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Rada Nadzorcza Lubelskiego Przedsiębiorstwa Energety-
ki Cieplnej S.A. na posiedzeniu w dniu 27 kwietnia 2018 
roku dokonała zmian w składzie Zarządu Spółki. Prezesem 
Zarządu LPEC S.A. został p. Marek Goluch, dotychczasowy 
Wiceprezes Zarządu, jednocześnie p. Jolanta Jańczak oraz 
p. Lech Kliza zostali odwołani z Zarządu.

Zmiany w składzie Zarządu Spółki mają zagwarantować efek-
tywniejszą realizację celów ujętych w Strategii rozwoju LPEC S.A. 
na lata 2017-2021 – m.in. zakładany o 12 procent wzrost rynku ciepła 
systemowego oraz modernizację sieci ciepłowniczych na poziomie 
gwarantującym utrzymanie bezpieczeństwa energetycznego miasta 
oraz uelastycznienie lubelskiego systemu ciepłowniczego. Spółka 
do końca 2021 roku planuje realizację projektów inwestycyjnych 
o łącznej wartości 122 mln zł dofinansowywanych z funduszy Unii 
Europejskiej 

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. 
Od 2006 roku jest radcą prawnym, specjalizując się w obsłudze 
prawnej podmiotów sektora energetycznego, a także podmiotów 
funkcjonujących w oparciu o prawo spółdzielcze oraz samorządów 
lokalnych.  W latach 2010-2016 był członkiem Zarządu PGE Dystry-
bucja S.A. – przez pierwsze cztery lata jako wiceprezes, odpowia-
dając za obszar rozwoju oraz logistyki i zakupów, a następnie jako 
prezes, nadzorując wdrożenie wielu projektów efektywnościowych. 
W kręgu pozazawodowych zainteresowań nowego Prezesa Zarządu 
LPEC S.A. pozostaje m.in. muzyka klasyczna i literatura historyczna.

Artur Szymczyk
Przewodniczący Rady Nadzorczej LPEC S.A.

Lublin, 27 kwietnia 2018 roku

NOWY PREZES
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WYBORY DO RADY NADZORCZEJ 

Władze LPEC S.A., od lewej: prof. Jacek Wańkowicz – zastępca przewodniczącego Rady Nadzorczej, Artur Szymczyk – zastępca 
prezydenta Miasta Lublin i zarazem przewodniczący Rady Nadzorczej, Paweł Majka – dyrektor Biura Nadzoru Właścicielskiego 
Urzędu Miasta Lublin, reprezentujący – z upoważnienia Prezydenta Miasta – jedynego akcjonariusza Gminę Lublin, Marek Goluch 
– prezes Zarządu, Mirosław Kasprzak – sekretarz Rady Nadzorczej, Grzegorz Cękalski – członek Rady Nadzorczej, Irena Mazurek 
– członek Rady Nadzorczej.

ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
W dniu 6 czerwca 2018 roku Walne Zgroma-

dzenie Lubelskiego Przedsiębiorstwa Energetyki 
Cieplnej na swym zwyczajnym posiedzeniu pod-
sumowało działalność i wyniki Spółki w 2017 roku. 
Obradom przewodniczył dyrektor Biura Nadzoru 
Właścicielskiego Urzędu Miasta Lublin Paweł 
Majka, reprezentujący jedynego akcjonariusza 
Gminę Lublin.

Walne Zgromadzenie zatwierdziło sprawoz-
danie finansowe Spółki za rok obrotowy 2017 
oraz sprawozdanie Zarządu z działalności LPEC 

S.A. Przedmiotem obrad było także przyznanie 
absolutorium z wykonania obowiązków członkom 
Zarządu i Rady Nadzorczej.

Przedstawiciel jedynego akcjonariusza przeka-
zał na ręce Zarządu Spółki podziękowanie i wyrazy 
uznania dla wszystkich Pracowników LPEC S.A. 
za osiągnięcie dobrego wyniku finansowego, 
a także dbałość o bezpieczeństwo energetyczne 
lubelskiego systemu ciepłowniczego i rozwój sieci 
ciepłowniczej.

Grażyna Kołosińska

27 kwietnia 2018 roku, w związku z upływem trzyletniej 
kadencji, przeprowadzone zostały wybory przedstawicieli pra-
cowników do Rady Nadzorczej LPEC S.A. W naszej Spółce Rada 
Nadzorcza składa się z pięciu członków, z tym że dwóch spośród 
nich wybierają pracownicy Spółki w głosowaniu bezpośrednim 
i tajnym, przy zachowaniu zasady powszechności.

W wyniku wyborów, spośród 8 kandydatów, najwięcej głosów 
otrzymali p. Irena Mazurek (163) i p. Grzegorz Cękalski (108). 
Nowo wybranym przedstawicielom do Rady Nadzorczej życzymy, 
aby godnie reprezentowali nas wszystkich – Pracowników LPEC.

6 czerwca 2018 roku Walne Zgromadzenie LPEC S.A. powo-
łało na wspólną trzyletnią kadencję członków Rady Nadzorczej, 
którzy 29 czerwca spotkali się na swym pierwszym posiedzeniu. 
Jednym z punktów porządku obrad był wybór przewodniczą-
cego, zastępcy przewodniczącego i sekretarza Rady.

Grażyna Kołosińska fo
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LPEC W ROKU 2017
SPRZEDAŻ CIEPŁA

Rok 2017 był chłodniejszy od poprzedniego, 
co natychmiast przełożyło się na sprzedaż ciepła 
przez LPEC S.A. Wzrosła ona, w porównaniu do 
2016 roku o 3,4% i osiągnęła poziom 4,2 mln GJ. 
Pomimo zwiększonej sprzedaży ciepła w systemie, 
wskaźnik zużycia ciepła na jednostkę ogrzewanej 
powierzchni cały czas spada. Zużycie ciepła na 
1 m2 w ciągu ostatnich 10 lat spadło o prawie 22%.

NOWI KLIENCI
W 2017 roku dostawę ciepła uruchomiono 

w 71 nowych obiektach, a także w obiektach 
rozbudowywanych i modernizowanych – łączna 
moc 21,2 MW. 

Wśród największych przyłączeń na rynku 
pierwotnym można wymienić: obiekty Centrum 
Handlowego IKEA, budynki usługowo-biurowe 
Centrum Zana Holding przy ul . Nałęczow-
skiej, budynki mieszkalne przy ul. Melomanów 

i Operowej (nowe osiedle wzdłuż ul. Koncerto-
wej), przy ul. Północnej, Leszczyńskiego, Krańco-
wej, Rodakiewicza, Nowym Świecie, Zygmunta 
Augusta oraz w dzielnicy Węglin Południowy 
(ul. Gęsia, Kryształowa, Koralowa, Onyksowa). 
Łączna wielkość zamówionej mocy cieplnej 
nowoprzyłączonych budynków na rynku pier-
wotnym wyniosła 17,15 MW.

Wśród przyłączeń na rynku wtórnym znajdują 

się budynki mieszkalne przy ul. Czeremchowej, 
Baśniowej, Lipińskiego, Rubinowej, Sądowej, Nie-
całej oraz budynki produkcyjno-magazynowe przy 
ul. Smoluchowskiego i Długiej. Łączna wielkość 
zamówionej mocy cieplnej nowoprzyłączonych 
budynków na rynku wtórnym wyniosła 4,07 MW.

O wyborze ciepła systemowego decyduje 
przede wszystkim czynnik ekonomiczny. Inwesto-
rzy doceniają dobrą ofertę inwestycyjną, dostęp 
do atrakcyjnych instrumentów finansowych 
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oraz korzystne rozwiązania taryfowe, uwzględnia-
jące późniejsze koszty obsługi i napraw. 

Rozwój systemu ciepłowniczego i poprawa 
dostępności do ciepła systemowego jest jednym 
z najważniejszych założeń strategicznych Spółki. 
Ogromne inwestycje realizujące ten cel przynoszą 
wymierne efekty w postaci coraz większej liczby 
nowych klientów. Przez ostatnie 10 lat Spółka 
przyłączyła obiekty o łącznym zapotrzebowaniu 
na ciepło około 150 MW, co stanowi 24% całego 
rynku ciepła systemowego w Lublinie. 

INWESTYCJE
Priorytetem w działaniach inwestycyjnych 

Spółki był rozwój sieci i przyłączane nowych 
odbiorców oraz poprawa bezpieczeństwa i nie-
zawodności dostaw ciepła do klientów.

W zakresie działalności inwestycyjno-moder-
nizacyjnej w 2017 roku:
• wybudowano lub przebudowano łącznie 

13.407 m sieci ciepłowniczej i zewnętrznych 
instalacji odbiorczych  c.o. i c.w.u.; 

• wykonano 50 szt. nowych węzłów cieplnych;
• zmodernizowano 39 szt. węzłów (16 szt. węzłów 

indywidualnych; 23 węzłów grupowych., w tym 
3 węzły grupowe kompleksowo);

• w 10 węzłach cieplnych wymieniono regulatory 
i siłowniki, AKPiA w 6 węzłach indywidualnych 
i w 4 grupowych;

• w 12 węzłach grupowych wykonano remonty 
w zakresie oświetlenia, wymiany rozdzielnic 
elektrycznych, wymienników ciepła;

• zamontowano 19 szt. nowych ciepłomierzy, 
a 740 szt. podłączono do systemu zdalnego 
odczytu;

• dokonano zakupów w zakresie niezbędnych 
urządzeń, sprzętu i wyposażenia.
Realizacja zadań inwestycyjnych wyniosła 

10,4 mln zł. Zakupy inwestycyjne obejmujące urzą-
dzenia i sprzęt, a także nakłady na ustanowienie 
służebności przesyłu zrealizowano w wysokości 
1,1 mln zł Zadania modernizacyjne zrealizowano 
na kwotę 21,5 mln zł. Wartość łączna remontów 
wyniosła 3,1 mln zł. 

Teresa Stępniak-Romanek

LPEC W LICZBACH

2017 2008-2017

wybudowane lub 
przebudowane odcinki 
sieci ciepłowniczych

13,4 km 115,5 km

inwestycje, 
modernizacje i remonty 36,1 mln zł 261,6 mln zł

nowe przyłączenia 21,2 MW 150,5 MW

przyłączone budynki 71 475
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PODSUMOWANIE 
SEZONU 
GRZEWCZEGO

W sezonie grzewczym 2017/2018 mieszkańcy 
Lublina z ciepła systemowego korzystali przez 
220 dni, średnia temperatura wyniosła +3,44 °C. 
Sezon należał zatem do dość ciepłych. Najzim-
niejszym miesiącem był luty ze średnią tempera-
turą -4,09°C. Najzimniejszym dniem był 2 marca 
2018 roku, wówczas o godzinie 6.00 temperatura 
w Lublinie wyniosła -19,8°C. 

Należy wspomnieć, że „sezon grzewczy” jest 
jedynie pojęciem umownym. To klienci Spółki 
decydują, kiedy ogrzewanie zostanie włączone 
lub wyłączone. Nie istnieje także konkretny termin 
rozpoczęcia lub zakończenia sezonu grzewczego. 
Jedynie dla własnych potrzeb analitycznych LPEC 
ustala go na podstawie informacji, kiedy więk-
szość odbiorców rozpoczyna lub kończy ogrze-
wanie swoich obiektów. W minionym sezonie tak 
wyznaczony jego początek przypadł na 18 wrze-
śnia 2017 roku, a koniec na 25 kwietnia 2018 roku.

Teresa Stępniak-Romanek
Andrzej Rusek
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Rekordowo wysoki po-
ziom inwestycji planowany 
przez LPEC S.A. na 2018 
rok to przede wszystkim 
efekt pozyskanych dotacji 
ze środków Unii Europej-
skiej. Łącznie Spółka na 
rozbudowę i unowocze-
śnianie swojej infrastruk-
tury w tym roku przeznaczy 
prawie 40 mln zł. 

Przewidywany zakres prac 
inwestycyjno-remontowych 
obejmuje budowę nowych sieci 
i przyłączy ciepłowniczych zloka-
lizowanych głównie na terenach 
rozwojowych miasta – dzielnice: 
Wrotków, Węglin Południowy, 
Węglinek, Ponikwoda, Felin, 
Czechów Północny.

Nowe inwestycje obejmują 
budowę 48 odcinków sieci 
i   przy łączy c iepłowniczych 
o łącznej długości około 5,7 km. 
Przewidywane nakłady inwe-
stycyjne na te zadania wynoszą 
około 9,9 mln zł. Inwestycje te 
związane są z podłączeniami 
d o  s i e c i  n o w y c h  o d b i o r -
ców. Największe zadania to: 
budowa ponad 0,5 km sieci 
w  rejonie ulic Czeremchowej 
– Żołnierskiej oraz w rejonie 
Al. Witosa – ul.  Doświadczalnej 

o  długości 0,7  km. Ponadto 
jeszcze w tym roku planowane 
jest rozpoczęcie realizacji nowej 
sieci ciepłowniczej w kierunku 
os. Botanik z przejściem przez 
ulicę Poligonową. Pozwoli to na 
dostawę ciepła systemowego 
zarówno do nowych jak i już 
istniejących budynków.

Wartość przewidywanych 
nakładów na modernizację 
i   remonty istniejącej  infra-
struktury to wydatek około 
29,5  mln zł. W ramach tych 
robót zaplanowano moderni-
zację i  remonty 33 odcinków 
sieci ciepłowniczych o łącznej 
długości 7 km zlokalizowanych 
w różnych rejonach miasta. 

Aktualnie realizowane już 
są m.in. prace w rejonie ulic 
Chodźki, Sowińskiego, Długiej/
Wolskiej, na os. Piastowskim 
LSM, ul. Jana Pawła II, Sowiń-
skiego, Wojciechowskiej oraz 
w rejonie przebudowy ulic: Suli-
sławickiej, Choiny oraz Lipowej, 
co przy równoległym wyko-
nawstwie z pozostałymi wyko-
nawcami robót sieciowych czy 
infrastruktury drogowej chociaż 
trochę ograniczy utrudnienia 
dla mieszkańców.

Przewidziane do realizacji 
zadania polegają na komplek-
sowej przebudowie tradycyj-
nych sieci kanałowych na sieci 

preizolowane, które charaktery-
zują się lepszymi parametrami 
technicznymi w zakresie jed-
nostkowych strat ciepła lub na 
gruntownej modernizacji sieci,  
polegającej na wymianie awa-
ryjnych odcinków rurociągów, 
wymianie nieefektywnej izolacji 
termicznej rurociągów wykona-
nej z wełny mineralnej na obec-
nie stosowane izolacje z pianki 
po l iure tanowej  o   lepszym 
współczynniku strat ciepła oraz 
naprawie bądź wymianie innych 
zużytych elementów sieci.

Ponadto do realizacji jest 
duży zakres prac na magistral-
nej sieci zasilającej zachodnie 
rejony miasta, tzw. ciąg czu-
bowski o długości ok. 3 km, 
polegających na wykonaniu 
prac remontowych w zakresie 
wymiany armatury odcinającej 
i regulacyjnej, rurociągów i izo-
lacji ciepłochronnej w około 
30 komorach ciepłowniczych 
zlokalizowanych na tej sieci. 

Ogółem w bieżącym okre-
sie remontowym, tj. w okre-
sie o  największym natężeniu 
prac inwestycyjno-remonto-
wych na sieciach i w węzłach 
cieplnych, do października 
2018  roku pracownicy LPEC 
będą obecni  w  ponad 200 
miejscach Lublina. 

Małgorzata Mazurek

INWESTYCJE LPEC W 2018 ROKU

Wymiana sieci ciepłowniczej wzdłuż ul. Diamentowej
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Panele fotowoltaiczne na budynku LPEC przy ul. Ceramicznej 3 

Lubelskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. montuje na dachach swoich biurow-
ców panele fotowoltaiczne, produkujące prąd na potrzeby własne Spółki. Niewykorzy-
stana energia zostanie sprzedana do fi rmy zajmującej się obrotem energią elektryczną. 
Inwestycja będzie współfi nansowana ze środków Unii Europejskiej.

LPEC WYPRODUKUJE 
ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ Z OZE

Projekt przewiduje wykona-
nie instalacji paneli fotowolta-
icznych o łącznej mocy 37,5 kW 
i powierzchni prawie 235 m2 
na dwóch budynkach biurowo-
-administracyjnych Spółki: przy 
ul. Puławskiej 28 i przy ul. Cera-
micznej 3. Energia słoneczna 
zasilająca całą instalację w ciągu 
roku umożliwi produkcję około 
40MWh energii elektrycznej. 

Panele fotowoltaiczne będą 
u m i e s z c z o n e  n a  d a c h a c h , 
na specjalnej bezinwazyjnej 
konstrukcj i , umożl iwiającej 
ustawienie całego łańcucha 
w kierunku południowym, pod 
kątem 15o. W celu zwiększenia 
współczynnika autokonsumcji, 
instalacje zostaną wyposażone 
w programowalny sterownik, 
optymalizujący pobór własny 

energi i  e lekt rycznej  przez 
obiekt.

Wykorzystanie energii z OZE 
wpisuje się w kompleksowe 
podejście Spółki do zarządza-
nia zasobami energetycznymi, 
za które odpowiada. 

Ponadto  Spółka  wdraża 
system zarządzania energią 
według wymagań normy ISO 
50001:2012, którego głównym 
celem będą oszczędności ener-
gii, a co za tym idzie obniżenie 
kosztów działalności i zmniej-
szenie emisji gazów cieplarnia-
nych do atmosfery.

27 kwietnia 2018 roku roz-
strzygnięty został przetarg na 
dostawę, montaż oraz urucho-
mienie instalacji fotowoltaicznej. 
Najkorzystniejszą ofertę złożyła 
firma Eco-energia Sp. z o.o. 

z Lublina. 4 czerwca 2018 roku 
wykonawca rozpoczął montaż. 
Prace na obu obiektach LPEC 
mają potrwać do października 
2018 roku. 

I n w e s t y c j a  w s p ó ł f i n a n -
sowana jest ze środków UE 
w  ramach Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego Woje-
wództwa Lubelskiego na lata 
2014-2020, Oś 4: Energia Przy-
jazna Środowisku, Działanie 
4.2: Produkcja energii z OZE 
w przedsiębiorstwach. Umowa 
o dofinansowanie została pod-
pisana 16 lutego br. z Lubelską 
Agencją Wspierania Przedsię-
biorczości. Wartość całego pro-
jektu wynosi 214,2 tys. zł. Kwota 
dotacji to 96,4 tys. zł.

Stanisław Zwolan 
Jacek Matyaszewski
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Projekt „Przebudowa węzłów 
grupowych na terenie miasta 
Lubl in”  obejmuje wymianę 
10 istniejących węzłów grupo-
wych na 183 węzły indywidu-
alne w dzielnicach: Czechów 
(ul. Braci Wieniawskich, Lesze-
t y c k i e g o ,  N o s k o w s k i e g o , 
Radzyńska), Czuby (ul. Sasan-
kowa, Różana) , Ka l inowsz-
c z y z n a  ( u l .   D a s z y ń s k i e g o ) 
i Wrotków (ul. Nałkowskich). 
Ponadto wybudowane zosta-
nie 11,4 km sieci ciepłowniczej 
preizolowanej, wyposażonej 
w system alarmowy sygnalizacji 
stanów awaryjnych. Nowowy-
budowana sieć zastąpi stare 
sieci niskoparametrowe o łącz-
nej długości 13,4 km.

Węzły indywidualne pozwa-
lają na bardziej racjonalne pro-
wadzenie gospodarki ciepłem, 
tzn. wspólnota może samodziel-
nie podjąć decyzję np. o termi-
nach włączania ciepła, może 
wpływać na parametry zapro-
gramowania poziomu ogrze-
wania czy skuteczniej planować 
i przeprowadzić działania ter-
momodernizacyjne.

Projekt zakłada  ograniczenie 
strat ciepła „na przesyle” oraz 

na węźle. Pozwoli to na zaosz-
czędzenie rocznie 11.221 GJ 
ciepła, co jest równoważne 
z ogrzaniem ok. 450 mieszkań 
o powierzchni 50 m2. W skali 
całego miasta realizacja pro-
jektu oznacza zmniejszenie 
emisji pyłów i gazów cieplar-
nianych, a tym samym poprawę 
warunków życia mieszkańców 
Lublina. 

Realizacja projektu przy-
czyni się również do zmniejsze-
nia zużycia energii elektrycznej 
w węzłach cieplnych, obniżenia 
awaryjności sieci ciepłowniczej 
oraz węzłów i obniżenia strat 
wody w sieci.

Całkowity koszt realizacji 
projektu: 27.135.014,72 zł
Kwota wydatków kwalifi-
kowanych: 22.033.285,14 zł
Dofinansowanie projektu 
z UE: 13.600.000,00 zł

Projekt jest współfinanso-
wany ze środków Funduszu 
Spójności w ramach działa-
nia 1.5 Efektywna dystrybucja 
 ciepła i chłodu, oś priorytetowa 
I  Zmniejszenie emisyjności 

LPEC PRZEBUDUJE WĘZŁY GRUPOWE
Lubelskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej rozpoczyna realizację projektu przebudowy 
węzłów grupowych na nowoczesne węzły indywidualne. Inwestycja zmniejszy straty energii 
oraz poprawi komfort i bezpieczeństwo mieszkańców korzystających z ciepła systemowe-
go. Wartość projektu wynosi 22 mln zł. Całe przedsięwzięcie będzie współfi nansowane 
ze środków unijnych i potrwa do 2021 roku. Umowa w tej sprawie z Narodowym Fundu-
szem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej została podpisana 28 maja 2018 roku.

Stara podstacja grupowa
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Nowoczesny węzeł indywidualny
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gospodarki Programu Opera-
cyjnego Infrastruktura i Środo-
wisko 2014-2020. Wszystkie 
zadania planowane do realizacji 
w ramach przyznanej dotacji 
zostały uwzględnione w Planie 
Gospodarki Niskoemisyjnej dla 
Miasta Lublin.

L P E C  S . A .  d o t y c h c z a s 
zawarła cztery umowy na dofi-
nansowanie inwestycji w roz-
wój i modernizację lubelskiego 
systemu ciepłowniczego w 
ramach perspektywy finanso-
wej na lata 2014-2020 na kwotę 
dotacji 73,7 mln zł. 

Łączna wartość projektów 
wynosi 122,7 mln zł. Dofinan-
sowane projekty wpisują się 
w realizację „Strategii rozwoju 
LPEC S.A. na lata 2017-2021”.

Teresa Stępniak-Romanek
Marek Mirosław

BEZPOŚREDNIE REZULTATY REALIZACJI PROJEKTU

9 maja 2018 roku odbyło się spotkanie z klientami LPEC S.A., podczas którego zaprezentowano założenia i zakres projektu 
„Przebudowa węzłów grupowych na trenie miasta Lublin”.
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CENTRALNE OGRZEWANIE 
ZAMIAST PIECÓW
11 kwietnia rozpoczęto nabór wniosków o dopłaty w ramach Programu Ograniczania 
Niskiej Emisji. To już kolejna edycja programu, który funkcjonuje w Lublinie od 2013 roku. 
Głównym założeniem projektu jest zmniejszenie ilości pieców węglowych, a co za tym 
idzie, poprawa jakości powietrza w mieście. 

Do tej pory, dzięki dofinansowaniu, zlikwidowano ponad 300 pie-
ców i kotłów na paliwo stałe. Władze miasta chciałyby, aby ta liczba 
była znacznie większa, dlatego też w tym roku zdecydowano się na 
pewne zmiany. Zgodnie z regulaminem przyjętym w lutym 2018 
roku przez Radę Miasta Lublin, nabór wniosków o dofinansowanie 
prowadzony jest w sposób ciągły, a same wnioski rozpatrywane 
według kolejności złożenia. Osoby, które złożą wniosek w tym roku, 
a nie zakwalifikują się do programu, będą miały taką szansę w roku 
następnym, bez konieczności ponownego składania dokumentów. 
Kolejną zmianą w regulaminie jest możliwość wymiany starego pieca 
lub kotła na ogrzewanie w systemie hybrydowym. Na dotacje w tym 
roku miasto przeznaczy 350 tys. zł.

Lublin jako jedno z pierwszych miast w Polsce rozpoczął działania 
mające na celu poprawę jakości powietrza i zmniejszenie niskiej 
emisji poprzez wsparcie finansowe mieszkańców, którzy zdecydowali 
się na wymianę starych pieców i kotłów na paliwa stałe. Dziś podej-
mujemy kolejne działania, ruszamy z pierwszym w Lublinie panelem 
obywatelskim, który dotyczy tematyki smogu, organizujemy akcje 
edukacyjne w szkołach i kontynuujemy Program ograniczenia niskiej 
emisji cieszący się ogromnym zainteresowaniem wśród naszych 
mieszkańców – stwierdził Krzysztof Żuk, Prezydent Miasta Lublin.

Program obejmuje dofinansowanie działań polegających na trwałej zmianie systemu ogrzewania 
opartego na paliwie stałym, w lokalach i nieruchomościach w granicach administracyjnych miasta Lublin. 
Sposobem na to jest podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej, ogrzewanie elektryczne, pompy 
ciepła, ogrzewanie gazowe, ogrzewanie olejowe, system hybrydowy (mieszane systemy centralnego 
ogrzewania z wyłączeniem systemów opartych na paliwach stałych). 

Ciepło systemowe jest jednym z najbardziej efektywnych sposobów walki z niską emisją. Budynki 
zasilane ciepłem dostarczanym przez Lubelskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A charaktery-
zują się zdecydowanie mniejszymi wskaźnikami emisji w porównaniu do ciepła z lokalnych kotłowni 
węglowych. Wskaźniki te są ponad 70 razy mniejsze jeśli chodzi o pyły zawieszone, jak i w przypadku 
rakotwórczego benzo(a)piranu, czego potwierdzeniem jest przyznanie  przed kilkoma miesiącami cer-
tyfikatu redukcji emisji PreQurs dla całego lubelskiego systemu ciepłowniczego. 

Jacek Matyaszewski
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Projekty inwestycyjne LPEC S.A. współfinansowane ze środków UE
1. Rozbudowa efektywnego systemu ciepłowniczego na terenie miasta Lublin, POIiŚ 2014-2020

Kwota wydatków kwalifikowanych: 39,4 mln zł
Dofinansowanie projektu z UE: 24,4 mln zł

2. Modernizacja sieci ciepłowniczej na terenie miasta Lublin, POIiŚ 2014-2020 
Kwota wydatków kwalifikowanych: 61,1 mln zł
Dofinansowanie projektu z UE: 35,6 mln zł

3. Przebudowa węzłów grupowych na trenie miasta Lublin, POIiŚ 2014-2020, 
Kwota wydatków kwalifikowanych: 22 mln zł
Dofinansowanie projektu z UE: 13,6 mln zł

4. Budowa instalacji fotowoltaicznej na dwóch budynkach biurowo-administracyjnych 
przy ul. Puławskiej 28 i ul. Ceramicznej 3, RPO 2014-2020
Kwota wydatków kwalifikowanych: 214,2 tys. zł
Dofinansowanie projektu z UE: 96,4 tys zł
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Panel obywatelski to sposób 
na demokratyczne podejmowa-
nie decyzji w sprawach lokal-
nej społeczności czy regionu. 
Do zajęcia się danym tematem 
zaprasza się grupę mieszkańców 
wyłonioną losowo z uwzględ-
nieniem kryteriów demograficz-
nych. Kluczowym elementem 
panelu obywatelskiego jest 
debata, która prowadzi do sfor-
mułowania rekomendacji, czyli 
rozwiązań w  zakresie tematu 
danego panelu.

Nad sposobami poprawy 
jakości powietrza w Lublinie 
pracowało 60 losowo wybra-
nych mieszkańców i mieszka-
nek Lublina, dobranych pod 
kątem wieku, płci, wykształ-
cenia i dzielnicy. Charaktery-
styka panelistów została oparta 
o strukturę demograficzną mia-
sta, tak, żeby skład panelistów 
stanowił „miasto w pigułce”. 

Panel obywatelski odbył się 
sześć razy. Pierwsze trzy spo-
tkania (12 kwietnia, 14 kwietnia, 

21 kwietnia 2018 roku) miały cha-
rakter edukacyjny. W ich trakcie 
paneliści i panelistki zapoznali 
się z  opiniami ekspertów zaj-
mujących się m.in. transportem, 
rozwiązaniami grzewczymi oraz 
polityką przestrzenną i zielenią 
w mieście. 

W tej części panelu głos 
zabrała Teresa Stępniak-Roma-
nek z LPEC. W swoim wystąpieniu 
zaprezentowała działania firmy 
na rzecz rozwoju ciepła syste-
mowego, opowiadała o zaletach 
przejścia na  ten model ogrze-
wania, o planach inwestycyjnych 
firmy i wyzwaniach związanych 
z podłączeniem do sieci niektó-
rych dzielnic Lublina.

Podczas kolejnych trzech 
spotkań (28 kwietnia, 12 maja 
i 19 maja 2018 roku) – uczest-
nicy dyskutowali nad możli-
wymi rozwiązaniami w zakresie 
poprawy jakości powietrza, 
które chcieliby rekomendować 
Ratuszowi. Praca, w tym dniach 
polegała na wspólnym przyjrze-

niu się problemom i szukaniu 
adekwatnych propozycji, które 
są skuteczne w przeciwdziała-
niu zanieczyszczeniu powietrza 
w mieście. 

 Na ostatnim spotkaniu panelu 
jego uczestnicy głosowali nad 
rekomendacjami. Przyjęto, że te 
propozycje które otrzymają co 
najmniej 80% poparcia zostaną 
przekazane miastu do realizacji. 
Spośród około 250 rekomendacji 
poparcie na poziomie 80% (i wię-
cej) uzyskało 48. Wśród „przegło-
sowanych” rekomendacji znalazły 
się równie te zgłaszane przez 
naszą firmę m.in.: obowiązek 
przyłączania budynków do sieci 
ciepłowniczej, gdy pozwalają na 
to warunki techniczne i ekono-
miczne oraz realizacja progra-
mów edukacyjnych związanych 
z racjonalnym i ekologicznym 
ogrzewaniem budynków.

In formac je  o  pane lu  są 
z a m i e s z c z o n e  n a  s t ro n i e : 
www.lublin.eu/panel

Jarosław Boroch

CO ZROBIĆ, ABY ODDYCHAĆ W LUBLINIE CZYSTYM POWIETRZEM?

PANEL OBYWATELSKI
Pierwszy w historii Lublina panel obywatelski dobiegł końca. W jego trakcie mieszkańcy 
mieli odpowiedzieć na pytanie „Co zrobić, aby oddychać w Lublinie czystym powie-
trzem?” Decyzje mieli ułatwić eksperci z różnych dziedzin związanych z powietrzem 
w mieście, wśród których nie mogło zabraknąć przedstawicieli Lubelskiego Przedsię-
biorstwa Energetyki Cieplnej S.A.
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DEBATA 
ANTYSMOGOWA

Tegoroczne Targi Lublin – organi-
zowane w dniach 23-25 marca 2018 
roku – były okazją do przeprowadzenia 
Debaty Antysmogowej z mieszkańcami 
Lublina. Organizatorem wydarzenia był 
Urząd Miasta Lublin. Udział w niej mogli 
wziąć wszyscy mieszkańcy, którzy nie są 
obojętni na problem smogu.

Podczas spotkania poruszone były 
kluczowe kwestie związane z działa-
niami władz miasta w obszarze ogra-
niczenia niskiej emisji. Przedstawiciel 
Lubelskiego Przedsiębiorstwo Ener-
getyki  Cieplnej  Teresa  Stępniak-
-Romanek opowiadała o efektywności 
systemu ciepłowniczego, który może 
pomóc w rozwiązaniu problemu smogu. 
Z kolei praktycy z zakresu ekologicz-
nych rozwiązań radzili, jakie urządzenia 
grzewcze są najbardziej przyjazne dla 
środowiska.

Jacek Matyaszewski

DOBRA ENERGIA 
Blisko dwieście osób wspólnie dys-

kutowało o przyszłości ekologicznych 
źródeł energii podczas pierwszej kon-
ferencji z nowego cyklu Dobra Ener-
gia, która odbyła się 27 marca 2018 
roku w Lublinie. Wszyscy uczestnicy byli 
zgodni co do tego, że społeczeństwo ma 
przed sobą wiele wyzwań, zmian, ale też 
wielkie szanse na to, aby polski rynek 
energetyczny przeszedł w najbliższym 
czasie postępowe zmiany. 

Zaproszeni samorządowcy opowie-
dzieli, jak ich regiony, miasta, czy gminy 
wykorzystują odnawialne źródła energii 
(OZE), jak również co robią by oszczę-
dzać energię. 

Eksperci z organizacji branżowych 
opowiedzieli o najświeższych nowinkach 
technicznych w obszarze OZE, zarządza-
nia energią i jej oszczędzania; a przed-
stawiciele biznesu pochylili się nad 
pytaniem: czy OZE się naprawdę opłaca? 

W gronie ekspertów znalazł  się 
również przedstawiciel naszej firmy 

dyrektor ds. eksploatacji Paweł Okapa, który mówił m.in. jakie korzyści dla gminy płyną z nowoczesnej 
sieci przesyłowej oraz ile nasze miasto już zyskało dzięki realizowanej strategii inwestycyjnej Spółki. 

Uczestnicy konferencji zgodnie stwierdzili, że walka o czyste powietrze jest procesem długim, 
ale niezwykle potrzebnym, a zmiany w polskiej energetyce są konieczne i następują już teraz. 
Organizatorem spotkania była firma Konferencje Agora. 

Teresa Stępniak-Romanek

EKOLOGIA JEST SZANSĄ
W dniach 24-25 maja 2018 roku w Centrum Szkole-

niowo-Wypoczynkowym Energetyk w Nałęczowie odbyła 
się kolejna konferencja z cyklu „Ekologia nie jest modą, jest 
szansą, jest czystą kalkulacją, jest koniecznością”. LPEC był 
partnerem tego wydarzenia. 

Główne tematy tegorocznej edycji to zagadnienia 
związane z nowymi zasadami zbiórki odpadów, prak-
tyczne aspekty działalności spółdzielni mieszkaniowych 
oraz ciepło systemowe i OZE narzędziem poprawy jakości 
powietrza. LPEC S.A. na konferencji reprezentowała Teresa 
Stępniak-Romanek – kierownik działu Strategii i Marke-
tingu, która przedstawiła prezentację pod tytułem „Czyste 
ciepło systemowe dla Lublina”. Wystąpienie obejmowało 
szereg najbardziej aktualnych tematów, takich jak: źródła 
niskiej emisji, certyfikację pod kątem emisyjności lubel-
skiego systemu ciepłowniczego. Dodatkowo uczestnicy 
mieli możliwość lepiej poznać zasady funkcjonowania 
efektywnych systemów ciepłowniczych oraz plany rozwo-
jowe LPEC na lata 2017-2021. W konferencji wzięło udział 
blisko 70 osób. Wśród zaproszonych gości nie zabrakło 
przedstawicieli władz rządowych i samorządowych oraz 
przedstawicieli spółdzielni i zarządców wspólnot miesz-
kaniowych z terenu województwa lubelskiego.

Arkadiusz Wojewódzki
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Paweł Okapa – dyrektor ds. eksploatacji LPEC S.A. (z lewej) 
podczas konferencji Dobra Energia
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Lubelskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. już po raz drugi zostało zwycięzcą 
konkursu „Firma pełna ciepła” organizowanego przez Izbę Gospodarczą Ciepłownictwo 
Polskie i Program Promocji Ciepło Systemowe. Konkurs promuje fi rmy, które najaktywniej 
korzystają z marki Ciepło Systemowe na swoich lokalnych rynkach. Dodatkowo zdo-
byliśmy nagrody główne w kategoriach: Standardy Marketingowe, PR, Działania B2C.

FIRMA PEŁNA CIEPŁA

f o
t.

 IG
C

P

Zwycięstwo w konkurs ie 
w  tym roku zapewniły  nam 
przede wszystkim działania 
edukacyjne skierowane do naj-
młodszych uczniów lubelskich 
szkół  podstawowych, real i -
zowane w  ramach projektu 
„Lekcje ciepła”, jak również 
promocja ciepła systemowego 
na spotkaniach z mieszkańcami 
i podczas autorskich kampa-
nii informacyjno-reklamowych. 
Kapituła wysoko oceniła rów-
nież standardy marketingowe 
w obszarze identyfikacji wizu-
alnej, komunikacji oraz spo-
łeczne zaangażowanie naszej 
firmy. Oznacza to, że wykonali-
śmy „kawał dobrej roboty”, aby 
lokalni odbiorcy ciepła i miesz-
kańcy identyfikowali LPEC S.A. jako lokal-
nego dostawcę bezpiecznego, wygodnego 
i czystego ciepła systemowego.

Tegoroczna rywalizacja toczyła się do 
ostatnich chwil. Miejsce na podium wywal-
czyły również: PEC Bełchatów i PEC w Gnieź-
nie, zajmując kolejno drugie i trzecie miejsce

Spotkanie ciepłowników marketingowców 
było również okazją do wymiany doświad-
czeń i pomysłów promocji marki na lokalnych 
rynkach ciepła. Olga Pełka z PEC Bełchatów 
przedstawiła m.in. swój sposób na akcję 
„Zmień bojler na kaloryfer”, zrealizowaną 
na szeroką skalę w Bełchatowie oraz akcję 
dotyczącą Yarnbombingu – czyli oplata-
nia szalikami drzew, przystanków i ogólnie 
przestrzeni miejskiej. My podzieliliśmy się 
pomysłem na kampanię „Ciepło wraca”, którą 
realizowaliśmy przed rozpoczęciem okresu 
grzewczego. Robert Mania z MEC-u Koszalin 
zaprezentował z kolei drukowane wydawnic-
two zatytułowane „Ciepły Koszalin”, kiero-
wane do mieszkańców miasta.

Konkurs „Firma pełna ciepła” trwał od 
1 czerwca 2017 roku do 15 maja 2018 roku. 
Uczestniczyło w nim ponad pięćdziesiąt firm 
ciepłowniczych z całej Polski. Uroczyste roz-
strzygnięcie i wręczenie nagród odbyło się 
14 czerwca 2018 roku w warszawskim hotelu 
Mercure przy ul. Złotej.

Jarosław Boroch

Prezes Zarządu IGCP Jacek Szymczak i wiceprezes Bogusław Regulski 
wręczają nagrody dla LPEC S.A.
Prezes Zarządu IGCP Jacek Szymczak i wiceprezes Bogusław Regulski 
wręczają nagrody dla LPEC S.A.
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LPEC 
WŚRÓD 
NAJLEPSZYCH
PEC-ÓW
Lubelskie Przedsiębiorstwo 
Energetyki Cieplnej S.A. zaję-
ło trzecie miejsce w najnow-
szym plebiscycie na Najlepsze 
Przedsiębiorstwo Energetyki 
Cieplnej, organizowanym przez 
magazyn „Strefa Gospodarki”. 
W rankingu brano pod uwagę 
proekologiczność, politykę per-
sonalną, zaplecze techniczne, 
skuteczne pozyskiwanie środ-
ków unijnych i zaangażowanie 
w życie społeczności lokalnych. 
To już kolejny rok, kiedy nasza 
fi rma znajduje się w czołówce 
najlepszych przedsiębiorstw 
ciepłowniczych w Polsce.

Jacek Matyaszewski

DYPLOM

dla

Lubelskiego Przedsiębiorstwa 
Energetyki Cieplnej S.A.

za zajęcie 

III miejsca

w 

Ogólnopolskim Rankingu 
Przedsiębiorstw Energetyki Cieplnej za rok 2018

Łukasz Osypiński
Dyrektor Programu

Grzegorz Kozicki
Redaktor Naczelny

RANKING NAJLEPSZYCH PRZEDSIĘBIORSTW ENERGETYKI CIEPLNEJ W 2018 ROKU

1. Szczecińska Energetyka Cieplna Sp. z o.o.

2. Komunalne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Bydgoszczy

Gdańskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.

3. LUBELSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ S.A.

Miejska Energetyka Cieplna Sp. z o.o. w Koszalinie

4. Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. w Tarnowie

5. Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Gnieźnie Sp. z o.o.

Enea Ciepło Sp. z o.o. w Białymstoku

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Suwałkach Sp. z o.o.

6. Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Kielcach

MPEC Sp. z o.o. w Olsztynie

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej – Krośnieński Holding Komunalny Sp. z o.o.

7. Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Świnoujściu

8. Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Mińsku Mazowieckim

9. Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Geotermia Podhalańska S.A.

10. Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. we Włocławku
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RYNEK CIEPŁA SYSTEMOWEGO

Chcąc skorzystać z uroków tegorocznej 
zimy, w dniach od 2 do 4 marca pra-

cownicy LPEC S.A. wybrali się do  Krynicy 
Górskiej. Chętni szusowali na stokach 
Jaworzyny i Góry Krzyżowej, pozostali 
spacerowali i podziwiali panoramę z Góry 
Parkowej. Była także okazja do kąpieli w ba-
senach termalnych w Vrbowie na Słowacji. 
Pogoda i humor dopisały co  poświadczają 
załączone fotografi e. 

W Lu b l i n i e  p o j a w i l i  s i ę 
c iepłownicy  z  ca łe j  Polsk i . 
Wszystko za sprawą VII kon-
ferencji  „Rynek Ciepła Sys-
temowego”, która odbyła się 
w dniach 20-22 lutego 2018 
roku w hotelu Mercure. Była  
to już siódma edycja wyda-
rzenia. Organizatorami kon-
ferencji byli  LPEC S.A. wraz 
z  Izbą Gospodarczą Ciepłow-
n ic two Po lsk ie  oraz  Okrę-
gowym Przedsiębiorstwem 
Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. 
w Puławach. Program spotka-

nia podzielono na trzy sesje 
tematyczne: „Program Promo-
cji Ciepła Systemowego jako 
narzędzie rozwoju ciepłow-
nictwa systemowego i walki ze 
smogiem”, „Otoczenie prawne 
funkcjonowania ciepłownictwa 
– wpływ unijnych i krajowych 
regulacji prawnych na ograni-
czenie emisji zanieczyszczeń 
do atmosfery” oraz „Nowo-
czesne, ekologiczne i   ener-
g o o s z c z ę d n e  t e c h n o l o g i e 
w ciepłownictwie systemowym 
i ich f inansowanie z  fundu-

szy  k ra jowych  i  un i jnych”.
Sesjom tematycznym towa-

rzyszyły liczne panele dysku-
syjne i wykłady prowadzone 
przez specjalistów związanych 
z branżą ciepłowniczą. Liczba 
uczestników Konferencji wynio-
sła ponad 120 osób. Część arty-
styczną wydarzenia uświetnił 
występ lubelskiego zespołu 
Lubliner Klezmorin. Konferen-
cję zakończyła wycieczka tech-
niczna do Elektrociepłowni 
Lublin Wrotków.

 Jacek Matyaszewski
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P Uczestnicy jednej z debat Rynku Ciepła Systemowego. Od prawej: Jacek Szymczak prezes Zarządu Izby 
Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie, Teresa Stępniak-Romanek z LPEC S.A., Agnieszka Ościłowska 
i Sebastian Piechocki z firmy Konceptlab, Adolf Mirowski z Instytutu Certyfikacji Emisji Budynków.
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Lubelskie Przedsiębiorstwo 
Energetyki Cieplnej, to 
przede wszystkim dostaw-
ca ciepła systemowego, ale 
również aktywny uczestnik 
życia społecznego i kultu-
ralnego Lublina. 

Rokrocznie LPEC uczestni-
czy i wspiera najważniejsze dla 
miasta wydarzenia oraz anga-
żuje się w wiele aspektów jego 
życia. Spółka jest organizato-
rem wielu akcji społecznych, 
bierze udział w wydarzeniach 
kulturalnych miasta, prowadzi 
edukację proekologiczną wśród 
najmłodszych, ponadto pro-
muje i wspiera lubelski sport. 
Działalność społeczną Spółki 
definiuje „Strategia w zakre-
sie społecznego zaangażowa-
nia w działaniach Lubelskiego 
Przedsiębiorstwa Energetyki 
Cieplnej S.A. na lata 2016-2020”.

LEKCJA CIEPŁA
Działania związane z edu-

kacją z zakresu ochrony śro-
dowiska LPEC kieruje głównie 
do najmłodszych mieszkań-
ców naszego miasta poprzez 
organizację programu edu-
kacyjnego pt. „Lekcja ciepła”. 
Celem programu jest kształ-
towanie postaw proekologicz-
nych wśród uczniów, edukacja 
w zakresie ochrony powietrza, 

racjonalnego korzystania z cie-
pła i ciepłej wody oraz zrozu-
mienie wpływu marnotrawienia 
ciepła na zasoby Ziemi. Od 
początku trwania projektu pro-
gramem edukacyjnym objęto 
kilkanaście tysięcy dzieci, zaan-
gażowano ponad 100 nauczy-
cieli z 64 przedszkoli i 36 szkół 
podstawowych. 

CIEPŁO WRACA
Zasady racjonalnego ogrze-

wania Spółka propagowała 
również wśród dorosłych miesz-
kańców Lublina, do których 
kierowana była kampania infor-
macyjna „Ciepło wraca”, zreali-
zowana przed rozpoczęciem 
sezonu grzewczego 2017/18. 
Jednym z  narzędzi  prowa-
dzonych działań był poradnik 
„Ciepło w Lublinie” dystrybu-
owany z  jednym z dzienników 
lubelskich oraz stale dostępny 
na stronie internetowej Spółki. 

Po ra d n i k  w s ka z u j e  p ro s t e 
metody, dzięki którym miesz-
kańcy mogą zaoszczędzić ciepło 
i swoje pieniądze.

CZYSTE POWIETRZE 
W LUBLINIE

Na przełomie lutego i marca 
2017 roku LPEC włączył się 
w kampanię „Nie traktuj smogu 
jak powietrza”, w której wska-
zywano na zalety ogrzewania 

budynków ciepłem systemo-
wym i związaną z tym możliwość 
ograniczenia tzw. niskiej emi-
sji. Kampania była prowadzona 
w  ramach Programu Ciepło 
Systemowe z wykorzystaniem 
strony www.lpec.pl oraz spo-
tów radiowych na antenie Radia 
Lublin i Radia Free.

ŻYCIE MIASTA
Spółka w minionym roku 

aktywnie wspierała również 
wydarzenia organizowane przez 
społeczności lokalne na terenie 
Lublina. Wśród przedsięwzięć 
wspartych w roku 2017 należy 
wymienić m.in. Ogólnopolski 
Konkurs Młodych Wokalistów 
i Zespołów Wokalnych „Debiuty 
2017”, program edukacyjny 
„Karuzela Sztuki”, Festyn Pasje 
Ludzi Pozytywnie Zakręconych, 
festyny z okazji Dnia Dziecka 
w kilku dzielnicach miasta, Eko-
Piknik Rodzinny oraz Karnawał 
Sztukmistrzów.

Ponadto firma po raz kolejny 
zaangażowała  s ię  w  akc ję 
Pomóż Dzieciom Przetrwać 
Zimę, Ogólnopolski Przegląd 
Hejnałów Miejskich oraz współ-
finansowała wyjazd młodzieży 
z domów dziecka na Między-
kontynentalne Spotkanie Mło-
dych w Taizé.

SPORT
Mieszkańcy Lublina uczestni-

czący w imprezach biegowych 
organizowanych w mieście od 
kwietnia do czerwca 2017 roku, 
mieli również okazję poprawić 
swoją sylwetkę w ramach akcji 
„Zamień bojler na  kaloryfer” 
zorganizowanej przez LPEC S.A. 
Specjalne strefy treningowe 
były organizowane podczas naj-
większych imprez biegowych 
w mieście, dodatkowo podczas 
kwietniowego biegu wszyscy 
uczestnicy zostali wyposażeni 
w specjalne podręczniki akcji 
„Zamień bojler na  kaloryfer” 
z gotowymi zestawami ćwiczeń.

F i r m a  a n g a ż o w a ł a  s i ę 
również w promocję sportu 
w Lublinie m.in. poprzez spon-
soring pierwszoligowej dru-
żyny koszykarskiej TBV Start 

DZIELIMY SIĘ CIEPŁEM 

Jarosław Boroch z Działu Strategii i Marketingu LPEC S.A. 
otwiera Loverowy Maj 2018
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DZIEŃ DZIECKA Z LPEC
Z okazji Dnia Dziecka, LPEC jak co roku, włączył się w przygoto-

wanie pikników dla najmłodszych mieszkańców Lublina. Przygoto-
wane z tej okazji przez naszą firmę stoiska promocyjne obfitowały 
w liczne atrakcje dla dzieci m.in. malowanie kolorowych buziek, 
specjalny ogródek dla najmłodszych z kącikiem plastycznym, 
pokaz robienia zwierzaków z balonów, tory przeszkód, konkursy 
sprawnościowe oraz wiele innych zabaw i konkursów. Byliśmy 
obecni podczas „Pikniku Rodzinnego LSM”, festynu „Rodzina – 
Felina” przy Szkole Podstawowej nr 52 oraz na „Ekopikniku” nad 
Zalewem Zemborzyckim.

LPEC co roku wspiera swoich odbiorców przy organizacji festynów 
z okazji Dnia Dziecka, jak również festynów dzielnicowych organizo-
wanych przez rady dzielnic, spółdzielnie mieszkaniowe, parafi e oraz 
szkoły. Nasza Spółka ma swój udział w imprezach organizowanych 
m.in. przez: Zarząd Dzielnicy Czuby Południe, Zarząd Dzielnicy Tatary, 
Radę Dzielnicy Wieniawa, Spółdzielnię Mieszkaniową Nałkowskich, 
parafi e św. Józefa na LSM, Niepokalanego Poczęcia NMP na Bazylia-
nówce, św. Maksymiliana Kolbego na Kośminku.

Arkadiusz Wojewódzki
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Festyn z okazji Dnia Dziecka w Lubelskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

Lublin oraz lubelskiego klubu 
żużlowego Speed Car Motor 
Lublin. Kolejne środki przezna-
czono na sponsoring Ogólno-
polskiego Biegu Solidarności, 
Spartakiady Przedszkolaków, 
jak również imprez biegowych 
organizowanych przez Funda-
cję Rozwoju Sportu. LPEC był 
również głównym sponsorem 
kampanii „Rowerowy Maj 2017” 
mającej na celu promowanie 
wśród uczniów zdrowego trybu 
życia i popularyzację komunika-
cji rowerowej w Lublinie. 

KULTURA I SZTUKA
Od 2009 roku LPEC aktyw-

nie włącza się w propagowanie 
siedmiowiekowego dziedzictwa 
kulturowego Lublina wydając, 
z okazji Bożego Narodzenia 
i  Wielkanocy, własne unika-
towe firmowe karty świąteczne 
z życzeniami. Na kartach tych 
prezentowane są mało znane 
szerszej publiczności dzieła 
sztuki związane z Lublinem. 
Reprodukc jom towarzyszą 
zawsze noty opisujące przedsta-
wiany obiekt. Kilkaset kart, dwa 
razy do roku trafia do przyjaciół 
i  kontrahentów LPEC w  całej 
Polsce, przyczyniając się do 
poznania zabytków Lublina. 

Pragnąc udostępnić swoje 
karty szerszej publiczności, 
LPEC przygotowało wystawę 
dotychczasowych wydawnictw. 
Wystawa, promująca  mało 
znane zabytki Lublina, prezen-
towana to tej pory była w kil-
kunastu znakomitych punkach 
naszego Miasta.

Teresa Stępniak-Romanek
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CZERWONY KAPTUREK 
– MISJA CZARNY SMOG

W  t r a k c i e  u ro c z y s t o ś c i 
dyrektorzy wszystkich szkół 
podstawowych  w  Lub l in ie 
otrzymali komplety materia-
łów do prowadzenia lekcj i : 
trzy części bajki o Czerwonym 
Kapturku: „Czerwony Kapturek 
w mieście”, „Czerwony Kaptu-
rek w mieście zimą” oraz „Czer-
wony Kapturek. Misja Czarny 
Smog” wraz z konspektem do 
lekcji opracowanym zgodniej 
z nową podstawą programową. 
Materiały przygotowane dla 

nauczycieli opracowane zostały 
tak, by urozmaicić najmłod-
szym tradycyjne zajęcia. 

Celem projektu jest kształ-
towanie postaw proekologicz-
nych wśród uczniów, edukacja 
w zakresie ochrony powietrza, 
racjonalnego korzystania z ciepła 
i ciepłej wody oraz zrozumienie 
wpływu marnotrawienia ciepła 
na zasoby Ziemi. Podczas prowa-
dzonych zajęć uczniowie dowia-
dują się również, w jaki sposób 
produkowane jest ekologiczne 

ciepło systemowe na terenie 
naszego miasta oraz w jaki spo-
sób dociera ono do mieszkań.

Zakres i cel działania doce-
nione zostały przez Minister-
s t w o  Ś ro d o w i s ka  i  o b j ę t e 
honorowym patronatem pana 
Pawła Sałka, Sekretarza Stanu 
w  Ministerstwie Środowiska 
i Pełnomocnika Rządu do Spraw 
Polityki Klimatycznej oraz hono-
rowym patronatem Krzysztofa 
Żuka Prezydenta Miasta Lublin.

Teresa Stępniak-Romanek
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Lubelskie Przedsiębiorstwo 
Energetyki Cieplnej S.A. 
we współpracy z Wydzia-
łem Oświaty i Wychowania 
Urzędu Miasta Lublin pro-
wadzi kolejną edycję akcji 
edukacyjnej pn. „Lekcja cie-
pła” skierowaną do dzieci 
z lubelskich szkół podstawo-
wych. Podczas lekcji dzieci 
uczą się odpowiedzialnego 
korzystania z energii i cie-
pła, dbania o środowisko, 
powietrze i zasoby ziemi. In-
auguracyjna „Lekcja ciepła” 
odbyła się 23 marca 2018 
roku w Szkole Podstawowej 
nr 21 Lublinie.

W bajce o Czerwonym Kapturku wystąpili (od lewej): Artur Szymczyk – zastępca prezydenta 
Miasta Lublin (Pan Wilk), Ewa Dumkiewicz-Sprawka – dyrektor Wydziału Oświaty i Wycho-
wania UM Lublin (Babcia), dzieci z SP 21 (Czerwony Kapturek i Syn Pana Wilka), Jolanta 
Jańczak – prezes Zarządu LPEC S.A. (Kot Klucha), Jerzy Piskor – dyrektor SP 21 (Narrator).
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SPARTAKIADA CIEPŁOWNIKÓW
W dniu 16 czerwca 2018 roku w Firleju odbyła się Regionalna Spartakiada Ciepłowników. W zawo-

dach wzięła udział reprezentacja LPEC S.A. w składzie: Sławomir Głowacki – reprezentant Zarządu, 
Krzysztof Szymański – kapitan, Irena Mazurek – sędzia oraz zawodnicy Wioleta Grzesiuk, Monika 
Tarkowska i Marek Chajkowski (nasz zepół na fotografii powyżej). Ponadto w zawodach wzięły udział 
zespoły PEC Biała Podlaska, PEC Międzyrzec Podlaski oraz OPEC Puławy. Zawodnicy rywa lizowali 
w następujących konkurencjach: rzut kółkiem ringo, rzut lotkami do tarczy, rzut piłką lekarską, slalom 
piłką w butach elektroizolacyjnych, slalom piłką oraz strzał do bramki. W ramach spartakiady odbyła 
się również konkurencja dla członków Zarządu na najszybsze ułożenie z rur i kształtek PCV napisu PEC. 
Nasza ekipa zajęła IV miejsce, zaś wśród konkurencji indywidualnych I miejsce w rzucie lotkami  zajął 
Marek Chajkowski, który także zajął I miejsce w rzucie piłką lekarską. Walka była bardzo zacięta. 

Monika Tarkowska

NIE MA 
MOCNYCH 
NA LPEC!
Drużyna LPEC wygrała 
Turniej Halowej Piłki Noż-
nej Firm Energetycznych 
i Ciepłowniczych o Puchar Pre-
zydenta Miasta Chełm. W roz-
grywkach udział wzięło 9 zespo-
łów z całej Polski.

17 lutego 2018 roku w Miejskiej 
Hali Sportowej w Chełmie zmierzyły 
się   reprezentacje piłkarskie spółek 
energetycznych i ciepłowniczych: 
MPEC Chełm, MPEC Tarnów, LPEC 
Lublin, PEC Siedlce, Łuck Ciepło, 
Celsium Skarżysko-Kamienna, PGNIG 
Termika Warszawa, ENEA Wytwarza-
nie, GRUPA AZOTY AUTOMATYKA Tarnów. W tegorocznej edycji Turnieju bezkonkurencyjni okazali 
się zawodnicy Lubelskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej, którzy wygrali każdy z rozegranych 
meczów. Skład naszej drużyny przedstawiał się następująco: Piotr Kwiatkowski, Andrzej Lato, Krzysztof 
Szymański, Grzegorz Kwaśniewski, Piotr Szyszkowski, Janusz Kasperek, Włodzimierz Zientara, Bogusław 
Wrona. Gratulujemy! 

Jacek Matyaszewski
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KLUBOWY PIKNIK LPEC
Lawendowy Dworek, 8 czerwca 2018 roku
Foto ACOMM
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WITAMY 
W LPEC
Danuta Duer
od 2 stycznia 2018 roku
Sekcja Płac

Grzegorz Staniszewski
od 22 stycznia 2018 roku
Dział Informatyki

Anna Szabat
od 1 lutego 2018 roku
Dział Eksploatacji

Daniel Godzisz
od 14 lutego 2018 roku
Sekcja Przetargów i Umów

Maciej Kozak
od 1 marca 2018 roku
Obwód Eksploatacyjny TR-4

Maciej Mazur
od 1 marca 2018 roku
Obwód Eksploatacyjny TR-1

Paweł Niziuk
od 1 marca 2018 roku.
Obwód Eksploatacyjny TR-5

Krzysztof Woźniak
od 1 marca 2018 roku
Obwód Eksploatacyjny TR-2

Marta Raczyńska
od 15 maja 2018 roku
Dział Głównego Księgowego

Piotr Szyszkowski
od 15 maja 2018 roku
Dział Administracyjny

Michał Wawrzonek
od 15 maja 2018 roku
Dział Sieci

Kamil Szczeblewski
od 11 czerwca 2018 roku
Dział Układów Pomiarowych 
i Sterowania

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

Stronę opracowały:
Grażyna Kołosińska,
Elżbieta Stelmasiewicz,
Anna Czopek

NASI WETERANI
W I półroczu 2018 roku przeszło na emeryturę czworo 
wieloletnich, zasłużonych pracowników naszej Spółki.

Pan Czesław Kozieł – zwią-
zany z LPEC od 2 listopada 1992 
roku do 26 stycznia 2018 roku, 
co daje 25 lat. Wieloletni kon-
troler wewnętrzny, w ostatnich 
latach pracował na stanowisku 
inspektor ds. bhp.

Pan Zbigniew Lis – w LPEC 
od 1 sierpnia 1998 roku do 26 
stycznia 2018 roku, przepra-
cowując w naszej firmie 19 lat. 
Ostatnio pracował na stanowi-
sku monter c.o. w Obwodzie 
Eksploatacyjnym TR-5.

Pani Alina Góraj – pracowała 
wśród nas od dnia 5 września 
1977 roku do dnia 29 stycznia 
2018 roku, przepracowując 
w sumie 40 lat. Pracowała na 
stanowisku Inspektor ds. płac 
w Sekcji Płac.

Pani Barbara Fijałkowska – 
pracowała w LPEC od 23 grud-
nia 1978 roku do 29 stycznia 
2018 roku, co daje 39 lat. Pra-
cowała na stanowisku inspektor 
ds. technicznych w Obwodzie 
Eksploatacyjnym TR-2.

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

MŁODE KADRY

Franciszek Mazur
ur. 22.01.2018 roku
s. Łukasza i Agaty 
Dział Informatyki

Mateusz Jabłoński
ur. 27.01.2018 roku
s. Agnieszki i Jacka
Sekcja Projektowa

Szczęśliwym Rodzicom gratulujemy!
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26 marca 2018 roku spotka-
liśmy się w gronie Pracowników 
i Przyjaciół LPEC, aby świętować 
Zmartwychwstanie Chrystusa. 
Zaszczytem dla nas jest zawsze 
obecność władz Lublina i przed-
stawiciel i  Rady Nadzorczej 
LPEC. Słowo Boże skierował do 
nas JE ks. bp prof. Józef Wró-
bel, a ks. kanonik Zenon Mały-
szek – kapelan LPEC odczytał 

fragment Ewangelii skłaniając 
nas do refleksji nad przeżywa-
nym okresem liturgicznym.

Po złożeniu sobie życzeń, 
uczestnicy spotkania delekto-
wali się tradycyjnymi potrawami 
wielkanocnymi. Cała uroczy-
stość odbyła się w ciepłej i ser-
decznej atmosferze.

Okres Wielkanocny stał się 
okazją do zaprezentowania 

w  s iedz ibie  Spółk i  drugie j 
częśc i  wys tawy insp i rowa-
nej kolekcją f irmowych kart 
świątecznych LPEC, zatytu-
łowanej „Od Narodzenia do 
Zmartwychwstania”, prezentu-
jącej zabytkowe obiekty zwią-
zane z Lublinem z dziewięciu 
dotychczas  wydanych kart 
wielkanocnych.

Grażyna Kołosińska

WIELKANOC W LPEC

Karta LPEC na Wielkanoc 
2018 roku prezentuje niezwykły 
lubelski zabytek - liczący pięćset 
lat krucyfi ks z kościoła pobrygid-
kowskiego. To już osiemnasta 
publikacja w autorskim cyklu Pio-
tra Krzysztofa Kuty fi rmowych kart 
świątecznych LPEC.

Od lat 20. XVI w., w kościele 
pw. Wniebowzięcia NMP Zwy-
cięskiej przy ul. Narutowicza 
w Lublinie znajduje się późno-
gotycka, drewniana fi gura Chry-
stusa Ukrzyżowanego (obecnie w 
nawie bocznej). Figura ta – obok 
m.in.  obrazu z przedstawieniem 
św. Brygidy (obecnie w zasuwie 
ołtarza), fragmentu epitafium 
(przy bocznym ołtarzu św. Józefa) 
oraz polichromii na poziomie 
strychu – jest niemym świadkiem 
gotyckiej przeszłości świątyni. 

Chrystus na krzyżu w koronie 
cierniowej, ujęty został półpla-
stycznie, z przeznaczeniem do 
oglądu frontalnego (rzeźba od 
tyłu jest spłaszczona). Jego ciało 
rozpięte jest na szeroko rozpo-
startych ramionach. Tors i nogi 

ułożone są frontalnie, ze stopami 
przybitymi jednym gwoździem. 
Biodra opasuje skośnie udra-
powane perizonium. Na głowie 
opuszczonej na  prawe ramię 
korona cierniowa w postaci 
wieńca z kolcami. W miejscach 
ran, malowane czerwoną farbą, 
spływające krople krwi. Rzeźba 
jest jedną z nielicznych, w skali 
kraju, z zachowanymi: oryginal-
nym krzyżem i titulusem (łac.  „tytuł 
krzyża”), tj. tabliczką z napisem 
INRI (łac. Iesus Nazarenus Rex 
Iudaeorum – Jezus Nazarejczyk, 
Król Żydowski). Według Ewange-
lii św. Jana (J 19,19-20) tekst ten 
– w językach: hebrajskim, łaciń-
skim i greckim – umieszczono na 
krzyżu, nad głową  Jezusa, w celu 
 wyjaśnienia powodu, dla którego 
Piłat skazał Go na śmierć według 
prawa rzymskiego. W 2009 roku 
przeprowadzono pełną konser-
wację fi gury, powiązaną z zacho-
waniem dwóch najstarszych 
warstw polichromii, uzupełnie-
niem ubytków drewna i scale-
niem kolorystycznym całości.

Kościół, w którym znajduje się 
krzyż, wraz z klasztorem – prze-
znaczonym dla Brygidów (którzy 
przebywali w klasztorze do XVI w.) 
i Brygidek (które opuściły klasztor 
w XIX w.) – jest po kaplicy Trójcy 
Świętej i bazylice Ojców Domini-
kanów – najstarszym zachowanym 
do dzisiaj zabytkiem sakralnym 
Lublina. Powstał jako wotum króla 
Władysława Jagiełły za zwycię-
stwo pod Grunwaldem – prze-
powiedziane przez św. Brygidę.

dr Dariusz Kopciowski 
Lubelski Wojewódzki 

Konserwator Zabytków

LPEC PROPAGUJE SIEDEMSETLETNIE 
DZIEDZICTWO KULTUROWE LUBLINA
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Z głębokim żalem przy-
jęliśmy wiadomość o śmierci 
w  d n i u  2  m a j a  2 0 1 8  ro ku 
śp. Mariana Juśko – Dyrektora 
Naczelnego Lubelskiego Przed-
siębiorstwa Energetyki Cieplnej 
w latach 1992-1998.

Marian Juśko urodził  s ię 
12 kwietnia 1942 roku w Lubli-
nie. Inżynier, absolwent Wydziału 
Elektrycznego Wyższej Szkoły 
Inżynierskiej w Lublinie. Przez 
wiele lat pracował w lubelskiej 
Fabryce Samochodów Ciężaro-
wych. W 1992 roku został dyrek-
torem naczelnym LPEC. Oprócz 
pracy zawodowej angażował się 
w życie społeczne i polityczne, 
będąc w  latach 1994-1998 
radnym Rady Miasta Lublin II 
kadencji, a w latach 1997-2001 
posłem na Sejm Rzeczypospo-
litej Polskiej III kadencji.

Uroczystości pogrzebowe, 
w których uczestniczyło m.in. 
wielu byłych i obecnych pracow-
ników LPEC, odbyły się 7 maja 
2018 roku. Po Mszy św. żałob-
nej odprawionej w kościele pw. 
św. Agnieszki śp. Marian Juśko 
spoczął w grobie na cmenta-
rzu rzymsko-katolickim na Kali-
nowszczyźnie. 

pkk, fot. archiwum

POŻEGNANIE

Po kilkudziesięciu latach, od chwili 
wybudowania, główna siedziba 

LPEC S.A. przy ul. Puławskiej 28 zyskała 
 zupełnie odnowiony dojazd. Częściowo 
wymieniono elementy infrastruktury 
kanalizacyjnej i wodociągowej. Przede 
wszystkim zaś zerwano stary, dziurawy 
 asfalt i wylano nową, gładką nawierzchnię. fo
t.
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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.


