.

Warto dodać, że  decyzja 
o  remoncie głównych magi-
stral miejskiego systemu cie-
p łowniczego by ła  t ra f iona 
w  dziesiątkę. W  trakcie prac 
odkryte zostały niewidoczne 
dotychczas awarie, zamulenia 
sieci ze znaczącą korozją ruro-
ciągów, uszkodzenia konstruk-
cyjne i wadliwe materiały, które 
nie spełniały obecnie swojej 
roli. Prace wykazały również 
bardzo zły stan izolacji cieplnej 
rurociągów. dalsza eksploatacja 

rurociągów, które na pewnych 
odcinkach także nie spełnialy 
swoje j  ro l i ,  bez  remontów 
mogła by prowadzić do wzrostu 
awarii oraz utrudnień w dosta-
wie ciepła. W trakcie realizacji 
napotykamy na szereg proble-
mów, których wcześniej nie dało 
się przewidzieć np. konieczność 
zmiany technologii ze względu 
na złą jakość spawów, wzrost 
cen usług na  rynku związany 
z boomem inwestycyjnym w Pol-
sce i wiele innych, ale decyzja 
o realizacji zadania była jak naj-
bardziej słuszna.

W projekcie Rozbudowa 
efektywnego systemu cie-
p ł o w n i c z e g o  n a   t e r e n i e 
miasta Lublin,  wskaźnikiem 
produktu jest długość wybu-
dowanej sieci, który wynosi 
21,07 km. W roku 2017/począ-
tek 2018 zrealizowane zostały 
sieci o  łącznej długości 3,06 
km, w tym były zadania obejmu-
jące sieci rozdzielcze w osiedlu 
Wrotków (pomiędzy Zalewem 
Zemborzyckim i  os. Nałkow-
skich), I etap spinki w rejonie 
Rogatk i  Warszawskiej  oraz 
sieci rozdzielcze i  przyłącza 
do nowych obiektów na terenie 
całego miasta Lublin.

W  r o k u  2 0 1 8  z r e a l i z o -
wane zostaną kolejne zadania 
w osiedlu Wrotków o długości 
0,87 km, dokończona zosta-
nie spinka w  rejonie Rogatki 
Warszawskiej (0,4 km), nastąpi 
rozbudowa sieci i  zrealizowa-
nych zostanie szereg podłą-
czeń w os. Węglinek (0,93 km), 

6 GORąCE WIAdOMOŚCI  nr 3 (49) 2018



podłączone zostaną obiekty 
w rejonie ul. Strzeszewskiego, 
os. Felin oraz ul. Nowy Świat 
(0,52 km), a  także rozpocznie 
się jedno z kluczowych zadań 
projektu, budowa sieci do osie-
dla Botanik (0,69 km).

Zakres projektu przewiduje 
real izację ki lku kluczowych 
zadań związanych z perspekty-
wicznym rozwojem sieci m.in.: 
spinka Rogatka Warszawska, sieć 
do Osiedla Botanik, rozbudowa 
sieci w osiedlach Wrotków, Felin, 
Rudnik, które w znaczącej części 
są uzależnione od aktywności 
potencjalnych odbiorców, ale 
także miejskich planów budowy 
ulic lub innej infrastruktury. 
Postęp prac jest często utrud-
niony ze względu na brak goto-
wości kontrahentów i wymaga 
szczególnej uwagi ze  strony 
LPEC S.A., tak aby zrealizowane 
zostały założone w  projekcie 
zadania. Należy dodać, że reali-
zacja projektu jest planem ambit-
nym i zapewni stabilny rozwój 
całego systemu na kolejne lata.

I n n e  z a d a n i a  o b e j m u j ą 
przyłączanie poszczególnych 
obiektów, które są w pełni uza-
leżnione od naszych kontrahen-
tów. Założone kilka lat temu (tyle 
trwał cykl przygotowawczy pro-
jektu) zadania postępują albo 
w sposób słabszy niż zakładali-
śmy, co wymaga szczególnego 
monitorowania lub przebiegają 
znacząco szybciej od założeń, 
co spowoduje dość szybkie 
wyczerpanie założonych celów 
w poszczególnych zadaniach. 
Należy dodać, że  jest to abso-
lutnie pionierski projekt, który 
o b a rc z o n y  b y ł  z n a c z ą c y m 
ryzykiem, z którym LPEC S.A. 
dotychczas radzi sobie dobrze, 
ale w perspektywie czeka nas 
jeszcze wiele pracy.

Obecne wnioski o dofinan-
sowanie dla projektu złożone 
zostały na  kwotę 2,97 mln zł 
(z czego większość w  formie 
zaliczki) z przewidywanej kwoty 
24,41 mln zł, do końca I kwar-
tału 2019 r. planowane jest roz-
liczenie dodatkowych 3 mln zł.

W projekcie Przebudowa 
węzłów grupowych na tere-

nie miasta Lublin , wskaźni-
kiem produktu jest długość 
zmodernizowanej sieci, która 
dla całego projektu wynosi 
11,39  km oraz i lość wybu-
dowanych węzłów – 183 szt. 
Ze  względu na  termin pod-
pisania umowy, w  roku 2018 
przewidziano realizację jedynie 
pierwszego etapu przebudowy 
węzłów grupowych Braci Wie-
niawskich 2 i 7, w tym budowę 
sieci o  długości 1,6 km oraz 
6 szt. węzłów. Projekt w pełni 
ruszy w  roku 2019, na  który 
to rok planowe jest dokończe-
nie zadania Braci Wieniawskich 
oraz realizacja zadań Nałkow-
skich i Leszetyckiego.

Projekt Budowa instalacji 
fotowoltaicznej na  dwóch 
budynkach biurowo-admini-
stracyjnych przy ul. Puławskiej 
28 i  Ceramicznej 3  będzie 
zakończony i rozliczony w roku 
2018. Instalacja na  budynku 
przy ul. Ceramicznej 3 została 
wykonana wcześniej, w związku 
z czym można ocenić osiągane 
efekty. Wyposażona została 
ona w  monitor prezentujący 
poziom produkcji energii elek-
trycznej , na  którym można 
było zaobserwować, że zakła-
dane w założeniach poziomy 
wydajności zostały osiągnięte. 
Ze względu na wymogi prawne 
uzyskania certyfikatu oraz pod-
pisania dedykowanych umów, 
w tym umowy odsprzedaży nad-
miaru energii do sieci, pełne 
wpięcie instalacji  nastąpiło 
w miesiącu październiku 2018 r.

Realizacja projektów unij-
nych znacząco zwiększa możli-
wości inwestycyjne LPEC S.A., 
w  szczególności ze  względu 
na dofinansowanie zadań. Przy-
sparza problemów jak każdy 
proces inwestycyjny, tym bar-
dziej że obciążona jest szere-
giem wymogów dodatkowych, 
ale pozwala nam wpisywać się 
w politykę ekologiczną, realizo-
wać własne ambitne zamierze-
nia i być postrzeganym w Polsce 
jako jeden z  liderów w branży 
o czym świadczą przyznane dla 
LPEC nagrody i wyróżnienia.

Paweł Okapa
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W pracach inwestycyjno-
modernizacyjnych LPEC S.A. 
wykorzystuje nowoczesny sprzęt, 
m.in. w lipcu 2018 r. Spółka 
wzbogaciła swój park maszyn o nowo 
zakupioną koparkę obrotową Wacker 
Neuson EW 100 (na fotografii 
powyżej). koparka ta w dużej mierze 
usprawniła prace na wielu odcinkach 
robót. Poprzez możliwość pracy 
dookoła swojej osi wykonuje zadania 
tam, gdzie było to niemożliwe 
przy pomocy dotychczas 
posiadanego sprzętu. Natomiast 
w miesiącu wrześniu szeregi 
taboru zasilił samochód ciężarowy 
samowyładowczy MAN TGM 
18.250 4X2 z żurawiem typu HdS 
model HMF 1720-k2 (na fotografii 
poniżej). Pojazd przeznaczony jest 
do transportu wszelkiego rodzaju 
materiałów, a jego główną zaletą jest 
możliwość załadunku i rozładunku 
przewożonego towaru przy pomocy 
zamontowanego żurawia.
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Area 21, making City - horizon 2020, ImPLEmENt European Energy Award (EEA) 
to nazwy projektów realizowanych przez urząd miasta Lublin przy współpracy LPEC S.A. 
Ich realizacja ma przyczynić się do poprawy efektywności energetycznej naszego miasta 
i wzrostu świadomości proekologicznej wśród lublinian.

RaZeM TWORZyMy DOBRĄ eneRGIę
Wizyta studyjna partnerów 

projektu „aRea 21 – Inteli-
gentne miasta regionu Morza 
Bałtyckiego w XXI wieku”

W dniach 17-19 września 
2 0 1 8  r.  Lu b l i n  o d w i e d z i l i 
g o ś c i e  m . i n .  z   H a m b u rg a 
(Niemcy), Tampere (Finlandia), 
Tartu, kohtla-järve (Estonia) 
i Helsingborga (Szwecja). Oka-
zją do spotkania był między-
narodowy projekt dotyczący 
efektywności energetycznej 
w dzielnicach miast AREA 21, 
którego najważniejszym zada-
n iem będz ie  opracowanie 
metody i narzędzi do planowa-
nia energetycznego dla dzielnic 
naszego miasta, na przykładzie 
dzielnicy Wieniawa. Podczas 
spotkania zaprezentowano 
l u b e l s k i e  d o b r e  p r a k t y k i 

i doświadczenia. LPEC na spo-
tkaniu reprezentowała Teresa 
Stępniak-Romanek, która opo-
wiedziała o działaniach eduka-

cyjno-marketingowych naszej 
firmy.

I M P l e M e n T.  Po p r a w a 
lokalnej  polityki  energe-
tyczno-klimatycznej poprzez 
system certyfikacji i zarządza-
nia jakością

25 września 2018 r. na spo-
tkaniu zorganizowanym przez 
Biuro Zarządzania  Energią 
Urzędu Miasta Lublin przed-
stawiciele krajowej Agencji 
Poszanowania Energii przed-
stawili główne założenia pro-
jektu  IMPLEMENT, którego 
celem jest wdrożenie systemu 
zarządzania jakością i certyfi-
kacji European Energy Award 

(EEA) w Polsce, Belgii, Chor-
wacji i Grecji. W okresie obję-
tym projektem 30 pilotażowych 
g m i n  o t r z y m a  z e w n ę t r z n e 
wytyczne dotyczące praktycz-
nej realizacji swojej polityki 
energetycznej. Gminy będą 
oceniać i planować działania 
w sześciu obszarach działalno-
ści: rozwój i planowanie prze-
strzenne, budynki i   obiekty 
gminne, energia, transport, 
o r g a n i z a c j a  w e w n ę t r z n a 
oraz  komunikac ja  i   współ -
praca. W powołanym właśnie 
zespole energetycznym w Gmi-
nie Lublin znalazł się również 
przedstawiciel LPEC S.A.

Making City - horizon 2020
Making City to projekt, któ-

rego celem jest opracowanie dla 
Lublina zintegrowanej strategii 
transformacji systemu energii 
na system niskoemisyjny. Cele 
szczegółowe to opracowanie 
koncepcji dystryktu pozytywnej 
energii w mieście, opracowa-
nie dokumentów strategicznych 
w zakresie gospodarki nisko-
emisyjnej do 2050 roku, wypra-
cowanie innowacji miejskich 
w zakresie niskiej emisji i zrów-
noważonego rozwoju, zawią-
zanie międzynarodowej sieci 
współpracy, podniesienie jako-
ści życia mieszkańców miasta 
oraz transfer wiedzy i innowacji. 
LPEC jest partnerem zewnętrz-
nym projektu.

Teresa Stępniak-Romanek
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Uczestnicy spotkania AREA 21 obradowali w lubelskim Centrum Spotkania kultur.
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CIePłO WRóCIłO DO lUBlIna
Coroczna akcja informacyjna „Ciepło wraca” prowadzona przez LPEC 
S.A., ma na celu poinformowanie mieszkańców Lublina o tym, że mają 
wpływ na termin rozpoczęcia ogrzewania swoich domów. W ramach 
kampanii propagowane są również zasady racjonalnego ogrzewania.

W tym roku postawiliśmy 
głównie na  Internet i   radio. 
Treści reklamowe promowane 
były m.in.:  w  wyszukiwarce 
Google, w  sieci reklamowej 
Google na kanale Youtube oraz 
na  Facebook’u. Spoty rekla-
mowe emitowane były w popu-
larnych, lokalnych rozgłośniach 
radiowych.

d o d a t k o w o  d l a  m i e s z -
k a ń c ó w  p r z y g o t o w a l i ś m y 
pomocny poradnik, który pod-
powiada co można zrobić aby 
zaoszczędzić na  ogrzewaniu. 
Poradnik dostępny jest Biurach 
Obsługi Mieszkańców (popu-
larne BOM’y) w całym mieście 
oraz w siedzibie naszej firmy. 
dodatkowo można go pobrać 
na naszej stronie internetowej 
www.lpec.pl

już pierwsze chłody spowo-
dowały, że największe spółdziel-
nie i wspólnoty mieszkaniowe 
zgłosiły się do nas o rozpoczę-
cie dostawy ciepła 24 i 25 wrze-
śnia (poniedziałek i wtorek).

Przypominamy zatem naj-
ważniejsze zasady rozpoczęcia 
ogrzewania…

Obecnie to odbiorcy decy-
dują, kiedy chcą rozpocząć 
ogrzewanie w swoich budyn-
kach. Zachęcamy aby nie zwle-
kać z tą decyzją i nie dopuścić 
do nadmiernego wychłodze-
nia bryły budynku. Ogrzanie 
takiego wyziębionego budynku 
jest o wiele bardziej kosztowne 
niż utrzymanie względnie stałej 
temperatury.

Mieszkańcy i  użytkownicy 
lokali w zasobach spółdzielni 
czy wspólnot mieszkaniowych 
zgłaszają potrzebę uruchomie-
nia dostawy ciepła do swoich 
zarządców lub administrato-
rów. Zarządcy (administratorzy) 
decyzję o rozpoczęciu dostawy 
ciepła przekazują do LPEC.

Mieszkańcy nie muszą się 
również martwić o zbędne koszty 
ogrzewania, kiedy na dworze 
zrobi się nagle ciepło. Węzły 
cieplne LPEC wyposażone są 
w urządzenia automatyki pogo-
dowej, które regulują dostawę 
ciepła w zależności od tempe-
ratury panującej na zewnątrz. 
dodatkowo odcinają dostawę 
c iepła , k iedy  temperatura 

na  zewnątrz 
w z r o ś n i e 
d o   o k r e -
ś l o n e g o 
p o z i o m u  – 
na jczęśc ie j 
jest to 12 lub 
1 5  s t o p n i . 
I odwrotnie jeśli temperatura 
spadnie, ciepło automatycznie 
znowu popłynie do kaloryfe-
rów. Tym samym mieszkaniec 
płaci tylko za ciepło, z którego 
faktycznie skorzystał.

Przypominamy również aby 
przed planowanym rozpoczę-
ciem dostawy ciepła mieszkańcy 
maksymalne odkręcili zawory 
termostatyczne przy swoich 
kaloryferach. dzięki tej drob-
nej czynności unikniemy zapo-
wietrzenia grzejników, podczas 
napełniania wodą instalacji cen-
tralnego ogrzewania.

Pamiętajmy również o naj-
ważniejszych zasadach racjo-
nalnego ogrzewania. O  tym 
więcej na stronie www.lpec.pl/
cieplo-systemowe/racjonalne-
-ogrzewanie/

Jacek Matyaszewskifo
t.
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Zasady racjonalnego ogrzewania prezentowaliśmy m.in. na antenie TVP Lublin.
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naSI WeTeRanI
W miesiącu lipcu 2018 roku przeszło na emeryturę sześcioro wieloletnich,  

zasłużonych pracowników naszej Spółki.

Pan Bronisław Budrewicz – związany z LPEC od 19 września 1988 roku do 9 lipca 2018 roku, co daje 
30 lat. Pracował na stanowisku monter c.o. w Obwodzie Eksploatacyjnym TR-1.

Pan Józef Sawa – pracę w LPEC rozpoczął 8 stycznia 1975 roku, do 12 lipca 2018 roku prze-
pracowując w  branży 43 lata. Ostatnio pracował na  stanowisku specjalista ds. technicznych  
w dziale Obsługi klienta.

Pani anna Czopek – pracowała wśród nas od 1 maja 1986 do 26 lipca 2018 roku, przepracowując 
32 lata. Pracowała na stanowisku specjalista ds. pracowniczych w dziale Personalnym.

Pani Jolanta Kuzioła – w LPEC od 17 marca 1986 roku do 26 lipca 2018 roku, co daje 32 lata.  
Pracowała na stanowisku księgowa w dziale Głównego księgowego.

Pan Ryszard Gryta – pracę w LPEC rozpoczął 1 czerwca 1996 roku, do 26 lipca 2018 roku przepraco-
wując w naszej firmie 22 lata. Pracował na stanowisku monter c.o. w pogotowiu cieplnym.

Pan Janusz Czopek – pracę w LPEC rozpoczął 1 maja 1996 roku do dnia 30 lipca 2018 roku, 
co daje 22 lata. Ostatnio pracował na stanowisku specjalista ds. technicznych w Sekcji Nadzoru  
i Odbiorów.

Za Państwa wieloletni trud oraz wszelkie dobro, 
jakim nas obdarzaliście serdecznie dziękujemy, 

życząc długich lat w zdrowiu i radości.

WITaMy W lPeC
Małgorzata hainrych 
od 23 lipca 2018 roku

Sekcja Przetargów i Umów

Tomasz Piskorski
od 13 sierpnia 2018 roku

Obwód Eksploatacyjny TR-2

Robert Bryczek
od 20 sierpnia 2018 roku

Obwód Eksploatacyjny TR-1

Serdecznie witamy w naszym gronie, 
życząc jak najwięcej satysfakcji z pracy zawodowej.
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Uroczyste pożegnanie naszych „lipcowych” Weteranów.
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na nOWeJ DRODZe żyCIa

MłODe KaDRy

Julia Ciemińska
ur. 5 lipca 2018 roku

c. Mariusza i Magdaleny
Obwód Eksploatacyjny TR-4

Julia Szczypa
ur. 27 lipca 2018 roku
c. Marcina i Agnieszki

dział Transportu

aleksander Pasierbik
ur. 27 sierpnia 2018 roku

s. Mariusza i Agnieszki
Obwód Eksploatacyjny TR-6

Szczęśliwym rodzicom gratulujemy!

fo
t.

 a
rc

h
iw

a 
ro

d
zi

n
n

e
fo

t.
 a

rc
h

iw
a 

ro
d

zi
n

n
e

Michał Stadnik – żona Renata
data ślubu: 25 sierpnia 2018 roku

pracownik Obwodu Eksploatacyjnego TR-4

adam Bielak – żona Małgorzata
data ślubu: 15 września 2018 roku
pracownik Pogotowia Cieplnego

Młodym Parom składamy najserdeczniejsze życzenia

kolumny opracowały: Grażyna kołosińska i Elżbieta Stelmasiewicz
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Lubelskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A.  
zyskało nowe narzędzie,  

potwierdzające wysoką jakość dostarczanego ciepła systemowego.  
Certyfikaty niskiej i ogólnej emisji zaświadczają,  
że dostarczane przez LPEC S.A. ciepło pozwala  

na znaczne ograniczenie emisji szkodliwych substancji w Lublinie.  
Ogrzewanie w ten sposób budynków jest najlepszym sposobem  

na skuteczne zmniejszenie zjawiska smogu.

Dzięki temu LPEC S.A., wraz z producentami lubelskiego ciepła,  
gwarantuje dobrą atmosferę i czyste powietrze w naszym mieście.
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