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nasZa OkŁaDka
14 czerwca 2019 roku pracownicy LPEC spo-
tkali się na jubileuszowym balu. tym razem 
odbywał się on w konwencji gali f ilmowej. 
fotoreportaż autorstwa Michała kańtocha 
na stronach 12-13.

Ponad 100 lat c.o. w lublinie
Chociaż w bieżącym roku świętujemy jubileusz 55-lecia powstania i działalności LPEC, 
to jednak historia centralnego ogrzewania w naszym mieście liczy ponad sto lat.

W 1913 roku przy ul. Niecałej 14 wybudowany został trzypiętrowy Lubelski Dom Zdrowia (na fotografii). O nowo-
czesności tego secesyjnego gmachu świadczyła – oprócz znakomitego wyposażenia medycznego – własna stacja elek-
tryczna, łączność telefoniczna w każdym pokoju, dwie windy i – jak donosiła ówczesna prasa – „ciepło, które rozchodzi 
się po pokojach przy pomocy centralnego ogrzewania”. Dziś w obiekcie tym ma swoją siedzibę Miejski Urząd Pracy, 
a ciepło rozchodzi się po pokojach przy pomocy Lubelskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej.

W późniejszych latach powstawało coraz więcej budynków wyposażonych w centralne ogrzewanie. Z ważniejszych, 
bądź ciekawszych wymienić można – podłączone dziś do sieci LPEC – Izbę Skarbową przy ul. Spokojnej (wybudowaną 
w 1923 r. – obecnie Urząd Wojewódzki), Państwową Szkołę Przemysłowo-Handlową Żeńską przy ul. Spokojnej (1928 
r. – po wojnie Zespół Szkół Odzieżowo-Włókienniczych i Gastronomicznych), Państwowe Gimnazjum im. Stanisława 

Staszica przy Al. Racławickich (1931 r. – 
obecnie I Liceum Ogólnokształcące), 

Państwowy Bank Rolny przy ul. Cho-
pina (1934 r. – obecnie Narodowy 

Bank Polski).
Gmachy te projek towali 

wybitni polscy architekci okresu 
XX-lecia międzywojennego: 

Ksawery Drozdowski, Marian 
Lalewicz, Ignacy Kędzierski, 

Ludwik Szymański.
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Szanowni Państwo, 
Od 55 lat Lubelskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Lubli-

nie konsekwentnie rozbudowuje sieć ciepłowniczą. Z początkowych 
17 kilometrów na przestrzeni lat rozbudowa osiągnęła ponad 460 
kilometrów sieci, obejmując swoim zasięgiem niemal całe miasto. 
Dziś ciepło systemowe będąc bezpiecznym dla środowiska, stanowi 
podstawę komfortowego życia mieszkańców naszego miasta. 

LPEC to nowoczesna firma, którą tworzy zespół kilkuset wykwalifi-
kowanych i zaangażowanych w realizację swych zadań pracowników. 
To przedsiębiorstwo dobrze zarządzane, stale rozwijające się, sku-
tecznie wykorzystujące fundusze unijne. Lubelska spółka nagradzana 
w branżowych konkursach, wysoko plasuje się także w rankingach 
nowoczesnych przedsiębiorstw ciepłowniczych. Wreszcie to firma 
przykładnie realizująca misję społecznej odpowiedzialności biznesu.

Z okazji jubileuszu 55-lecia spółki, pragnę złożyć byłym i obecnym 
Pracownikom Lubelskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej 
podziękowania za trud wnoszony w zapewnienie komfortu życia 
mieszkańcom naszego miasta. Składam także najserdeczniejsze 
życzenia dalszego rozwoju, satysfakcji z wykonywanej pracy, a w życiu 
osobistym zdrowia i wszelkiej pomyślności. 

Z poważaniem 

 Dr Krzysztof Żuk 
 Prezydent Miasta Lublin 
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Historia lubelskiego Przedsiębiorstwa energetyki ciePlnej  
nierozerwalnie związana jest z Historią lublina,  

a jego rozwój z rozwojem miasta 

Początki lubelskiego ciepłownictwa sięgają przełomu 
lat 50 i 60-tych, kiedy to przy Miejskim Zarządzie Budynków 
Mieszkalnych rozpoczął działalność Zakład Gospodarki 
Cieplnej. 

Sukcesywna centralizacja systemu ciepłownictwa 
w tamtych latach doprowadziła do powstania 1 lipca 
1964 r. Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej, 
które przejęło zadania eksploatacji i rozwoju systemu 
ciepłowniczego Lublina. 

W 1974 r. decyzją Wojewody Lubelskiego zmieniono 
nazwę przedsiębiorstwa na Lubelskie Przedsiębiorstwo 
Energetyki Cieplnej. Powodem tej decyzji było objęcie 
patronatem przez LPEC powstającego ciepłownictwa 
w miastach powiatowych regionu lubelskiego. Z dniem 
1 września 1998 r. przedsiębiorstwo przekształcone zostało 
w jednoosobową Spółkę z ograniczoną odpowiedzialno-
ścią gminy Lublin i w tej formie funkcjonowało aż do stycz-
nia 2014 roku, kiedy to forma prawna ponownie została 
zmieniona tym razem na spółkę akcyjną.

Na przestrzeni kilkudziesięciu lat w firmie zaszły 
ogromne zmiany. Przedsiębiorstwo sukcesywnie rozwijało 
się i w konsekwencji przekształciło się w podmiot gospo-
darczy o poważnym znaczeniu dla miasta i regionu. Począt-
kowo przedsiębiorstwo nie miało nawet swojej siedziby. 
Biura zlokalizowane były w większych kotłowniach roz-
proszonych w różnych punktach miasta. Pierwszym stałym 
lokum stał się zaadaptowany w latach 1965-1966 obiekt 
po dawnym młynie przy ul. Lubartowskiej. W roku 1984 
firma przeniosła się do nowej siedziby przy ul. Puławskiej.

Od chwili powstania przedsiębiorstwo, mając na uwa-
dze bardziej racjonalną gospodarkę ciepłem, wprowadzało 
nowe rozwiązania technologiczne. Niemal rewolucyjną 
zmianą było zastosowanie instalacji centralnego ogrze-
wania jednorurowego w układzie poziomym typu KT, 
od nazwisk twórców: prof. WSI - Janusza Kwiatkowskiego 
i dyrektora firmy - Henryka Taźbirka.

Wynikiem centralizacji lubelskiego ciepłownictwa 
w latach 70-tych była likwidacja kotłowni lokalnych oraz 
rejonowych i podłączanie jak największej liczby obiektów 
do sieci miejskiej. Obszary zasilania przejmował rozbudo-
wany system ciepłowniczy oparty na trzech podstawowych 
źródłach: EC FSC, EC I, EC II. 

W latach 80-tych przedsiębiorstwo dążyło do połącze-
nia wszystkich źródeł ciepła i stworzenia tzw. pierścienio-
wego systemu ciepłowniczego. Nadal doskonaliło budowę 
i eksploatację węzłów cieplnych, które zaczęto wyposażać 
już nie tylko w aparaturę kontrolno-pomiarową, ale rów-
nież w urządzenia automatycznej regulacji. LPEC stał się 
jednym z nielicznych w Polsce pionierów w dziedzinie 
automatyzacji procesów przesyłu, rozdziału i przetwarza-
nia energii cieplnej. 

Transformacja polityczna i gospodarcza kraju na prze-
łomie lat 80 i 90-tych zmieniła ekonomiczne uwarunkowa-
nia funkcjonowania przedsiębiorstwa. Zwrócono jeszcze 
większą uwagę na koszty, zbilansowano rzeczywiste 
potrzeby energetyczne odbiorców. Ważna stała się eko-
logia. Wszystko to spowodowało konieczność ciągłego 
dostosowywania działalności LPEC do wymogów stawia-
nych przez klientów.

Jednocześnie do kraju zaczęły napływać nowoczesne 
technologie z zakresu ciepłownictwa. Dostępne stały się 

nowoczesne urządzenia z pełną automatyką i sterowa-
niem, które można stosować na całej drodze przesyłowej, 
tj. od źródła do grzejnika. LPEC w pełni skorzystał z tych 
możliwości modernizując istniejącą sieć i węzły ciepłow-
nicze, a tym samym zwiększając racjonalną gospodarkę 
ciepłem i obniżając koszty.

Ostatnie lata w dziejach Spółki to realizacja dużych 
projektów z dofinansowaniem unijnym, mających na celu 
m.in. modernizację miejskiego systemu ciepłowniczego, 
poprzez wymianę sieci na nowoczesne rurociągi preizo-
lowane.

W celu poprawy bezpieczeństwa i niezawodności 
funkcjonowania systemu ciepłowniczego w Lublinie LPEC 
m.in. wdrożył w ostatnich latach system nadzoru elektro-
nicznego nad pracą sieci i węzłów oraz system zdalnego 
odczytu liczników ciepła. W trakcie wdrażania jest opro-
gramowanie do optymalizacji pracy sieci ciepłowniczej, 
integrujące dane z dotychczasowych urządzeń pomia-
rowych i funkcjonujących systemów nadzoru. 72% sieci 
ciepłowniczych to nowoczesne rurociągi preizolowane 
w większości wyposażone w systemy alarmowe wykrywa-
jące stany potencjalnie awaryjne.

Spółka systematycznie wprowadza rozwiązania, umoż-
liwiające niemal bezobsługowe zarządzanie całym syste-
mem ciepłowniczym, skracając do niezbędnego minimum 
czas reakcji w przypadku zmieniających się warunków 
atmosferycznych, awarii czy prowadzonych bieżących 
odczytów urządzeń pomiarowych.

Dziś Lubelskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej, 
jako dostawca ciepła systemowego, jest wiarygodnym 
i rzetelnym partnerem dla swoich Klientów. Niewątpliwym 
osiągnięciem jest fakt, że przedsiębiorstwo może sprostać 
coraz większym wymaganiom mieszkańców Lublina, 
co jest zasługą oddanych swojej pracy pracowników, 
byłych i obecnych. Kondycja Firmy to także wynik umie-
jętnego zarządzania dyrekcji przedsiębiorstwa, a od 1998 r. 
zarządów spółki, na czele których kolejno stali:

HEnryK TaźbirEK – dyrektor 1.07.1964-11.06.1984;
JaKub błaŻuKiEwiCz – dyrektor 1.09.1984-6.08.1991;
Jan rogaLsKi – p.o. dyrektora 7.08.1991-10.03.1992;
DoMiniK ProKoPowiCz p.o. dyrektora 23.03.1992-
2.08.1992, prezes Zarządu 1.09.1998-29.10.1998;
Marian JuśKo – dyrektor naczelny  
3.08.1992-31.08.1998;
ryszarD PasiKowsKi – prezes Zarządu  
30.10.1998-18.07.2005;
waLDEMar DuDziaK – prezes zarządu  
5.08.2005-9.04.2007;
sTanisław KaLinowsKi – prezes Zarządu 
10.04.2007-31.12.2010;
LECH KLiza – prezes Zarządu  
1.01.2011-31.03.2013 i 12.05.2014-30.09.2016;
Mirosław Taras – prezes Zarządu  
1.04.2013-30.04.2014;
JoLanTa JańCzaK – prezes Zarządu  
1.10.2016-30.04.2018;
MarEK goLuCH – prezes Zarządu od 1.05.2018.
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Wielomilionowe inwestycje na przestrzeni ostatnich lat 
unowocześniły znacząco nasz system, dzięki czemu spełnia 
on najwyższe standardy techniczne i należy do najnowocze-
śniejszych i największych w Polsce. Niemal trzy czwarte sieci 
to nowoczesne rurociągi preizolowane. Stale wprowadzamy 
najnowsze technologie, umożliwiające bezobsługowe zarzą-
dzanie siecią, skracając do minimum czas reakcji w przy-
padku zmiany pogody czy awarii. W firmie funkcjonują m.in. 
system nadzoru elektronicznego nad pracą sieci i węzłów 
oraz system zdalnego odczytu liczników ciepła.

Tylko w ciągu ostatnich dziesięciu lat zbudowaliśmy 
41 km nowych rurociągów i wymieniliśmy 79 km sieci 
ciepłowniczej, przyłączyliśmy 525 budynków o łącznej 
mocy 165 MW. Koszt tych inwestycji to ponad 300 mln 
złotych. W ciepło systemowe zaopatrujemy dziś osiedla 
mieszkaniowe, szkoły, uczelnie, szpitale, centra handlowe 
i usługowe, obiekty kulturalne, sportowe, biurowce.

Wdrażamy trzy duże projekty z dofinansowaniem unij-
nym, a każdy z nich ma kluczowe znaczenie dla przyszłości 
lubelskiego systemu ciepłowniczego. Projekt „Rozbudowa 
efektywnego systemu ciepłowniczego na terenie miasta 
Lublin” realizowany będzie do 2021 roku. Ta inwestycja 
pozwoli nam ogrzać ponad dziesięć tysięcy nowych miesz-
kań w Lublinie.

W ramach projektu „Modernizacja sieci ciepłowniczej 
na terenie Lublina” prowadzimy systematyczną wymianę 
strategicznych rurociągów wybudowanych w latach 1970-
1990, zastępując je nowoczesnymi rurami preizolowanymi, 
które znacząco ograniczają straty ciepła.

Projekt „Przebudowa węzłów grupowych na tere-
nie miasta Lublin” zakłada wymianę dziesięciu węzłów 
grupowych na 183 węzły indywidualne oraz zastąpienie 

wyeksploatowanej sieci niskich parametrów siecią wyso-
koparametrową. Takie rozwiązanie to większy komfort 
i oszczędności u naszych klientów.

Realizacja tych trzech, głównych projektów pozwoli 
nam na redukcję strat ciepła, zmniejszenie awaryjności 
sieci oraz zapewni bezpieczeństwo i niezawodność dostaw 
ciepła do klientów. Jednak największa zaleta tych działań 
ma zupełnie inny wymiar.

W Lubelskim Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej kła-
dziemy duży nacisk na ochronę środowiska. Nowoczesne 
rozwiązania redukujące straty ciepła oraz zastępowanie 
indywidualnych pieców węglowych ciepłem systemo-
wym pozwalają nam zmniejszyć emisję dwutlenku węgla 
i zanieczyszczeń, jak również – dla zobrazowania – spalić 
126 wagonów węgla mniej w skali roku, czy zmniejszyć 
o 5,5 tony emisję szkodliwych pyłów.

Systematycznie przypominamy mieszkańcom Lublina, 
że to oni decydują o tym, kiedy grzejniki zrobią się ciepłe. 
Starsi mieszkańcy Lublina pamiętają być może jeszcze 
kilkutygodniowe letnie przerwy w dostawie ciepłej wody, 
spowodowane remontami systemu ciepłowniczego. Prze-
rwy te od lat na szczęście to już przeszłość.

Obecnie naszą sieć ciepłowniczą tworzy ponad 460 
kilometrów rur. Ogrzewamy 3700 budynków, w tym prawie 
100 tys. gospodarstw domowych. Nad niezawodnością 
dostaw ciepła stale dziś czuwa 385 specjalistów z różnych 
dziedzin – obecnym i byłym pracownikom LPEC pragnę 
za ich trud serdecznie podziękować. Wszystko to z myślą 
o tym, żeby czyste, bezpieczne i ekologiczne ciepło bez 
zbędnych strat płynęło do naszych Odbiorców.

Marek goluch
Prezes zarządu LPEC s.a.

od 55 lat łączy nas ciepło. Kiedy w 1964 roku powstawało nasze przedsiębiorstwo trudno 
było sobie wyobrazić jak będzie ono wyglądało w XXi wieku. Kilkanaście kilometrów sieci, 
obok elektrociepłowni lokalne kotłownie węglowe, letnie przerwy w dostawie ciepłej wody, 
czy też „ręczne” sterowanie terminami sezonu grzewczego… Po 55 latach od chwili powstania 
Lubelskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej to firma na wskroś nowoczesna.
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lPec w liczbacH
385 specjalistów z różnych dziedzin, 460 km rurociągów cie-
płowniczych, prawie 2000 węzłów cieplnych, 3700 ogrzewa-
nych budynków, 37 tys. m3 objętości wody sieci i ponad 4 mln 
GJ ciepła dostarczanego co roku do klientów, to tylko niektóre 
wielkości opisujące codzienność Lubelskiego Przedsiębiorstwa 
Energetyki Cieplnej w roku 2019.

Każdą organizację można opisać za pomocą zdarzeń i liczb. W przy-
padku LPEC S.A. istotą działalności jest zapewnienie niezawodnej dostawy 
ciepła mieszkańcom i przedsiębiorcom w Lublinie. Całą dobę, każdego dnia, 
przez okrągły rok dba o to sztab fachowców i gwarantuje specjalistyczna 
infrastruktura techniczna.

lubelski system ciePłowniczy
Lubelski system ciepłowniczy należy do najbardziej wydajnych i naj-

nowocześniejszych w kraju. Jego podstawę stanowi układ sieci o średnicy 
rurociągów od 2xDn250 do 2xDn700. Ciepło dostarczane jest za pośred-
nictwem 1989 węzłów cieplnych, rurociągami o łącznej długości 460 km. 
Średni wiek sieci ciepłowniczej wynosi obecnie poniżej 18 lat. 

rok 1964 
długość sieci cieplnej: 17,1 km 
kubatura ogrzewanych budynków: 1,7 mln m3 
22 kotłownie lokalne o łącznej mocy 38,8 MW 

rok 1969 
długość sieci: 46,2 km 
kubatura ogrzewanych budynków: 3,3 mln m3 
liczba ogrzewanych budynków: 384 
dwie dodatkowe kotłownie rejonowe: 
Bursaki 11,7 MW i Wrotków 29 MW 

rok 1974 
długość sieci: 92,4 km 
kubatura ogrzewanych budynków: 7,6 mln m3 
liczba ogrzewanych obiektów: 843 

rok 1978 
długość sieci: 187 km 
20 węzłów grupowych o mocy od 1,5 do 9 MW 
kubatura ogrzewanych budynków: 17,1 mln m3 
liczba ogrzewanych obiektów: 1 983 

rok 1984 
długość sieci: 301 km 
kubatura ogrzewanych budynków: 25,5 mln m3 
liczba ogrzewanych obiektów: 2 996 

rok 1991 
długość sieci: 318,9 km 
kubatura ogrzewanych budynków: 33,1 mln m3 

rok 1994 
długość sieci: 347,9 km 
kubatura ogrzewanych budynków: 32,2 mln m3 
liczba węzłów cieplnych: 1 200 
powierzchnia ogrzewanych obiektów: 6,5 mln m2 

rok 1999 
długość sieci: 389,8 km 
kubatura ogrzewanych budynków: 33,5 mln m3 

rok 2004 
długość sieci: 404 km 
kubatura ogrzewanych budynków: 33,8 mln m3 
liczba węzłów cieplnych: 1 358 
powierzchnia ogrzewanych obiektów: 6,9 mln m2 

rok 2009 
długość sieci: 430,5 km 
kubatura ogrzewanych budynków: 35,1 mln m3 
liczba węzłów cieplnych: 1 485 
powierzchnia ogrzewanych obiektów: 7,3 mln m2

rok 2014 
długość sieci: 435 km 
kubatura ogrzewanych budynków: 40,2 mln m3 
liczba węzłów cieplnych: 1 699
powierzchnia ogrzewanych obiektów: 7,9 mln m2 

 

254 259 265 269 277 

184 182 185 185 184 

100 
120 
140 
160 
180 
200 
220 
240 
260 
280 
300 

2014 2015 2016 2017 2018 

 

 

odbiorcze 

6

g
o

rą
c

e 
w

ia
d

o
m

o
śc

i  
nr

 2
-3

 (5
2-

53
) 2

01
9



Ciepło systemowe w Lublinie w prawie 85% wytwarzane jest w kogeneracji, sieć ciepłownicza LPEC w prawie 72% 
składa się z nowoczesnych rurociągów preizolowanych, 100% węzłów cieplnych Spółki wyposażone jest w automatykę 
pogodową, cały system jest pod stałym monitoringiem elektronicznym. Gwarantuje to bezpieczeństwo dostaw ciepła 
oraz maksymalną efektywność energetyczną systemu. 

klienci
Strategiczną grupą klientów LPEC 

jest budownictwo mieszkaniowe. Rynek 
mieszkaniowy obejmuje prawie 70% 
realizowanych przez nas dostaw ciepła. 
Bardzo ważnym sektorem jest również 
oświata, w tym wyższe uczelnie, szkoły, 
przedszkola, a także służba zdrowia, 
usługi (centra handlowe), urzędy oraz 
przemysł.

Spółka k lientom oferuje usługę 
dostawy ciepła systemowego na potrzeby 
centralnego ogrzewania, wentylacji oraz 
ciepłej wody użytkowej.

LPEC S.A. ogrzewa obecnie ponad 
9 mln m2 powierzchni różnego typu 

obiektów w Lublinie, w tym ponad 5,5 mln m2 powierzchni mieszkaniowej i te wartości cały czas rosną. Zużycie ciepła 
na 1 m2 systematycznie spada.

rozwój rynku
Jednym z najważniejszych założeń 

strategicznych LPEC S.A. jest rozwój lubel-
skiego systemu ciepłowniczego, poprawia-
jący dostępność do najatrakcyjniejszego 
obecnie na rynku nośnika ciepła. Dzięki 
temu z oferty Spółki mogą skorzystać 
inwestorzy pragnący budować nowe 
obiekty w Lublinie, jak i osoby lub insty-
tucje korzystające dotychczas z innych 
sposobów ogrzewania.

W ciągu ostatnich 5 lat Spółka pozy-
skała nowych odbiorców o łącznej mocy 
102 MW, co stanowi ok. 16% obecnego 
rynku ciepła systemowego w Lublinie.

kierunki inwestowania
Obecnie Spółka realizuje trzy projekty inwestycyjne: 

•	 Modernizacja sieci ciepłowniczej na terenie miasta Lublin;
•	 Rozbudowa efektywnego systemu ciepłowniczego na terenie miasta Lublin;
•	 Przebudowa węzłów grupowych na trenie miasta Lublin.

Projekty te współfinansowane są ze środków Unii Europejskiej, a ich celem jest zmniejszenie emisji gazów cieplarnia-
nych do atmosfery. Łączna wartość wszystkich projektów przekracza 150 mln zł, wartość dofinansowania z UE wynosi 
prawie 74 mln zł. W ramach projektów Spółka do 2021 roku zbuduje lub przebuduje ponad 55 km sieci ciepłowniczych. 
Powstaną również 183 nowe węzły indywidualne.

Efekty ekologiczne wszystkich pro-
jektów to:
•	 redukcja pyłów o 5,54 ton/rok;

•	 redukcja dwutlenku węgla o 16 963,00 
ton/rok – tyle CO

2
 pochłania rocznie 

85 ha lasu;

•	oszc zędności  na s tratach ciep ła  
122 175,00 GJ/rok – tyle ciepła potrzeba 
do ogrzania prawie 5000 mieszkań 
przez cały rok;

•	oszczędności energii pierwotnej 181 
139,00 GJ/rok – tyle energii można 
otrzymać ze spalenia 126 wagonów 
węgla po 60 ton każdy.

Teresa stępniak-romanek

nowe obiekty przyłączone 
do lubelskiego systemu 
ciepłowniczego w ciągu 
pięciu ostatnich lat
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certyfikaty dla naszycH odbiorców
Jubileusz 55-lecia LPEC jest doskonałą okazją do przyznania odbiorcom ciepła systemowe-
go Certyfikatów redukcji Emisji. otrzymają je największe spółdzielnie i wspólnoty miesz-
kaniowe oraz wyłonione przez nas najnowocześniejsze obiekty użyteczności publicznej. 
oznacza to, że znaczna cześć mieszkańców Lublina żyje na co dzień w czystym otoczeniu, 
a zamieszkałe budynki nie emitują do atmosfery żadnych zanieczyszczeń.

Przypomnijmy, że na początku ubiegłego roku lubelski system ciepłowniczy podobnie jak pozostałe systemy w Polsce 
przeszedł proces certyfikacji pod kątem emisji zanieczyszczeń do atmosfery. Pod uwagę wzięto rodzaj paliwa spalanego 
w elektrociepłowniach, technologię produkcji, efektywność procesu oraz straty ciepła na przesyle. Szczegóły audytu 
pokazały, że dzięki ogrzewaniu budynków w Lublinie ciepłem systemowym do atmosfery emitowane jest 73,2 razy mniej 
rakotwórczego benzo(a)pirenu oraz 78,3 razy mniej pyłów zawieszonych powodujących choroby płuc w porównaniu 
do ciepła wyprodukowanego w indywidualnym piecu. Ograniczamy także emisję: dwutlenku węgla (1,27 razy mniej) 
związków siarki (3,65 razy mniej), tlenków azotu (16,1 razy mniej) oraz tlenku węgla (655 razy mniej). 

Jacek Matyaszewski, foto archiwum

lubelska sPółdzielnia mieszkaniowa 
Za oficjalną datę powstania Lubelskiej Spółdzielni 

Mieszkaniowej uznaje się rok 1957, kiedy to odbyło 
się Walne Zebranie Założycielskie Spółdzielni Miesz-
kaniowej. Natomiast oddanie pierwszych budynków, 
na osiedlu im. Adama Mickiewicza, nastąpiło w roku 
1959. Obecnie dzielnica LSM składa się z siedmiu osie-
dli, które zaprojektowane zostały przez pięciu różnych 
architektów. Łącznie na osiedlu znajduję się 212 budyn-
ków, ponad 13 tysięcy mieszkań, 1487 garaży i 431 lokali 
użytkowych. 

Prezes zarządu Joanna romańczuk

sPółdzielnia mieszkaniowa „czuby" 
Historia SM Czuby sięga 7 marca 1979 r., czyli daty zało-

życielskiego Walnego Zgromadzenia Członków SM „Czuby” 
w Lublinie. W tym samym roku powstał pierwszy budynek 
przy ulicy Gościnnej. Nazwa osiedla związana jest z pagór-
kowatym ukształtowaniem terenu, na którym powstało. 
Na sześciu osiedlach wybudowano 221 budynków w tym 
11 domków jednorodzinnych, 640 garaży, 280 lokali usłu-
gowych w tym 5 szkół, w sumie 11 tys. mieszkań w których 
zamieszkuje 30 tys. osób.

Prezes zarządu ryszard burski

sPółdzielnia mieszkaniowa „czecHów”
„Czechów” jest jedną z największych i najliczniej zalud-

nionych dzielnic Lublina. Położony jest w północnej czę-
ści miasta, administracyjnie podzielony na dwie części: 
Czechów Południowy i Północny. Nazwa pochodzi od wsi 
Czechów, która znajdowała się na terenach dzisiejszej dziel-
nicy. Cały obszar dzielnicy został podzielony na osiedla 
nazwane nazwiskami polskich kompozytorów i wirtuozów. 
Według stanu na koniec 2018 r. na pobyt stały na Cze-
chowie Północnym i Południowym było zameldowanych 
łącznie około 40 tys. osób.

Prezes zarządu sławomir osiński

Psm „kolejarz”
Z inicjatywy grupy entuzjastów, wywodzących się 

ze środowiska kolejarzy, 9 maja 1958 r. odbyło się pierwsze 
Zgromadzenie Członków Pracowniczej Spółdzielni Miesz-
kaniowej „Kolejarz”. W październiku tego roku Spółdzielnia 
uzyskała osobowość prawną. Tym co wyróżnia PSM „Kole-
jarz” od innych spółdzielni w Lublinie jest to, że jej zasoby 
mieszczą się w różnych rejonach miasta, takich jak: stara 
Kalinowszczyzna, fragment „Kośminka”, Majdan Tatarski, 
Dziesiąta. Dzisiaj Spółdzielnia zarządza 126 budynkami 
zgrupowanymi w 5 osiedlach.

Prezes zarządu ryszard Petkowicz
8
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rsm „motor” 
Kalinowszczyzna, położona w północno-wschodniej 

części miasta, jest jedną z najstarszych dzielnic miesz-
kaniowych w Lublinie. 18 listopada 1960 r. odbyło się 
pierwsze Walne Zgromadzenie Założycielskie Robotniczej 
Spółdzielni Mieszkaniowej przy Fabryce Samochodów 
Ciężarowych. Pod koniec grudnia 1960 r. 32 osoby złożyły 
akces wstąpienia do Spółdzielni. 28 grudnia RSM „MOTOR” 
uzyskała osobowość prawną. W skład Spółdzielni wchodzą 
cztery osiedla: Osiedle XXX-lecia, Osiedle Niepodległości, 
Osiedle 40-lecia oraz Osiedle Przyjaźni.

Prezes zarządu Janusz szacoń

zakład wielobranżowy „lub-kom”
Zakład Wielobranżowy „LUB-KOM” Sp. z o.o istnieje 

na rynku od 1997 r. Firma oferuje usługi w zakresie pełnie-
nia funkcji Zarządcy Wspólnot Mieszkaniowych. LUB-KOM 
pełni funkcję zarządcy nieruchomości, zapewnia utrzy-
manie czystości w częściach wspólnych nieruchomości 
i terenach przyległych, a także wykonuje wszystkie roboty 
konserwacyjne. Nieruchomości zarządzane przez Spółkę 
znajdują się głównie w dzielnicy Bronowice, ale także 
na Czubach czy Śródmieściu. 

Prezes zarządu zbigniew Kołbuś

gt grouP sP. z o.o.
GT Group Sp. z o.o. Mieszkaniowa Sp.K. to firma zaj-

mująca się zarządzaniem i administrowaniem nierucho-
mościami mieszkaniowymi na terenie Lublina. Firma 
współpracuje z wysokiej klasy specjalistami wykonującymi 
przeglądy budowlane, przeglądy kominiarskie, przeglądy 
gazowe, przeglądy elektryczne, kosztorysy, prawnikami 
prowadzącymi sprawy wspólnot mieszkaniowych. Prowa-
dzi także kompleksowe zarządzanie nieruchomościami, 
administrowanie nieruchomościami, obsługę księgową 
oraz doradztwo w zakresie gospodarowania nieruchomo-
ściami. Nieruchomości zarządzane przez Spółkę znajdują 
się m.in. w dzielnicach Helenów, Felin, Dziesiąta. 

Prezes zarządu Mariusz głębocki

administrowanie i zarządzanie 
nierucHomościami dom sP. z o.o.

Administrowanie i Zarządzanie Nieruchomościami 
Dom Sp. z o.o. rozpoczęła swoją działalność w 1997 r. Pełni 
funkcję zarządcy bądź administratora ponad stu budynków 
w Śródmieściu, dzielnicy Czuby, Czechów oraz Wrotków, 
ponadto administruje budynkami Gminy. Spółka zatrudnia 
16 osób posiadających odpowiednie kwalifikacje m. in. 
licencje zarządców nieruchomości i uprawnienia do usłu-
gowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. Spółka posiada 
odpowiednie zaplecze lokalowe łącznie z systemem alar-
mowym, które pozwalają na bezpieczne przechowywanie 
dokumentów i akt. 

Prezes zarządu Leszek Jankowski

zesPół zarządców nierucHomości sP. z o.o. 
(tumieszkamy) 

TuMieszkamy pod względem liczby obsługiwanych 
nieruchomości jest jednym z największych zarządców 
w Polsce. Posiada ponad 100 biur na terenie całego kraju, 
obsłuchuje ponad 1000 wspólnot mieszkaniowych. 
Od 2013 roku firma jest częścią międzynarodowej Grupy 
City Service, która zarządza wieloma prestiżowymi obiek-
tami w krajach Europy Środkowo-Wschodniej. W Lublinie 
TuMieszkamy obsługuje budynki rozproszone na całym 
terenie miasta. Nieruchomości zarządzane przez Spółkę 
znajdują się m.in. w dzielnicach: Wieniawa, Kalinowszczy-
zna, Dziesiąta, Czuby czy Bronowice. 

Dyrektor oddziału w Lublinie Monika zuchowicz9
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osiedlowy zarząd budynków „tatary” sP. z o.o.
Osiedlowy Zarząd Budynków „Tatary” Sp. z o.o. zarzą-

dza budynkami mieszkalnymi oraz użytkowymi w lubel-
skiej dzielnicy Tatary. Historia dzielnicy jest nierozerwalnie 
związana z powstaniem w jej rejonach Fabryki Samo-
chodów Ciężarowych. Tatary są pierwszym lubelskim 
osiedlem mieszkaniowym powstałym w okresie PRL. 
Osiedle składa się z trzech części: północnej, południowej 
i środkowej. Powierzchnia Tatar wynosi ponad 3 kilometry 
kwadratowe, a całe osiedle zamieszkane jest przez prawie 
12 tysięcy osób. 

Prezes zarządu Jerzy Czajczyk

aqua lublin  
mosir „bystrzyca” w lublinie sP. z o.o.
Aqua Lublin to największy i najnowocześniejszy kom-

pleks basenów w Lublinie, znajdujący się przy al. Zygmun-
towskich. W aquaparku, na powierzchni ponad 14 tys. m2, 
znajduje się basen olimpijski o długości 50 m., basen 
do nauki pływania, baseny rekreacyjne, baseny zewnętrzne, 
baseny z hydromasażem, strefa saun, siłownia. Wraz z kom-
pleksem wybudowano także hale, w których zamiennie 
znajdują się lodowisko oraz miasteczko drogowe. W Aqua 
Lublin znajdują się także lokale gastronomiczne. 

Prezes zarządu Jacek Czarecki

stadion arena lublin  
mosir „bystrzyca” w lublinie sP. z o.o. 
Arena to największy stadion piłkarski w Lublinie. Jego 

budowa zakończyła się latem 2014 r. Obiekt wybudowany 
został na terenach dawnej cukrowni, w bliskiej odległości 
od rzeki Bystrzycy. Trybuny Stadionu mogą pomieścić 
15,5 tys. widzów. Płyta boiska, o powierzchni 714 m2, 
posiada podgrzewaną murawę. Cały teren stadionu oraz 
infrastruktury dookoła zajmuje ok. 30 hektarów. Oprócz 
meczów piłkarskich na obiekcie organizowane są koncerty, 
festyny, a także inne wydarzenia sportowe. 

Prezes zarządu Jacek Czarecki

centrum sPotkania kultur w lublinie
Budowę Centrum Spotkania Kultur zakończono w 2015 

r., natomiast historia gmachu planowanego w tym miejscu, 
sięga aż roku 1974, kiedy to rozpoczęto budowę teatru 
i filharmonii. Prace jednak szybko przerwano, a niedo-
kończony budynek zyskał miano „Teatru w budowie”. 
Dopiero na przełomie października i listopada 2012 r. 
przystąpiono do rozbiórki części nieużytkowej gmachu, 
celem budowy w jej miejsce Centrum Spotkania Kultur. 
Obecnie w budynku znajdują się sale Teatru Muzycznego 
i Filharmonii Lubelskiej, nowa sala teatralna na 1000 miejsc, 
sale seminaryjne, konferencyjne, galeria sztuki, multime-
dialna biblioteka, sale klubowe oraz restauracje. Na dachu 
powstały zielone ogrody.

Dyrektor grzegorz orzełowski

lubelskie centrum konferencyjne
LCK to nowoczesny budynek o przeznaczeniu kon-

ferencyjno-wystawienniczym, usytuowany na rogu Al. 
Racławickich i ul. Grottgera. Dziewięciokondygnacyjny, 
przeszklony gmach, liczący ponad 13 tys. m2, oferuje 11 sal 
konferencyjnych mieszczących od 20 do 500 osób, pokoje 
Business Centre oraz przestronne atrium. Na ostatnim pię-
trze znajduję się taras widokowy oraz restauracja.

Dyrektor aleksander batorski 10
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inwestycje i remonty 2019
rok 2019 to kolejny rok, w którym LPEC s.a. realizuje założone cele strategiczne polegają-
ce na zapewnieniu bezpieczeństwa energetycznego systemu ciepłowniczego Lublina przy 
jego jednoczesnym rozwoju. w tym celu realizowane są prace inwestycyjno-remontowe 
w zakresie budowy, przebudowy i remontów infrastruktury technicznej. 

Wartość zaplanowanych wydatków na te roboty jest 
najwyższa w historii LPEC i wynosi ogółem 58,5 mln zł. 
W zakresie realizacji nowych inwestycji przewidywane 
nakłady finansowe kształtują się na poziomie 17 mln zł, 
w tym na zadania współfinansowane ze środków unij-
nych w wysokości 12 mln zł. W porównaniu do średnich 
nakładów inwestycyjnych z lat 2006-2014, wynoszących 
ok. 7,5  mln zł, planowane nakłady są ponad dwa razy 
wyższe, a w porównaniu do roku 2018 są wyższe o 4,5 mln 
zł. Wynika to z dynamicznie rozwijającego się budownic-
twa mieszkaniowego i usługowego w nowych rejonach 
miasta, jak też ze zwiększonego zainteresowania poten-
cjalnych odbiorców ciepłem z naszego systemu ciepłow-
niczego, który charakteryzuje się atrakcyjnym dla odbiorcy 
współczynnikiem efektywności energetycznej. Stwarza 
to konkurencyjne warunki w porównaniu do innych, mniej 
efektywnych cenowo i energetycznie źródeł ciepła.

W roku bieżącym mamy do zrealizowania kilka dużych 
przedsięwzięć związanych z wykonaniem nowych sieci 
ciepłowniczych, z których będą zasilane powstające 
obiekty – w przeważającej ilości budynki mieszkalne 
oraz obiekty istniejące zasilane dotychczas z węzłów 
grupowych, dla których przewidziano zmianę systemu 
dostawy ciepła z sieci wysokoparametrowych z węzłami 
indywidualnymi. 

Główne inwestycje do zrealizowania w roku bieżącym 
zlokalizowane są w rejonie ulic:: 
•	 Kompozytorów Polskich – realizacja II etapu sieci 

zasilającej;
•	 budynki zlokalizowane w rejonie osiedla BOTANIK – 

sieć ciepłownicza 2dn400 długości prawie 0,650 km;
•	 Głębokiej–Pagi – mamy do zrealizowania 0,564 km 

sieci ciepłowniczej z przyłączami, z której w roku 
bieżącym zasilimy nowe obiekty UMCS;

•	 Braci Wieniawskich, Leszetyckiego oraz Nałkow-
skich–Samsonowicza – realizujemy przebudowę 
systemu zasilania budynków włączonych dotychczas 
do węzłów grupowych.
W sumie wybudujemy ponad 3 km nowych sieci oraz 

56 szt. indywidualnych węzłów cieplnych. 
Ponadto przewidziane są do realizacji mniejsze inwe-

stycje w obrębie istniejącej już infrastruktury technicznej, 
wymagające wykonania niewielkich odcinków sieci 
ciepłowniczej. Jest to m.in. rejon Śródmieścia, Felina, 
Węglinka. 

Ogółem planujemy wykonać ponad 5 km nowych 
sieci ciepłowniczych.

Nowe inwestycje to również wykonanie nowych 
węzłów cieplnych w przyłączanych obiektach – 55 szt., 
wykonanie sieci do wizualizacji pracy węzłów oraz moni-
toringu sieci preizolowanej wyposażonej w instalację 
alarmową.

Realizacja nowych inwestycji to zwiększona sprzedaż 
ciepła, a tym sam ciągły rozwój naszego przedsiębior-
stwa.

Obok realizacji nowych inwestycji przewidziane są 
do wykonania roboty odtworzeniowe posiadanej infra-
struktury technicznej – modernizacje i remonty.

Na wykonanie tych prac przeznaczono kwotę 41 mln 
zł, w tym 24 mln zł przewidziano na realizację zadań 
z dofinansowaniem unijnym.

W ramach robót odtworzeniowych infrastruktury 
największe realizowane w roku bieżącym zadanie 
to rewitalizacja sieci magistralnej 2dn700 o długości 
662 m w pasie drogowym ul. Jana Pawła II, polegająca 
na kompleksowej modernizacji wszystkich elementów 
sieci ciepłowniczej. Łącznie długość sieci przewidziana 
do przebudowy lub wymiany wynosi prawie 8 km.

Inne duże zadania do wykonania w zakresie odtwo-
rzenia infrastruktury technicznej Spółki to: 
•	 modernizacja dwunastu odcinków sieci ciepłowni-

czych i zewnętrznych instalacji odbiorczych o łącznej 
długość niespełna 3,0 km, w tym m.in. przebudowa 
sieci ciepłowniczej 2dn350 na 2dn400 w rejonie ulicy 
Plagego Laśkiewicza oraz w rejonie ulic: Zana, Grot-
tgera, Skłodowskiej, wykonanie II etapu wymiany 
zewnętrznych instalacji odbiorczych na os. Piastow-
skim;

•	 rewitalizacja lub przebudowa w ramach dofinan-
sowania unijnego głównych sieci magistralnych 
2dn700 na ciągu Czubowskim oraz 2dn600 na ciągu 
Felińskim. Łączna zaplanowana do modernizacji dłu-
gość sieci w ramach dofinansowania wynosi 5,3 km 
i realizowana jest przez wykonawców zewnętrznych;

•	 prace remontowo-modernizacyjne w 100 obiektach 
Spółki w zakresie w ymiany urządzeń technolo-
gicznych, automatyki, wizualizacji pracy węzłów, 
przebudowy elektrycznych układów pomiarowych, 
wykonania remontów w robotach budowlanych itp.,

•	 wymiana 1058 szt. urządzeń pomiarowych do poboru 
ciepła i przepływu;

•	 wymiana armatury odcinającej na kurki kulowe 
i przepustnice z przekładniami w zakresie średnic 
od dn250 do dn600 w ilości 27 szt. w 8 komorach cie-
płowniczych zlokalizowanych na ciągu Bronowickim.
W roku bieżącym, prace związane z realizacją planów 

IR zostały praktycznie rozpoczęte po zakończeniu sezonu 
grzewczego tj. w połowie miesiąca maja. Do dnia 31 lipca 
wykonanie planu wyniosło 20,754 mln zł i jest o prawie 
7 mln wyższe niż w analogicznym okresie 2018 roku.

Wszystkie realizowane prace mają na celu utrzy-
manie infrastruktury technicznej w pełnej sprawności 
i niezawodności jak również podtrzymanie ciągłego 
procesu unowocześniania i wysokiego poziomu tech-
nicznego systemu ciepłowniczego. Rozwój systemu 
ciepłowniczego związany z rozbudową Lublina oraz 
wprowadzanie najnowszych rozwiązań technologicz-
nych funkcjonowania systemu ciepłowniczego, wpły-
wających na wzrost jego efektywności, jest dla nas 
gwarantem stabilnego funkcjonowania i dalszego wzro-
stu potencjału Spółki.

Sezon remontowy jest krótki, zaś plan inwestycyjno-
-remontowy w roku bieżącym jest bardzo ambitny. 
Na ile uda nam się zrealizować taki plan przekonamy 
się w grudniu.

Małgorzata Mazurek11
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forum ciePłowników PolskicH
Pod hasłem przewodnim „Charakter Lokalny – wymiar globalny” w dniach od 15  
do 18 września 2019 r. w Międzyzdrojach odbyło się XXiii Forum Ciepłowników Polskich. 
To najważniejsze, coroczne spotkanie branżowe, na którym poruszane są najistotniejsze 
kwestie sektora ciepłowniczego w Polsce. organizatorem wydarzenia jest izba gospodarcza 
Ciepłownictwo Polskie.

Spotkaniu ciepłowników towarzyszyło 
Forum Press – wydawnictwio z aktualnościami 
konferencyjnymi, w którym ukazała się – niżej 
przedrukowana, rozmowa z Prezesem Zarządu 
LPEC S.A. Markiem Goluchem. tsr

ForumPress: Jeśli przejeżdża Pan kilkaset 
kilometrów w poprzek Polski, by uczestniczyć 
w Forum Ciepłowników, to musi być to dla Pana 
ważne miejsce i wydarzenie.
Marek Goluch: Bo jest. Forum, jest areną, na któ-
rej dochodzi do spotkania ciepłowników z całej 
Polski i nie tylko, a także przedstawicieli instytucji, 
które mają realny wpływ na rozwój ciepłownictwa 
i decyzje, jakie są podejmowane. 
Tutaj także mam okazję do spotkania różnych 
uczestników rynku. Dostawców, producentów. 
Mogę poznać ich nowe propozycje i rozwiązania 
zarówno w rozmowach kuluarowych, jak i na wystawie Expo 
czy podczas prezentacji. 

Użył Pan zwrotu „arena”. W kontekście przebiegu dys-
kusji podczas panelu dotyczącego rozwiązań globalnych 
to trafne określenie. 

– Rzeczywiście, jeśli chodzi o globalną politykę klimatyczną, 
to mieliśmy tu przykład starcia się podczas tego panelu 
poglądów krajowego z europejskim. Strony przekonywały 
do swoich racji. Jedno jest pewne bez dbałości o środowisko 

naturalne nie możemy planować naszego 
rozwoju, bo nie zaplanujemy przyszłości 
także planety. Absolutnie ochrona śro-
dowiska musi być kwestią priorytetową 
w dokumentach krajowych i planach 
rozwojowych sektora energetycznego. 

Jakie jest najważniejsze pytanie, 
z którym Pan tu przyjechał i chciał 
na nie usłyszeć odpowiedź?
- W którym kierunku potoczy się rozwój 
ciepłownictwa w kontekście zmienia-
jących się warunków otoczenia, gdzie 
zachodzi konieczność ograniczenia, 
czy wręcz rezygnacji z węgla? Z czego 
i jak mamy wytwarzać ciepło, by było 
ono jednocześnie ekologiczne a jego 
cena akceptowalna przez odbiorcę 
końcowego.  
Chciałbym także usłyszeć o możliwo-
ściach wsparcia dla przedsiębiorstw 
w zakresie inwestycji zmierzających 
do ograniczania udziału palenisk 
domowych. Takie wsparcie wpi-
sywało by się w skuteczną walkę 
branży ciepłowniczej ze smogiem. 
Bardzo często chcielibyśmy doko-
nywać inwestycji prowadzących 
w tym kierunku, ale nie mamy eko-
nomicznych przesłanek do tego 
typu działań, nawet gdy poten-
cjalni odbiorcy na danym obsza-
rze deklarują chęć przyłączenia 
się do sieci i eliminację pieców. 
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sezon 2018/2019
W sezonie grzewczym 2018/2019 mieszkańcy Lublina z ciepła systemowego korzystali przez 235 dni, średnia 

temperatura wyniosła +4,35 °C. Sezon należał zatem do dość długich, ale za to ciepłych. Najzimniejszym miesiącem 
był styczeń ze średnią temperaturą -3,37°C. Najzimniejszym dniem był 1 grudnia 2018 roku, wówczas o godzinie 
6.00 temperatura w Lublinie wyniosła -12,7°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 
większość odbiorców rozpoczyna lub kończy ogrzewanie swoich obiektów. W minionym sezonie tak wyznaczony 
jego początek przypadł na 24 września 2018 roku, a koniec na 16 maja 2019 roku.  andrzej rusek

ciePło z kontenera
Prace modernizacyjne na sie-

ciach ciepłowniczych w 2019 roku 
powoli dobiegają końca. Zwykle 
takim pracom towarzyszą utrudnie-
nia w ruchu drogowym i pieszym 
oraz przerwy w dostawie ciepłej 
wody. LPEC dokłada zawsze wszel-
kich starań aby zminimalizować 
przerwy z dostawach ciepła. Jest 
to możliwe m.in. dzięki lokalnej 
kotłowni  kontenerowej ,  k tóra 
przejmuje funkcję źródła ciepła, 
tam gdzie chwilowo nie można 
go przesłać z elektrociepłowni. 
Przenośną kotłownię kontenerową 
nasza firma nabyła w 2018 roku. 
Kotłownia ma 560 kW mocy ciepl-
nej, co  oznacza, że w okresie letnim 
może niezależnie zapewnić ciepłą 
wodę w 700-800 mieszkaniach. 
Zimą zaś, w przypadku awarii, może 
zapewnić ciepło kilku lub nawet 
kilkunastu średnim budynkom. 
Do tej pory ciepło z tego urządze-
nia dostarczane było m.in. latem 
2018 roku do budynków na osiedlu 
Choiny oraz przy ul. Zana. W tym 
roku urządzenie pracowało m.in. 
na rzecz bloków mieszkalnych przy 
ul. Łąkowej. adam bielak

nowa dysPozytornia
Wyposażenie zmodernizo-

wanej Dyspozytorni (Dyspozycji 
Ruchu) w ścienny system prezen-
tacyjny o doskonałej czytelno-
ści umożliwia w jednym miejscu 
pozyskiwanie aktualnych infor-
macji technicznych o sieci ciepl-
nej, jak i bieżących parametrach 
pracy sieci. Pozwala to w opty-
malny sposób prowadzić sieci, 
bez zbędnych strat i zakłóceń. 

System ten wspomaga dys-
pozytora w szybkim i skutecz-
nym p odejmowaniu de c y zj i 
w sytuacjach awaryjnych. Jest 
p o ds t aw ą p r z y  p lan ow aniu 
przełączeń i zmian rejonów zasi-
lania dla źródeł.

zbigniew okoniewski
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ciePło na zawołanie
Wraz z jesienią LPEC rozpoczęło kampanię infor-

macyjną skierowaną do mieszkańców Lublina pod 
hasłem „Ciepło na zawołanie”. Przypominamy w niej 
mieszkańcom, że mają wpływ na to kiedy w ich domach 
zrobi się ciepło. 

Obecnie nie ma już dawniej rozumianej sezonowości 
dostaw, ciepło na cele centralnego ogrzewania może 
być dostarczane przez 12 miesięcy w roku. Wszystko 
to dzięki automatyce pogodowej, w którą wyposażone 
są węzły cieplne. Automatyka dostosowuje dostawę 
ciepła do aktualnych warunków atmosferycznych. Nie 
ma więc problemu z przegrzewaniem mieszkań. Ciepło 
jest dostarczane do budynku tylko w sytuacji, gdy tem-
peratura zewnętrzna spadnie, najczęściej poniżej 12°C. 
Analogicznie jeśli się ociepli, automatyka pogodowa 
zatrzyma dostawę ciepła. Tym samym mieszkaniec płaci 
tylko za ciepło, z którego faktycznie skorzystał. 

Wykorzystując zalety automatyki pogodowej nasi 
klienci unikają wychłodzenia mieszkania, zapobie-
gają powstawaniu pleśni i grzybów w zawilgoconych 
pomieszczeniach, a pranie w łazience schnie szyb-
ciej. Dodatkowo chłodna jesień to szczególnie nie-
bezpieczny okres dla zdrowia, zwłaszcza dzieci, osób 
starszych i alergików podatnych na pleśnie i grzyby. 
Klienci nie muszą również dogrzewać swoich mieszkań 
grzejnikami elektrycznymi, korzystanie z których jest 
zdecydowanie droższe niż ciepło systemowe z LPEC.

Badania dotyczące zw yczajów mieszkańców 
w zakresie korzystania z ciepła przeprowadzone 
w styczniu 2019 r. przez firmę ARC Rynek i Opinia Sp. 
z o. o. z Warszawy na zlecenie Urzędu Miasta Lublin przy 
współpracy z Lubelskim Przedsiębiorstwem Energetyki 
Cieplnej S.A. wskazują, że mieszkańcy Lublina są prze-
konani, iż o rozpoczęciu ogrzewania w mieszkaniach 
najczęściej decyduje LPEC (36 proc.) lub decydują 
o tym sztywne względy pogodowe – temperatura 
na zewnątrz utrzymuje się poniżej 12°C przez trzy 
kolejne dni (16 proc. badanych). Tylko 19 proc. mieszkań-
ców wie, że za tą decyzję odpowiada ich administrator. 
Prawie wszyscy badani czekają, aż ogrzewanie zostanie 
włączone, nie kontaktując się wcześniej w tej sprawie 
z Zarządcą czy LPEC. 4% badanych dogrzewa swoje 
mieszkania innymi urządzeniami grzewczymi w okre-
sach przejściowych. Teresa stępniak-romanek

z Historii lPec
Kołnierzowa zasuwa owalna – typ 043 – o średnicy 

700 mm zlokalizowana była w komorze P2 na magistrali 
Czechowskiej przy „wyjściu” z Elektrociepłowni na Wrot-
kowie. Była wykorzystywana od lat 60. do połowy lat 
90. XX wieku, a z uwagi na zastosowanie w niej napędu 
elektrycznego stanowiła „szczyt” ówczesnej techniki. 
Dziś ten zabytek ciepłownictwa oglądać można w bazie 
LPEC przy ul. Ceramicznej. pkk
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odnowione szatnie
Stwarzanie nie tylko jak najlepszych warunków 

pracy, ale także zaplecza socjalnego dla pracow-
ników, to priorytety Zarządu LPEC S.A. W ramach 
działań z tym związanych w ostatnich tygodniach 
wyremontowano szatnie Działu Utrzymania Sieci 
zlokalizowane w budynku przy ul. Ceramicznej. 
W szatniach zamontowano m.in. nowoczesne, funk-
cjonalne szafki dla pracowników, wyposażone m.in. 
w bardzo wygodne, wysuwane ławki. pkk
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EFEKTY REALIZACJI WSZYSTKICH PROJEKTÓW

151 829 646,92 zł

73 605 166,94 zł

Całkowity koszt realizacji projektów
Redukcja pyłów 

WI

Wybudowanych /przebudowanych 
sieci ciepłowniczych

183
Liczba zainstalowanych indywidualnych 
węzłów cieplnych

55,5 km

16 963 

Redukcja 
dwutlenku węgla 

[ton/rok]

126 x 60 ton

Oszczędność 
energii pierwotnej 

[GJ/rok]

Oszczędność 
na stratach ciepła 

[GJ/rok]

Tyle CO2 pochłania rocznie 84,82 ha lasu Tyle energii można otrzymać z 126 wagonów węgla po 60 
ton każdy

5,54 
ton rocznie
mniej pyłów

181 139 122 175

Tyle ciepła potrzeba do ogrzania 4887 mieszkań 
przez cały rok

4887  x

Źródło: Certyfikat Redukcji Emisji dla lubelskiego systemu ciepłowniczego wydany przez Instytut Certyfikacji Emisji Budynków (ICEB) z siedzibą w Krakowie 

B(a)P

TSP

COCO2

NOx

SO2

B(a)P

TSP

CO NOx

SO2

78,3 x mniej
pyłów

73,2 x mniej
benzo(a)pirenu

655 x mniej
tlenku węgla

CO2
1,27 x mniej
dwutlenku węgla

3,65 x mniej
dwutlenku siarki

16,1 x mniej
tlenków azotu

REDUKCJA EMISJI ZANIECZYSZCZEŃ DZIĘKI ZASTĄPIENIU 
INDYWIDUALNEGO OGRZEWANIA WĘGLOWEGO CIEPŁEM 
SYSTEMOWYM Z LPEC

40 m
niska emisja

ekologiczne sPotkanie
W dniach 23-24 maja 2019 roku w Centrum Szkoleniowo-Wypoczyn-

kowym Energetyk w Nałęczowie odbyła się kolejna konferencja z cyklu 
„Ekologia nie jest modą, jest szansą, jest czystą kalkulacją, jest konieczno-
ścią” organizowana przez Polskie Towarzystwo Mieszkaniowe w Lublinie 
i Lubelskie Stowarzyszenie Zarządców Nieruchomości. Główne tematy 
tegorocznej edycji to zagadnienia związane z nowymi zasadami zbiórki 
odpadów, praktyczne aspekty działalności spółdzielni mieszkaniowych oraz 
ciepło systemowe, efektywność energetyczna oraz wpływ opłat za emisję 
CO2 na cenę energii w Lublinie. 

Partnerem wydarzenia było Lubelskie Przedsiębiorstwo Energetyki 
Cieplnej. Przedstawicie Spółki prezentowali w tym roku dwa istotne dla 
zarządców i administratorów zasobów mieszkaniowych tematy, mianowicie 
zwyczaje mieszkańców w zakresie korzystania z ciepła systemowego oraz 
praktyczne aspekty związane z zamówioną mocą cieplną w rozliczeniach 
z odbiorcami.

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. 

Teresa stępniak-romanek
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dni otwarte funduszy euroPejskicH
W 2019 roku obchodzimy 15. rocznicę obecności Polski w Unii Europejskiej. Dla Lubelskiego Przedsiębiorstwa 

Energetyki Cieplnej S.A. przynależność naszego kraju do unijnych struktur oznacza ponad 72 mln unijnych dotacji. 
Dzięki tym środkom prowadzimy obecnie największy w historii naszej firmy front inwestycyjny. Modernizujemy 
i rozbudowujemy naszą firmę na niespotykaną dotąd skalę.

Specjalnie dla mieszkańców Lublina, z okazji powyższej rocznicy, 10 maja na Placu Teatralnym przed Centrum 
Spotkania Kultur uruchomiliśmy punkt informacyjny, w którym można się było spotkać i porozmawiać z naszymi 
specjalistami. Opowiadaliśmy m.in. jak zmienia się nasza firma i co powstaje za tak ogromne pieniądze. 

Dla mieszkańców przygotowaliśmy również wystawę przybliżającą codzienną pracę LPEC, której wybrane plansze 
prezentujemy poniżej. Teresa stępniak-romanek
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energetyczna strategia dla wieniawy
12 września 2019 r. w sali konferencyjnej Lubelskiego 

Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej odbył się trzeci, 
a zarazem ostatni z serii warsztatów lokalnych z interesa-
riuszami projektu „AREA 21 – Inteligentne Miasta Regionu 
Morza Bałtyckiego w XXI w.”. W spotkaniu udział wzięło 
22 reprezentantów placówek edukacyjnych, kulturalnych, 
ochrony zdrowia, spółdzielni mieszkaniowych z obszaru 
lubelskiej dzielnicy Wieniawa, jak również przedstawi-
ciele Urzędu Miasta Lublin, Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Lubelskiego, Zarządu Nieruchomości 
Komunalnych oraz LPEC.

Seria warsztatów miała na celu partycypacyjne opra-
cowanie strategii planowania zużycia energii dla dzielnicy 
Wieniawa. Ostatni warsztat skupił się na opracowaniu 
planu konkretnych i wymiernych działań, dzięki którym 
możliwe jest osiągnięcie celów ogranicze-
nia zużycia energii i promocji zachowań 
proekologicznych. Na samym początku 
spotkania te założenia przybliżyli uczestni-
kom zewnętrzni eksperci odpowiedzialni 
za finalne opracowanie dokumentu.

W toku pracy warsztatowej uczest-
nicy spotkania opowiadali o planowanych 
inwestycjach, realizowanych działaniach 
edukacyjnych oraz poszukiwali nowych 
wspólnych pomysłów, synergii pomię-
dzy inicjatywami oraz potencjału dalszej 
współpracy. Wśród głównych, potrzeb-
nych działań uczestnicy wymienili ter-
momodernizację, programy edukacyjne 
dla szkół, akcje podnoszące świadomość 
mieszkańców i zmieniające ich zacho-
wania na bardziej przyjazne środowisku 
oraz organizację punktów informacyjnych 

na temat możliwości pozyskiwania dofinansowania 
do inwestycji w energię.

Warsztat uzupełniony został o dwie ciekawe prezen-
tacje. Pierwsza z nich dotyczyła programów pomocowych 
na rzecz zwiększania efektywności energetycznej i wyko-
rzystania odnawialnych źródeł energii. Druga zaś doty-
czyła wdrażanej w ramach projektu aplikacji internetowej 
dla zarządców i administratorów nieruchomości pozwa-
lającej na dogodną prezentację oraz planowanie zużycia 
energii dla podległych obiektów, a także porównywanie 
ich parametrów z innymi podobnymi w dzielnicy.

Spotkanie zostało zorganizowane w ramach pro-
jektu „AREA 21 – Inteligentne Miasta Regionu Morza 
Bałtyckiego w XXI w.”, współfinansowanego ze środ-
ków Unii Europejskiej w ramach Programu Interreg 
Region Morza Bałtyckiego. wojciech Kutnik

nie tylko biegowe emocje
Lubelskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. 

podgrzewa nie tylko wodę w grzejnikach i kranach – 
podgrzewa również emocje. Jednym z obszarów dla tych 
emocji są imprezy biegowe organizowane na terenie 
Lublina. Emocje są udziałem zarówno licznej rzeszy bie-
gaczy, jak i jeszcze większej rzeszy kibiców.

Spółka nasza wspomaga organizację biegów już 
ponad 10 lat. Początek tej działalności miał miejsce przy 

okazji Biegu Solidarności. Od przełomu lat 2014/2015 
wspieramy również biegi organizowane przez Fundację 
Rozwoju Sportu w Lublinie. Obserwacja lubelskich imprez 
biegowych napawa wielką radością, gdyż ich popular-
ność stale wzrasta. W ostatnim sezonie 2018/2019 LPEC 
wspomagał organizację 9 biegów. Biorąc pod uwagę 
długość dystansu w kolejności były to: Maraton Lubel-
ski, Półmaraton Solidarności i Półmaraton Lubelski, cykl 
4 Dychy do Maratonu oraz dwa biegi Chęć na Pięć. W mia-
steczkach biegowych części z wymienionych biegów, 
przypadających w okresie wiosenno-letnim dodatkowo 
organizowana była nasza strefa aktywności „Zmień 
bojler na kaloryfer”. W każdej edycji mogło skorzystać 
z niej kilkadziesiąt osób, które pod fachowym, trenerskim 
okiem wykonywały ćwiczenia kształtujące m.in. mięśnie 
brzucha. Gwarantujemy, że sumienne, podkreślamy 
sumienne, wykonywanie ćwiczeń daje również wiele 
emocji. Tak więc nie pozostaje nam nic innego, jak tylko 
zaprosić Państwa do osobistego stawiania się na biegach, 
czy na ćwiczeniach likwidujących „bojler”.

Jarosław boroch

fo
t. 

w
w

w
.m

ar
at

on
.lu

bl
in

.e
u

fo
t. 

UM
 L

ub
lin

18

g
o

rą
c

e 
w

ia
d

o
m

o
śc

i  
nr

 2
-3

 (5
2-

53
) 2

01
9



lPec odPowiedzialny sPołecznie
Lubelskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. 

od lat, szczególnie aktywnie wspiera wydarzenia orga-
nizowane przez społeczności lokalne na terenie Lublina, 
inicjatywy realizowane przez środowiska oświatowe 
oraz imprezy kulturalne o charakterze masowym, w tym 
konkursy, festyny, jubileusze.

W roku 2019 wśród wspartych przedsięwzięć można 
wymienić m.in. Ogólnopolski Konkurs Młodych Woka-
listów i Zespołów Wokalnych „Debiuty 2019”, program 
edukacyjny „Karuzela Sztuki”, Festyn Pasje Ludzie Pozy-
tywnie Zakręconych, a przede wszystkim festyny LPEC 
z okazji Dnia Dziecka w poszczególnych dzielnicach 
naszego miasta. 

Z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka, LPEC 
jak co roku, włączył się w przygotowanie pikników dla 
najmłodszych mieszkańców Lublina. Przygotowane z tej 
okazji przez naszą firmę stoiska promocyjne obfitowały 
w liczne atrakcje dla dzieci m.in. pokazy robienia zwie-
rzaków z balonów, malowanie twarzy, kąciki plastyczne 
oraz liczne konkursy z nagrodami.

Stoiska firmowe LPEC można było znaleźć w kilku 
lokalizacjach. W dniu 25 maja 2019 roku byliśmy obecni 
podczas „Pikniku Rodzinnego LSM”. 8 czerwca aktywnie 
wspieraliśmy festyn „Rodzina - Felina” przy Szkole Pod-
stawowej nr 52. Stosika promocyjnego LPEC nie sposób 
było nie zauważyć również na Festynie Rodzinnym 
„Rodzinalia”, który odbył się 9 czerwca na lubelskiej 
Ponikwodzie. Czwartym, festynem, jak co roku, był 
EkoPiknik nad Zalewem Zemborzyckim. Stoiska LPEC 
cieszyły się popularnością wśród najmłodszych, zain-
teresowanych zabawą.

Szczególnie oblegana była plenerowa gra plan-
szowa. Podczas tej zabawy dzieci mogły poznać skąd 
w kaloryferach bierze się ciepło, jak jest produkowane, 
jak przesyłane, jak dba się o infrastrukturę. Stoiska LPEC 

obfitowały naprawdę w wiele atrakcji, punktem central-
nym był namiot LPEC i widoczne z daleka w ogromnej 
ilości pomarańczowo-białe balony LPEC.

LPEC ponadto co roku wspiera przy organizacji festy-
nów swoich odbiorców: Lubelską Spółdzielnię Mieszka-
niową, Radę Dzielnicy Czuby Południe, Radę i Zarząd 
Dzielnicy Tatary, Radę Dzielnicy Wieniawa, Spółdzielnię 
Mieszkaniową Nałkowskich, Festyn na Węglinie Północ-
nym, Przedszkola nr 5 i 47, Szkoły Podstawowe nr 21 i 52, 
Parafię św. Józefa i wielu innych. arkadiusz wojewódzki

rowerowa wiosna
W największej edukacyjnej kampanii rowerowej 

w Lublinie – „Rowerowa Wiosna” wzięło udział 5000 
dzieci z lubelskich szkół podstawowych. Kampania miała 
na celu promowanie wśród uczniów zdrowego trybu 
życia oraz popularyzację komunikacji rowerowej. Już 
od kilku lat głównym sponsorem tego wydarzenia jest 
LPEC, który ufundował główną nagrodę w konkursie  
– 8 rowerowych parkingów, które trafiły do 8 najbardziej 
rowerowych szkół w Lublinie.

Zabawa trwała przez 10 dni maja 2019 roku. Zasady 
kampanii były proste: każdy uczeń, który przyjedzie 
do szkoły na rowerze, deskorolce, hulajnodze lub na rol-
kach otrzymuje dwie naklejki. Jedną z nich przykleja 

do swojego rowerowego dzienniczka, a drugą na klasowy 
plakat kampanii „Rowerowa Wiosna”.

Uroczyste rozstrzygnięcie kampanii „Rowerowa 
Wiosna 2019” odbyło się na podczas Ekopikniku Rodzin-
nego nad Zalewem Zemborzyckim. Zwycięskie szkoły 
w nagrodę otrzymały zadaszony parking rowerowy 
ufundowany przez LPEC. W kategorii szkoły małe zwy-
ciężyły Szkoły Podstawowe: SP11, SP17, SP33, SP46. 
W kategorii szkoły małe zwyciężyły Szkoły Podstawowe: 
SP3, SP14, SP30, SP44.

W Kampanii aktywnie wzięło udział 4942 uczniów 
z 36 lubelskich szkół podstawowych, którzy odbyli 35636 
przyjazdów w maju, wykorzystując rowery, rolki, hulaj-
nogi oraz deskorolki.  arkadiusz wojewódzki
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lPec wsPiera młode talenty
ogólnopolski Konkursu Młodych wokalistów i zespołów wokalnych „Debiuty” organizowany 
przez Młodzieżowy Dom Kultury nr 2 w Lublinie odbywa się w naszym mieście już od 2000 
roku. Lubelskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej s.a. ma zaszczyt już od pięciu lat być 
partnerem tego znakomitego wydarzenia.

Konkurs składa się z dwóch etapów. Nagrodą dla 
zwycięzców I etapu są warsztaty muzyczne prowadzone 
przez wybitną wokalistkę Grażynę Łobaszewską. Drugim 
etapem konkursu jest koncert finałowy, który kończy się 
przyznaniem nagród przez jury, któremu również prze-
wodniczy pani Łobaszewska. 

Konkurs organizowany przez MDK nr 2 jest przede 
wszystkim miejscem spotkań młodych wokalistów z całego 
kraju. Wspólne zajęcia i warsztaty sprzyjają rozwojowi 
uczestników. Konkurs jest podsumowaniem pewnego 
etapu pracy, daje młodym wokalistom odpowiedź na pyta-
nie czy idą w dobrym kierunku i na ile już zbliżyli się do celu.

W Konkursie każdego roku bierze udział ponad stu 
młodych wokalistów i zespołów wokalnych. Uczestnicy 

i laureaci goszczący w Lublinie, oprócz wrażeń muzycz-
nych, mają okazję przekonać się, jak urokliwym miejscem 
jest nasze miasto.

LPEC S.A. jest fundatorem m.in. nagrody głównej 
Grand Prix. Nasza Spółka aktywnie wspiera konkurs 
wokalny „Debiuty” od 2014 roku. Tegoroczny XX Finał 
Konkursu – o czym już pisaliśmy – odbył się w lubelskim 
Teatrze Starym 21 marca. Nagrodę główną Grand Prix 
zdobyła Anna Futa.

Cieszymy się, że to właśnie ci utalentowani, młodzi 
artyści – laureaci „Debiutów” – zechcieli uświetnić 
galę z okazji jubileuszu 55-lecia Lubelskiego Przed-
siębiorstwa Energetyki Cieplnej.

arkadiusz wojewódzki
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nasze święta
W gronie Pracowników i Przyjaciół LPEC z okazji tegorocznych Świąt Wielkiej Nocy spotkaliśmy się dwukrotnie: 

15 kwietnia 2019 roku przy ul. Ceramicznej (na fotografii powyżej) i 17 kwietnia 2019 roku przy ul. Puławskiej. Cieszymy 
się zawsze z obecności wśród nas władz Lublina i przedstawicieli Rady Nadzorczej LPEC. Naszymi gośćmi 17 kwietnia byli 
m.in. przewodniczący Rady Miasta Lublin Jarosław Pakuła, zastępca prezydenta Miasta Lublin i jednocześnie Przewod-
niczący Rady Nadzorczej LPEC S.A. Artur Szymczyk oraz dyrektor Biura Nadzoru Właścicielskiego Urzędu Miasta Lublin 
Paweł Majka. Słowo Boże skierował do nas ksiądz biskup prof. Józef Wróbel, który także udzielił nam błogosławieństwa 
na nadchodzące Święta, a ksiądz kanonik Zenon Małyszek kapelan LPEC odczytał fragment Ewangelii, skłaniając nas 
do refleksji nad przeżywanym okresem liturgicznym.

Po złożeniu sobie życzeń, uczestnicy spotkań – w ciepłej i serdecznej atmosferze – delektowali się tradycyjnymi 
potrawami wielkanocnymi.

grażyna Kołosińska
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młode
kadry

maciej mazurek
ur. 02.04.2019 r.

s. Jarosława i Małgorzaty
Obwód Eksploatacyjny 

TR-6

aleksander sztorc
ur. 12.05.2019 r.

s. Andrzeja i Edyty
Dział Układów Pomiaro-

wych i Sterowania

sara misztal
ur. 04.08.2019 r.

c. Patryka i Moniki
Dział Administracyjny

szczęśliwym rodzicom 
gratulujemy!

Strony opracowały: 
Grażyna Kołosińska, 
Elżbieta Stelmasiewicz.
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witamy w lPec
bartłomiej raczyński

od 2 kwietnia 2019 roku
Obwód Eksploatacyjny TR-2

ewelina tomczyk
od 3 czerwca 2019 roku
Dział Administracyjny

leszek dzioba
od 15 lipca 2019 roku

Dział Utrzymania Sieci

Piotr śmigielski
od 22 lipca 2019 roku

Obwód Eksploatacyjny TR-5

malwina frańczak
od 23 lipca 2019 roku

Główny Księgowy – Dział Księgowości

Patryk misztal
od 23 lipca 2019 roku
Dział Administracyjny

Paweł Hamerla
od 1 sierpnia 2019 roku

Obwód Eksploatacyjny TR-4

Przemysław milicHiewicz
od 5 sierpnia 2019 roku
Dział Utrzymania Sieci

MarEK PoDgórsKi
od 5 sierpnia 2019 roku

Dział Transportu

mariusz tarka
od 2 września 2019 roku

Dział Elektryczny

micHał wojtysiak
od 2 września 2019 roku
Dział Utrzymania Sieci

marcin dolecki
od 9 września 2019 roku

Obwód Eksploatacyjny TR-1

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

marta Pawelec z domu raczyńska – mąż Przemysław
29 czerwca 2019 roku 
DZIAŁ KSIĘGOWOŚCI

na nowej drodze życia
olga wicińska z domu chabior – mąż Patryk

10 sierpnia 2019 roku
DZIAŁ ZAKUPÓW

Młodym Parom składamy najserdeczniejsze życzenia
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nasi weterani
w miesiącach od lutego do września 2019 roku przeszło na emeryturę jedenastu wielolet-
nich, zasłużonych pracowników naszej spółki.

jerzy brucHacki
Związany z LPEC od 15 czerwca 2010 roku do 26 lipca 

2019 roku, co daje 9 lat. Pracował na stanowisku kierowcy 
samochodu ciężarowego w Dziale Transportu.

Halina cHabior
Stażem nestor firmy – w LPEC od 10 października 1974 

roku do 26 lipca 2019 roku, co daje 45 lat. Pracowała na sta-
nowisku inspektora ds. analiz w Dziale Relacji z Klientami.

teresa mirosław
Pracę w LPEC rozpoczęła 20 listopada 1990 roku do 26 

lipca 2019 roku, co daje 29 lat. Pracowała na stanowisku 
sprzątaczki w Dziale Administracyjnym.

anna Plewik 
W LPEC od 1 lipca 1996 roku do 26 lipca 2019 roku, co 

daje 23 lata. Pracowała na stanowisku sprzątaczki w Dziale 
Administracyjnym.

Halina włocH 
Wśród nas od 1 października 1990 do 26 lipca 2019 

roku, co daje 29 lat. Pracowała na stanowisku stomatologa.

lucjan cebula 
Pracę w LPEC rozpoczął 15 września 2003 roku, pracując 

do 29 lipca 2019 roku, co daje 16 lat. Pracował na stanowi-
sku inspektora ds. technicznych w Obwodzie Eksploata-
cyjnym TR-4.

marian dycHa
Związany z LPEC od 1 czerwca 1996 roku do 29 lipca 

2019 roku, przepracowując w branży 23 lata. Pracował 
na stanowisku elektromontera w Dziale Elektrycznym.

waldemar sinicki
W LPEC od 16 listopada 1993 roku do 29 lipca 2019 roku 

przepracowując w branży 26 lat. Pracował na stanowisku 
montera c.o. w Obwodzie Eksploatacyjnym TR-5.

ryszard mrozik
Pracował wśród nas od 16 grudnia 

1996 roku do 23 sierpnia 2019 roku, 
przepracowując w branży 23 lata. Pra-
cował na stanowisku mistrza w Dziale 
Utrzymania Sieci.

ewa durajska
Stażem nestor firmy – pracowała 

wśród nas od 20 kwietnia 1979 roku 
do 26 sierpnia 2019 roku, co daje 40 
lat. Pracowała na stanowisku specjali-
sty w Dziale Administracyjnym.

urszula szewczyk
Stażem nestor firmy – związana 

z LPEC od 1 sierpnia 1978 roku do  
28 sierpnia 2019 roku, przepracowując 
w branży 41 lat. Pracowała na stanowi-
sku zastępcy głównego księgowego.
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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.


