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Rok 2019 w LPEC to przede wszystkim ogromne inwestycje,  
wysokie temperatury w okresie grzewczym  
oraz wynik finansowy odzwierciedlający aurę.

Sprzedaż ciepła
Na początek zatem aura, która niestety nie jest dla nas 

ostatnio zbyt łaskawa – zimą ciepło, w maju zimno. 
W minionym roku średnia temperatura okresu 

grzewczego wyniosła 5,28°C i była najwyższa 
w historii pomiarów Spółki. Nasi odbiorcy 
z dostaw ciepła korzystali 240 dni, co dało 3533 
stopniodni okresu grzewczego, czyli o 2,7% 
mniej niż w roku 2018.

Zmniejszyło się również zużycie ciepła na jed-
nostkę ogrzewanej powierzchni, które w przeciągu 
ostatnich 10 lat spadło o prawie 13%. Pozytywną tendencję 
widać natomiast w zmianach wartości wskaźnika zużycia 
ciepła w całym systemie ciepłowniczym. W latach 
2010-2019 nastąpił jego wzrost o ponad 7%. 
Wynika z tego, że pomimo znaczącego spadku 
zużycia ciepła przez odbiorców Spółki, dzięki 
stale powiększającemu się rynkowi ciepła sys-
temowego w Lublinie, sprzedaż ciepła w przeli-
czeniu na jeden stopniodzień (Sd) utrzymuje się 

na stabilnym poziomie z niewielką tendencją wzrostową.
Zmiany zużycia ciepła przez odbiorców oraz coraz 

wyższa temperatura przełożyły się na całkowitą sprzedaż 
ciepła w 2019 roku. Łącznie mieszkańcom Lublina 

Spółka dostarczyła 3.910 TJ, czyli o 4,2% mniej 
w stosunku do roku 2018.

Nowi klieNci
W 2019 roku dostawę ciepła uruchomiono 

w 46 obiektach nowych, rozbudowywanych 
i modernizowanych – łączna moc 10,4 MW. Nowe 

przyłączenia realizowane były w dzielnicach: Czechów 
Południowy, Czechów Północny, Dziesiąta, Felin, Kali-

nowszczyzna, Konstantynów, Ponikwoda, Rury, 
Sławinek, Stare Miasto, Śródmieście, Węglin 

Południowy, Wieniawa, Wrotków. Dominowały 
budynki mieszkaniowe, które stanowiły 84% 
nowych przyłączeń – mierzonych zamówioną 
mocą cieplną, budynki użyteczności publicznej 

stanowiły 13%, a budynki usługowe 3%.

5,28OC
240 dni

3.910 TJ

podSumowaNie roku 2019

Walne ZGROMaDZenIe 
Właścicielem 100% akcji LPEC S.A.  
jest Gmina Lublin,  
którą na Walnym Zgromadzeniu  
reprezentuje Prezydent Miasta Lublin
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nasZa OkŁaDka
rewitalizacja magistrali ciepłowiniczej Dn700 
w rejonie ul. Wrotkowskiej – sierpień 2020 roku.

30 czerwca 2020 roku odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Lubelskiego Przedsię-
biorstwa Energetyki Cieplnej S.A., podsumowujące działalność Spółki w roku 2019. Gminę 
Lublin – jedynego akcjonariusza Spółki – reprezentował, na podstawie pełnomocnictwa 
Prezydenta Miasta Lublin, Łukasz Mazur dyrektor Biura Nadzoru Właścicielskiego Urzędu 
Miasta Lublin.

PodSUMoWANiE 
RokU 2019

Zgromadzenie zatwierdziło sprawozdanie Zarządu 
oraz sprawozdanie f inansowe LPEC S.A. za rok 2019, 
zatwierdziło sprawozdanie z działalności Rady Nadzor-
czej, a także udzieliło absolutorium z wykonania obowiąz-
ków Prezesowi Zarządu oraz Członkom Rady Nadzorczej.

Dyrektor Łukasz Mazur w imieniu Prezydenta Miasta 
Lublin Krzysztofa Żuka wyraził podziękowanie władzom 

Spółki i jej pracownikom za kolejny rok pracy na rzecz 
Lublina i jego mieszkańców.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie poprzedzone zostało 
w dniu 29 maja 2020 roku posiedzeniem Rady Nadzorczej, 
która jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała wszystkie 
uchwały będące następnie przedmiotem obrad Walnego 
Zgromadzenia. pkk

Sprzedaż ciepła oraz liczba StopNiodNi [GJ; Sd] w latach 2015 - 2019
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Pandemia koronawirusa spowodowała konieczność stosowania różnego rodzaju rygorów, o wprowadzonych w LPEC szerzej 
piszemy wewnątrz numeru. Także podczas posiedzenia Rady Nadzorczej LPEC S.A. 29 maja 2020 roku przestrzegano zasad bez-
pieczeństwa, czy to poprzez noszenie maseczek, czy też poprzez zachowywanie dystansu. Na fotografii prezes Zarządu LPEC S.A. 
Marek Goluch (z prawej) prezentuje sekretarzowi Rady Jarosławowi Górczyńskiemu mapę lubelskiego systemu ciepłowniczego.

wSkaźNiki zużycia ciepła
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Wśród największych przyłączeń na rynku pierwot-
nym można wymienić: Centrum Stomatologiczne Uni-
wersy tetu Medycznego przy ul.  Chodźki,  Centrum 
Technologii Informatycznych i Lingwistyki Technicznej 
Politechniki Lubelskiej przy ul. Nadbystrzyckiej, budynki 
mieszkalne przy ul. Bukietowej 1, Al. Racławickich 28A, 
ul. Spadochroniarzy 11A, ul. Nałęczowskiej 18A, ul. Zyg-
munta Augusta 41 oraz w dzielnicy Węglin Południowy 
(ulice Jantarowa, Cyrkoniowa, Szafirowa, Gęsia). Łączna 
wartość zamówionej mocy cieplnej nowoprzyłączonych 
budynków na rynku pierwotnym wyniosła 9,71 MW.

Wśród przyłączeń na rynku wtórnym znajdują się dwa 
budynki należące do Zarządu Nieruchomości Komunal-
nych (ulice Bazylianówka 44 i Lubomelska), Szpital Jana 
Bożego przy ul. Herberta, Hotel przy ul. Rynek 3, budynki 
Uniwersytetu Przyrodniczego przy ul. Doświadczalnej 
i budynek SM Czechów przy ul. Śliwińskiego. Łączna 
wartość zamówionej mocy cieplnej nowoprzyłączonych 
budynków na rynku wtórnym wyniosła 0,68 MW.

O wyborze ciepła systemowego decyduje ekolo-
gia, ekonomia i wygoda. Istotnym argumentem jest 
wysoka efektywność energetyczna ciepła systemowego 
z lubelskiego systemu ciepłowniczego oraz jego para-
metry ekologiczne (nie powoduje smogu). Inwestorzy 
doceniają też dobrą ofertę inwestycyjną oraz korzystne 
rozwiązania taryfowe, uwzględniające późniejsze koszty 
obsługi i napraw. 

Rozwój systemu ciepłowniczego i poprawa dostęp-
ności do ciepła systemowego jest jednym z najważ-
niejsz ych założeń strategic znych LPEC . Ogromne 
inwestycje, realizujące ten cel, przynoszą wymierne 
efekty w postaci coraz większej liczby nowych klientów. 
W przeciągu ostatnich dziesięciu lat Spółka przyłączyła 
obiekty o łącznym zapotrzebowaniu na ciepło 163 MW, 
co stanowi 26% całego rynku ciepła systemowego 
w Lublinie.

iNweStycJe
Priorytety inwestycyjne Spółki to przede wszyst-

kim: rozwój rynku ciepła systemowego, zwiększenie 
bezpieczeństwa i niezawodności dostaw do klientów, 
redukcja strat na przesyle, rozbudowa i integracja syste-
mów informatycznych – umożliwiająca tzw. inteligentne 
zarządzanie siecią ciepłowniczą. Podsumowanie zadań 
modernizacyjnych, inwestycyjnych i remontowych firmy 
w roku 2019 zamknęło się rekordową kwotą 46,5 mln zł. 

w zakreSie działalNości iNweStycyJNo-
moderNizacyJNeJ zrealizowaNo m.iN.:

•	 wybudowano lub przebudowano łącznie 13.289 m 
sieci ciepłowniczej i zewnętrznych instalacji odbior-
czych c.o. i c.w.u., w tym:

 – wybudowano 4.210 m nowych sieci, 
 – zmodernizowano 5.397 m sieci wysokoparametrowej, 

PodSUMoWANiE 
RokU 2019

PodSUMoWANiE 
RokU 2019

dłuGość Sieci ciepłowNiczych [km]

rozw j rynku brak nowych klien w
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 – przebudowano 3.027 m z.i.o. na sieci wysokopara-
metrowe,

 – zmodernizowano 655 m z.i.o.;
•	 wykonano 102 szt. nowych węzłów cieplnych,
•	 wykonano prace modernizacyjne w 18 węzłach ciepl-

nych, 
•	 zamontowano 32 szt. nowych ciepłomierzy,
•	 dokonano zakupów w zakresie niezbędnych urządzeń, 

sprzętu i wyposażenia.

w zakreSie przedSięwzięć  
remoNtowych wykoNaNo m.iN.:

•	 prace remontowe w komorach ciepłowniczych w rejo-
nie pracy Elektrociepłowni MEGATEM na ciągu „Bro-
nowice”, polegające na wymianie/montażu armatury 
odcinającej, wymianie urządzeń kontrolnych i pomiaro-
wych, wykonaniu uzupełnień izolacji termicznej i drob-
nych robotach budowlanych, remont 12 m sieci 2dn 125,

•	 legalizację 715 szt. ciepłomierzy,
•	 wymianę 336 szt. wodomierzy,
•	 prace budowlano-remontowe w 5 obiektach Spółki,
•	 remonty urządzeń w zakresie instalacji elektrycznych 

– w węzłach cieplnych w rejonie działania wszystkich 
obwodów eksploatacyjnych,

•	 remonty urządzeń w zakresie automatyki kontrolno-
-pomiarowej – w węzłach cieplnych w rejonie działa-
nia pięciu obwodów eksploatacyjnych.

Teresa Stępniak-Romanek fo
t. 

pk
kDyspozytor Pogotowia Cieplnego Adam Bielak prezentuje 

członkom Rady Nadzorczej system telemetrii m.s.c.

fo
t. 

pk
k Kierownik Działu Transportu Lech Kielech (trzeci z prawej) przedstawia nowe nabytki taboru ciężkiego członkom Rady.  

Od lewej Artur Szymczyk, Jarosław Górczyński, Grzegorz Cękalski, Irena Mazurek, Jacek Wańkowicz.
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SezoN Grzewczy 2019/2020
W sezonie grzewczym 2019/2020 mieszkańcy Lublina korzystali z ciepła systemowego 
przez 243 dni czyli dwie trzecie roku. Średnia temperatura w tym okresie wyniosła +5,73°C. 
Najzimniejszym miesiącem był styczeń, ze średnią temperaturą +0,9°C, najzimniejszym 
dniem był 22 marca 2020 roku, ze średniodobową temperaturą -3,0°C. To był zdecydowa-
nie najcieplejszy sezon grzewczy w historii pomiarów Spółki, czyli od ponad 55 lat. LPEC 
w okresie od października do kwietnia dostarczył mieszkańcom Lublina 3,3 mln GJ ciepła, 
czyli o prawie 8% mniej w porównaniu do poprzedniego okresu grzewczego.

Coraz cieplejsze zimy w Polsce stają się niestety powoli faktem, świadczą o tym choćby dane liczbowe z pomiarów 
Spółki z ostatnich 30 lat. Na wykresie średnich temperatur sezonów grzewczych widać wyraźnie trend wzrostowy.

Należy wspomnieć, że „sezon grzewczy” jest jedynie pojęciem umownym. To odbiorcy 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 rozpo-
czyna lub kończy ogrzewanie swoich obiektów. W ostatnim okresie, dla przykładu, początek tak wyznaczonego sezonu 
przypadł na 19 września 2019 roku, a koniec na 18 maja 2020 roku. Teresa Stępniak-Romanek

Jak zawsze przypominamy mieszkańcom Lublina, by poza sezonem grzewczym ustawiali głowice termosta-
tyczne na maksymalne nastawy (5 lub 8 w zależności od typu głowicy), co ułatwi i przyspieszy prace remontowe 
instalacji wewnętrznej centralnego ogrzewania w budynku lub w mieszkaniu. Pozwoli też uniknąć zapowie-
trzeń grzejników podczas ponownego napełniania wodą instalacji. Dzięki tej prostej czynności przedłużymy 
żywotność i bezawaryjne działanie zaworu, wraz z głowicą termostatyczną na wiele lat. Korzystanie z pełni 
funkcji, jakie umożliwiają zawory termostatyczne, rozpoczniemy znowu jesienią, tuż po rozpoczęciu ogrzewania.

iNweStycJe 2020
inwestycje LPEC S.A. w 2020 roku realizowane są na rekordowo wysokim poziomie prawie 
60 mln zł. Większość z nich wykonujemy przy wsparciu środków Unii Europejskiej. Przewi-
dywany zakres prac obejmuje m.in. budowę 5 km nowych sieci i przyłączy ciepłowniczych 
zlokalizowanych głównie na terenach rozwojowych miasta: dzielnice Wrotków, Węglinek, 
Felin, Czechów Północny. Zmodernizujemy również 12 km starych rurociągów ciepłowniczych.

Nowe inwestycje obejmują przede wszystkim budowę 
5 km sieci i przyłączy ciepłowniczych oraz budowę 55 
węzłów ciepłowniczych w budynkach, za łączną kwotę 
ok. 18,2 mln zł. Największe zadania to m.in.:
•	 budowa ok. 0,7 km sieci w rejonie ul. Poligonowej 

w celu przyłączenia istniejących i nowych budynków 
na osiedlu Botanik,

•	 wykonanie nowego odcinka łączącego sieci w dziel-
nicy Rury – rejon ulic Wileńskiej - Balladyny, z sieciami 
w pobliżu ulic Pagi - Spadochroniarzy o długości 
0,5 km,

•	 rozpoczęcie budowy sieci ciepłowniczej w rejonie 
ul. Dekutowskiego, z której zasilane będą budynki 
mieszkaniowe realizowane w tych obszarach miasta,

•	 budowa nowych sieci w rejonie ulic Kwarcowej - Gra-
natowej o łącznej długości prawie 1 km.
Wartość przewidywanych nakładów na moderni-

zację i remonty istniejącej infrastruktury wynosi ok. 
36,3 mln zł. W ramach tych robót przewidujemy wymianę 
ok. 11,3 km sieci ciepłowniczych oraz prace projektowe 
i przygotowawcze robót związanych z przebudową 
trzech węzłów grupowych zlokalizowanych przy ulicach 
Radzyńskiej, Noskowskiego oraz Daszyńskiego na węzły 
indywidualne z sieciami wysokoparametrowymi. Naj-
większe prace związane z modernizacją starych sieci 
ciepłowniczych realizowane są w rejonie ulic Nadby-
strzyckiej, Inżynierskiej, Krochmalnej - Wrotkowskiej, 

Wapiennej - Przeskok, Betonowej, Długosza w sąsiedz-
twie Zespołu Szkół Samochodowych, Lipińskiego oraz 
Kompozytorów Polskich. Realizowane zadania polegają 
na kompleksowej przebudowie tradycyjnych sieci kana-
łowych na sieci preizolowane, charakteryzujące się 
lepszymi parametrami technicznymi.

Ponadto realizowany jest duży zakres prac na magi-
stralach ciepłowniczych i głównych sieciach rozdziel-
czych, związany z wymianą oraz montażem armatury 
odcinającej i regulacyjnej w komorach ciepłowniczych. 
Urządzenia te pozwalają sprawnie zarządzać siecią cie-
płowniczą nie tylko w czasie jej codziennej eksploatacji, 
lecz również w przypadku wyłączeń z pracy poszczegól-
nych odcinków sieci związanych z planowanymi robo-
tami remontowymi lub w przypadku wystąpienia awarii.

Wszystkie realizowane prace mają na celu poprawę 
bezpieczeństwa i niezawodności dostaw ciepła syste-
mowego do mieszkańców Lublina, poprawiają również 
dostępność do czystego i wygodnego ogrzewania w roz-
budowujących się dzielnicach naszego miasta. Powsta-
jąca nowoczesna infrastruktura ciepłownicza zapewni 
mieszkańcom niezawodną dostawę ciepła przez kolejnych 
kilkadziesiąt lat. Zmniejszą się również znacząco straty cie-
pła w całym systemie co oznacza mniejsze zużycie paliw, 
ograniczenie emisji pyłów i gazów cieplarnianych, a tym 
samym poprawę warunków życia mieszkańców Lublina. 

Małgorzata Mazurek

temperatury średNiomieSięczNe SezoNów Grzewczych (st.c)
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pk
k Modernizacja magistrali ciepłowniczej DN 700 w rejonie ul. Betonowej - sierpień 2020 roku.
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taryfa dla ciepła lpec
Nowa taryfa dla ciepła Lubelskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej S.A., zatwierdzo-
na przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki decyzją z dnia 10 lutego 2020 roku, weszła 
w życie z dniem 27 lutego 2020 roku. opłaty przesyłowe za ciepło, zgodnie z nową taryfą, 
wzrosły średnio o 2,66%. 

Mając na uwadze ochronę 
inte res ów s woich k l i e ntów, 
LPEC S . A .  s tara  s ię  tak pro -
w a d z i ć  p o l i t y k ę  k o s z t o w ą 
i inwestycyjną, aby zachować 
konkurencyjność cenową cie-
pła systemowego w stosunku 
do innych sposobów ogrzewa-
nia. Taka strategia cenowa jest 
bardzo istotna zarówno z punku 
w i d z e n ia  d o t ych c z as ow ych 
użytkowników, jak i inwestorów, 
decydujących o sposobie ogrze-
wania swoich nowo budowanych 
obiektów. 

Utrzymanie opłat za przesył 
ciepła na niemal stałym pozio-
mie, pomimo rosnących kosz-
tów działalności (m.in. wzrost 
cen energii elektrycznej i usług 
w ykonawców zewnętrznych), 
jest możliwe przede wszystkim 
dzięki poprawie efektywności 
energetycznej całego systemu 
ciepłowniczego i stale rosną-
cemu rynkowi odbiorców ciepła. 

W 2019 roku średnia cena cie-
pła dostarczonego do odbiorcy 
wyniosła 58,19 zł netto/GJ i wzro-
sła w stosunku do poprzedniego 
roku o 2,5%. 

Taryfa dla ciepła LPEC S.A. 
dostępna jest w pełnym 
brzmieniu na stronie inter-
netowej www.lpec.pl

Elżbieta kochan

Rewitalizowane kanałowe sieci 
ciepłownicze, w porównaniu z ruro-
ciągami preizolowanymi, nie posiadają 
systemu alarmowego stanów zawil-
gocenia izolacji. Z inicjatywy Prezesa 
Zarządu LPEC S.A. został opracowany 
przez Specjalistę ds. Kontroli Jakości 
Technicznej, we współpracy z Działem 
Elektrycznym, innowacyjny, rezystan-
cyjny układ alarmowy do montażu 
w łupkach izolacyjnych. Zadaniem 
tego systemu jest wykrycie wilgoci, 

która może powstać na skutek perfo-
racji rury stalowej lub pękniętej spo-
iny, we wczesnym etapie wycieku. 
Detektor o powstałej awarii nie-
zwłocznie wyśle informację do pro-
gramu nadzorującego sygnalizację 
Brandes. Przeprowadzone próby „na 
mokro” wykazały pełną skuteczność 
działania czujników, a użyte materiały 
ze stali nierdzewnej gwarantują kilku-
dziesięcioletnią bezawaryjną pracę. 
System ten został zamontowany przy 

komorze KO, tj. w najniższym miejscu 
rewitalizowanego odcinka sieci cie-
płowniczej 2xDN700 od komory P7 
do ul. Nadbystrzyckiej. Kanał ciepłow-
niczy na tym odcinku jest umiejsco-
wiony wyjątkowo głęboko, przez co 
stały nadzór jest niemalże konieczny. 
Dodatkową zaletą zamontowanego 
systemu alarmowego w łupkach jest 
wykrywanie zalania kanału wodami 
opadowymi.

tekst i foto Jerzy Łukaszczyk

iNStalacJa alarmowa
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DECYZJA 
Na podstawie art. 47 ust. 1 i 2, art. 23 ust. 2 pkt 2 i pkt 3 lit. b i c oraz art. 45 w związku 

z art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019 r.  
poz. 755 z późn. zm.) oraz w związku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks 
postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.), 

po rozpatrzeniu wniosku  
Lubelskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej 

Spółka Akcyjna 
z siedzibą w Lublinie  

zwanego w dalszej części decyzji „Przedsiębiorstwem”, 
zawartego w piśmie z dnia 21 listopada 2019 r. znak: EN 3510-03/19, uzupełnionego  

w dniu 7 stycznia 2020 r. oraz w dniu 30 stycznia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla 
ciepła, 

zatwierdzam 
ustaloną przez Przedsiębiorstwo taryfę dla ciepła, stanowiącą załącznik do niniejszej 
decyzji, na okres 12 miesięcy od dnia wprowadzenia jej do stosowania. 

Uzasadnienie 
Na wniosek Przedsiębiorstwa posiadającego koncesje na przesyłanie i dystrybucję oraz 

obrót ciepłem, w dniu 22 listopada 2019 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne 
w sprawie zatwierdzenia ustalonej przez Przedsiębiorstwo taryfy dla ciepła. 

Zgodnie z art. 47 ust. 1 i 2 ustawy – Prawo energetyczne, przedsiębiorstwo energetyczne 
posiadające koncesje ustala taryfę dla ciepła oraz proponuje okres jej obowiązywania. 
Przedłożona taryfa podlega zatwierdzeniu przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki,  
o ile jest zgodna z zasadami i przepisami, o których mowa w tej ustawie. 

W trakcie postępowania administracyjnego, na podstawie zgromadzonego materiału 
dowodowego ustalono, że Przedsiębiorstwo opracowało taryfę zgodnie z zasadami 
określonymi w ustawie - Prawo energetyczne oraz przepisami rozporządzenia Ministra 
Energii z dnia 22 września 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania  
i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło (Dz. U. z 2017 r. poz. 1988), 
zwanego dalej „rozporządzeniem taryfowym”. Ustalone w taryfie dla ciepła stawki opłat 
zostały skalkulowane na podstawie uzasadnionych przychodów prowadzenia działalności 
związanej z przesyłaniem i dystrybucją oraz obrotem ciepłem, zaplanowanych dla 
pierwszego roku stosowania taryfy, tj. zgodnie z § 11 i § 12 rozporządzenia taryfowego. 

Okres obowiązywania taryfy ustalono zgodnie z wnioskiem Przedsiębiorstwa. 
Mając na uwadze powyższe okoliczności, postanowiono orzec jak w sentencji. 

BIULETYN BRANŻOWY URE - Ciepło 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Ciepłowniczy system informa-
tyczny, dynamicznie wyznaczający 
optymalne parametry pracy sieci 
do ak tualnych warunków pogo -
dow ych, zmian zapotrzebowania 
na ciepło czy prowadzonych prac 
remontowych – takie rozwiązanie 
od niedawna funkcjonuje w LPEC.

Program TERMIS, bo tak nazywa 
się oprogramowanie, symuluje pracę 
systemu ciepłowniczego. Pobiera 
dane o pracy sieci w czasie rzeczy-
wistym, przelicza i analizuje aktu-
alne warunki eksploatacji. Wyznacza 
parametry pracy sieci w danej chwili 
i w każdym jej punkcie, stając się klu-
czowym narzędziem informatycznym 

sterowania siecią cieplną. W ramach 
wdrożenia zbudowano i skalibro-
wano matematyczny model całego 
s ys temu ciep łownic ze go,  k tór y 
następnie zintegrowano z funkcjo-
nującymi w LPEC systemami SCADA: 
Introl (system telemetryczny zbiera-
jący dane ze źródeł ciepła i komór 
s ie ciow ych),  TAC V is t a  i  Smar t-
Struxure (systemy telemetryczne 
zbierające dane dotyczące para-
metrów pracy węzłów cieplnych), 
GIS (system wykorzystywany jako 
źródło informacji o infrastrukturze 
m.s.c.)  i KomMedia (system bilin-
gowy służący jako źródło danych 
w zakresie mocy węzłów cieplnych). 

Moduł optymalizacji parametrów 
pracy systemu minimalizuje koszty 
dystrybucji ciepła w sieci poprzez 
wyliczenie optymalnie najniższej 
te m p e r atu r y  z as i lan ia  t ak ,  a by 
wsz ysc y odbiorc y otrz ymali  cie -
p ło o właściw ych paramer tach. 

Pod uwagę brane są zarówno 
parametry ciepła zakumulowanego 
w sieci, zmiany zapotrzebowania 
ciepła wynikające z warunków pogo-
dowych. Wszystko to z kolei wpływa 
na zmniejszenie strat ciepła, a w kon-
sekwencji prowadzi do uzyskania 
wymiernych oszczędności oraz obni-
żenia emisji CO

2
.

dariusz Szabatkiewicz
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Na podium

Wręczenie nagród miało miejsce podczas uro-
czystej gali, która odbyła się 26 lutego 2020 roku 
w siedzibie Ministerstwa Rozwoju. Lubelski 
projekt wyróżniono spośród ponad trzy-
stu innych zgłoszonych do rywalizacji. 
Nadesłane projekty dotyczyły mię-
dzy innymi komunikacji, trans-
portu, ekologii, pozyskiwania 
energii,  a tak że edukacji 
i sfery społecznej.

–  Z a l e ż a ł o  n a m 
na pokazaniu róż-
n y c h  o b l i c z y 
innowacji i spo-
p u l a r y z o w a -
niu najlepszych 
p r a k t y k  –  m ó w i 
Jacek Pochłopień, redak-
tor naczelny Serwisu Samo-
rządowego PAP.

Lubelski nowoczesny system cie-
płowniczy znalazł się w finale kategorii 
„Duże Miasta”, wraz ze zgłoszeniami z Często-
chowy, Gdańska, Gdyni, Katowic, Poznania i War-
szawy. Za zwycięski projekt jury uznało „Gdyński Ogród 
Deszczowy”. Projekt, którego celem jest zachęcanie mieszkań-
ców Gdyni do tzw. małej retencji wody deszczowej oraz edukowa-
nie w zakresie roli i znaczenia wody deszczowej w środowisku miejskim.

Jacek Matyaszewski

lpec firmą pełNą ciepła
Lubelskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. po raz trzeci otrzymało tytuł „Firmy 
Pełnej Ciepła” w konkursie organizowanym w ramach Programu Promocji Ciepła Systemo-
wego (PPCS). konkurs miał na celu wyłonienie firmy, która w sposób najbardziej efektywny 
wykorzystuje markę produktową Ciepło Systemowe do promocji na lokalnym rynku. Trwał 
on od 1 czerwca 2019 do 15 maja 2020 roku, a uczestniczyło w nim ponad pięćdziesiąt firm 
ciepłowniczych z całej Polski. 

W konkursie oceniane były następujące obszary: 
lokalne wdrażanie marki Ciepło Systemowe, standardy 
marketingowe, działania skierowane do klientów firmy, 
działania dotyczące utrzymania relacji biznesowych, dzia-
łania public relations, akcje dotyczące lokalnej promocji, 
zaangażowanie we współtworzenie marki.

Firmy ciepłownicze uczestniczące w konkursie musiały 
wykazać się zarówno aktywnością, jak i pomysłowością 
w wykorzystywaniu wspólnej marki produktowej do lokal-
nych działań kierowanych do klientów biznesowych 
i mieszkańców. LPEC został liderem pięciu z siedmiu ww. 
obszarów. W konsekwencji złożyło się to na zwycięstwo 
w klasyfikacji generalnej, w której obok nas na niższych 
stopniach podium stanęły PEC Gniezno i ZEC Inowrocław.

Zwycięstwo LPEC S.A. oznacza, że nasza firma umie-
jętnie identyfikuje się z marką Ciepło Systemowe i w naj-
większym stopniu wdrożyła standardy marki w ocenianych 

obszarach działalności, m.in.: poprzez identyfikację wizu-
alną, realizację akcji edukacyjnych (np. lekcje ciepła), reali-
zację lokalnych kampanii informacyjno-reklamowych (np. 
Ciepło na zawołanie, 20 stopni dla klimatu) oraz działań 
z zakresu społecznego zaangażowania. Tym samym Spółka 
wykonała największą pracę, aby odbiorcy ciepła i miesz-
kańcy Lublina identyfikowali ją jako dostawcę wysokiej 
jakości produktu, jakim jest ciepło systemowe.

Tegoroczne spotkanie uczestników PPCS, połączone 
z ogłoszeniem zwycięzców grywalizacji i wręczeniem 
nagród, z uwagi na sytuację epidemiologiczną w kraju, 
miało po raz pierwszy formę zdalną. Nagrodę z rąk 
Zarządu IGCP (na fotografii z lewej strony prezes Jacek 
Szymczak i wiceprezes Bogusław Regulski), w imieniu 
LPEC odebrał także zdalnie Jarosław Boroch z Działu 
Strategii i Marketingu.

Teresa Stępniak-Romanek
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ratuJemy chomiki
dwa chomiki europejskie, zamieszkujące na podwórku domu 
przy ul. Cichej w Lublinie, natrafiła ekipa LPEC S.A. budująca 
przyłącze do budynku Lubelskiej izby Lekarskiej. 
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Ponieważ chomiki objęte są ścisłą 
ochroną, o pomoc w odłowieniu zwie-
rząt Spółka poprosiła Polskie Towarzy-
stwo Ochrony Przyrody „Salamandra” 
z Poznania, specjalizujące się w ich 
ochronie i bezpiecznym przesiedlaniu. 
8 sierpnia 2020 roku chomiki zostały 
złapane, a następnie przesiedlone 
w bardziej przyjazne dla nich rejony 
w okolicach Ciecierzyna.

J a k  p o d k r e ś l i ł ,  w r o z m ow i e 
z „Dziennikiem Wschodnim”, Andrzej 
Kapel z Towarzystwa „Salamandra” 
- Chomik europejski jest dosyć wyjąt-
kowym stworzeniem. Nie można go 
pomylić z chomikiem syryjskim, bo jest 
od niego o wiele większy, dużo bar-
dziej bojowy. Niewiele instytucji ma 

doświadczenie z prowadzeniem odło-
wów i przesiedlaniem tych zwierząt. 
Chomiki europejskie rzadko spotyka się 
w centrach miast. Wolą jednak bardziej 
spokojne tereny. (…) 

Schwytane zwierzęta wypuścimy za 
Lublinem, w miejscu gdzie bytuje dużo 
chomików, w okolicach Ciecierzyna. 
Nie wypuścimy ich prosto na pole, bo 
pewnie od razu padłyby ofiarą drapież-
nika. Trafią do dużych klatek aklima-
tyzacyjnych, gdzie będą nawiercone 
początki nor. Gdy zwierzęta wykopią 
sobie dalszą cześć norki zabierzemy 
klatkę aklimatyzacyjną. Chomik pozna 
swój nowy teren, a w razie niebezpie-
czeństwa schowa się do nowej nory.

Teresa Stępniak-Romanek

Lubelski System Ciepłowniczy znalazł się wśród finali-
stów konkursu „innowacyjny Samorząd”, nowego 
projektu Serwisu Samorządowego PAP wyłania-
jącego i nagradzającego najbardziej innowa-
cyjne samorządy w Polsce. 
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Od początku marca przygotowywaliśmy się do sta-
wienia czoła nadchodzącej epidemii, mając świadomość 
istotnej roli, jaką LPEC S.A. pełni w naszym mieście, 
dostarczając energię cieplną m.in. do szpitali, laborato-
riów, innych placówek służby zdrowia oraz stacji sani-
tarno-epidemiologicznych, a więc instytucji mających 
szczególną rolę w zwalczaniu koronawirusa.

Biorąc pod uwagę strategiczny dla funkcjonowania 
Miasta Lublin charakter działalności LPEC S.A., jak i koniecz-
ność podjęcia działań prewencyjnych oraz zapobiegają-
cych rozprzestrzenianiu się zakażeń wirusem SARS-CoV-2, 
w celu zapewnienia ciągłości dostaw ciepła dla mieszkań-
ców Lublina oraz bezawaryjnej pracy miejskiego systemu 
ciepłowniczego już po pierwszych sygnałach o wystą-
pieniu przypadków zakażenia koronawirusem Prezes 
Zarządu zobowiązał wszystkich pracowników LPEC S.A. 
do zachowania szczególnej ostrożności, w tym bezwzględ-
nego przestrzegania zasad higieny, zachowania dystansu 
od innych osób, ograniczenia do niezbędnego minimum 
kontaktów bezpośrednich, na rzecz komunikacji telefonicz-
nej i elektronicznej. W większym niż dotychczas stopniu 
zaczęto wykorzystywać elektroniczny obieg dokumentów. 
Udostępniono płyny dezynfekujące. Pracowników narażo-
nych na bezpośredni kontakt z kontrahentami wyposażono 
w niezbędne środki ochrony indywidualnej: kombinezony, 
maski, przyłbice, rękawice itp. Wprowadzono także inne 
rozwiązania ustawowe związane z zapobieganiem, prze-
ciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób 
zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. 
Powołany został zespół do bieżącego monitorowania stanu 
zagrożenia koronawirusem w Spółce.

Dyrektorzy pionów organizacyjnych oraz kierownicy 
komórek organizacyjnych natychmiast po ogłoszeniu 

lpec Nadal wśród NaJlepSzych
Lubelskie Przedsiębiorstwo Energetyki 
Cieplnej kolejny rok z rzędu znalazło się 
w czołówce ogólnopolskiego Rankingu 
Przedsiębiorstw Energetyki Cieplnej 
2020, przygotowanego przez magazyn 
„Strefa Gospodarki”, dodatek do Gazety 
Prawnej. W rankingu brano pod uwagę 
zaangażowanie firmy na rzecz poprawy 
środowiska, potencjał techniczny, wyni-
ki finansowe, skuteczne pozyskiwanie 
środków unijnych i współpracę ze spo-
łecznością lokalną. 

– Jesteśmy dumni, że nasze zaangażowanie i kon-
sekwencja w działaniu zyskały odzwierciedlenie 
w wysokiej pozycji w rankingu. Od naszej firmy, która 
dba o bezpieczeństwo dostaw ciepła dla niemal 
całego miasta, wymaga się szczególnej odpowie-
dzialności. Dlatego też traktujemy ten sukces również 
jako zobowiązanie do dalszego doskonalenia naszych 
standardów – podkreśla Marek Goluch, prezes 
zarządu LPEC S.A.

Oceniając uczestników rankingu Kapituła Kon-
kursu dużą wagę przywiązywała do przedsięwzięć 
f inansowanych z funduszy przeznaczonych na 
ochronę środowiska oraz inwestycji, które mają 
szczególny wpływ na życie mieszkańców.

Jacek Matyaszewski

paNdemia

Sytuacja w jakiej świat znalazł się na początku 2020 roku zachwiała naszą cywilizacją.  
Pandemia koronawirusa ma wpływ na wszystkie dziedziny naszego życia. Także my w LPEC 
doświadczamy nieznanego i niespotykanego zagrożenia, podejmując działania dla jego 
zminimalizowania.

1. Gdańskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. 

2. Miejska Energetyka Cieplna Sp. z o.o. w Koszalinie  
Komunalne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Bydgoszczy 

3. Lubelskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. 
4. Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Gnieźnie Sp. z o.o.  

Radomskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej „RADPEC” S.A. 

5. Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. w Tarnowie  
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej – Krośnieński Holding Komunalny Sp. z o.o.  
Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Olsztynie 

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

7. ENGIE EC Słupsk Sp. z o.o.  
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Świnoujściu 

8. Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej – Konin Sp. z o.o. 

9. Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Radzyniu Podlaskim 

10. Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Geotermia Podhalańska S.A.

raNkiNG pec-ów 2020

zagrożenia epidemiologicznego zorganizowali pracę 
podległych pracowników w taki sposób aby ograni-
czyć do minimum możliwość ekspozycji pracowników 
na zakażenie SARS-CoV-2, przy jednoczesnym zapew-
nieniu ciągłości i prawidłowości funkcjonowania Spółki. 
Wskazane zostały stanowiska strategiczne, pracownicy 
kluczowi oraz osoby ich zastepujące. Ze względów epi-
demiologicznych od połowy marca 2020 roku w miej-
scach gdzie jest to możliwe stosowana jest elektroniczna 
rejestracja czasu pracy, a w pierwszym etapie pandemii 
wprowadzono możliwość świadczenia pracy – w zależ-
ności od jej charakteru – poza miejscem jej stałego 
wykonywania (tzw. pracę zdalną). Stanowiska pracy 
zostały tak zorganizowane, aby oddalić je od siebie. 
Izolowano pracowników pracujących w poszczególnych 
obiektach Spółki. Eliminowano kontakt pomiędzy oso-
bami pracującymi w systemie zmianowym i wprowa-
dzono przerwę pomiędzy zmianami w celu izolowania 
pracowników. Maksymalnie ograniczano korzystanie 
z przestrzeni wspólnych, w tym poprzez wprowadzenie 
różnych godzin przerw w pracy. Do niezbędnego mini-
mum ograniczono liczbę pracowników przemieszczają-
cych się jednocześnie pojazdami służbowymi.

Wprowadzone zostały obostrzenia w zakresie wstępu 
na teren obiektów LPEC S.A. dla osób niezatrudnionych 
w Spółce. Zastosowano co najmniej 24-godzinną kwaran-
tannę dla korespondencji i dokumentacji przychodzącej. 
Ograniczono do niezbędnego minimum bezpośrednie 
kontakty z kontrahentami poza siedzibą Spółki.

Czas pokazuje, że podjęte działania i przyjęte roz-
wiązania przynoszą pozytywne efekty w postaci braku 
zachorowań wśród pracowników LPEC S.A. Miejmy 
nadzieję, że tak będzie nadal. tekst i foto pkk
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Obsługa naszych klientów odbywa się z zachowaniem 
szczególnych środków bezpieczeństwa...

... podobnie jak przyjmowanie pacjentów w odnowionym 
gabinecie stomatologicznym.
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eNerGetyczNy plaN dla lubliNa
Rada Miasta Lublin uchwaliła dokument „Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię 
elektryczną i paliwa gazowe dla miasta Lublin na lata 2019-2033”. dokument opracowany 
przez Biuro Zarządzania Energią Urzędu Miasta Lublin powstawał przy ścisłej współpracy 
z przedsiębiorstwami energetycznymi zajmującymi się przesyłaniem lub dystrybucją paliw 
gazowych lub energii oraz wytwórcami energii w Lublinie.

Plan obejmuje szczegółowy opis sposobów zaopa-
trzenia Lublina w ciepło, energię elektryczną i paliwa 
gazowe, prognozę wzrostu zapotrzebowania na te czyn-
niki w przyszłości oraz analizę możliwości zaspokojenia 
rosnących potrzeb w kontekście planów rozwojowych 
przedsiębiorstw energetycznych. Jego zapisy są zgodne 
z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzen-
nego i programami ochrony powietrza.

Posiadanie przez Gminę takiego opracowania stanowi 
podstawę, z jednej strony do stworzenia ładu energetycz-
nego w mieście oraz zapewnienia bezpieczeństwa zaopa-
trzenia w energię mieszkańców, a z drugiej strony tworzy 
warunki dla rozwoju przedsiębiorstw energetycznych. 

Lublin posiada efektywny energetycznie – w rozumie-
niu ustawy Prawo energetyczne – system ciepłowniczy, 
na który składają się dwie elektrociepłownie: PGE Energia 
Ciepła S.A. Oddział Elektrociepłownia w Lublinie Wrotków 
oraz Elektrociepłownia MEGATEM EC-Lublin Sp. z o.o., 
a także sieć ciepłownicza zarządzana przez Lubelskie 
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A.

Ciepło rozprowadzane miejską siecią ciepłowniczą 
(około 4 mln GJ) pokrywa ponad połowę potrzeb ciepl-
nych budownictwa mieszkaniowego Lublina. Pozostałe 
potrzeby cieplne gospodarstw domowych zaspoka-
jane są innymi nośnikami energii tj.: gazem ziemnym, 
węglem, drewnem, energią elektryczną i odnawialnymi 
źródłami energii. 

Największą grupę odbiorców ciepła systemowego 
stanowią gospodarstwa domowe. Wielkość zapotrze-
bowania na ciepło tej grupy zależy od liczby ludności, 
powierzchni budynków mieszkalnych podłączonych 
do sieci ciepłowniczych, standardów energetycznych 
budynków oraz sytuacji ekonomicznej mieszkańców. 

Prognoza zmian zapotrzebowania na ciepło do 2033 
roku oparta jest na analizie rozwoju społeczno-gospo-
darczego Lublina. 

Do opracowania prognoz y w ykorz ystano dane 
o zużyciu energii cieplnej w Lublinie z lat poprzednich, 
prognozy demograficzne dla miasta, dynamikę rozwoju 
budownictwa mieszkaniowego i niemieszkaniowego, 
dane statystyczne opracowane przez GUS, wnioski 
z analiz prognostycznych na potrzeby projektu Poli-
tyki energetycznej Polski do 2050 roku (Ministerstwo 
Gospodarki, 2015 rok) oraz wnioski z analiz progno-
stycznych na potrzeby projektu Polityki energetycznej 
Polski do 2040 roku (Ministerstwo Energii, 2018 rok). 
W dokumencie przyjęto dwa warianty zapotrzebowania 
na ciepło: zachowawczy i optymistyczny. 

Działania inwestycyjne zaplanowane przez PGE 
Energia Ciepła S.A. Oddział Elektrociepłownia w Lubli-
nie Wrotków, MEGATEM EC-Lublin Sp. z o.o. i LPEC S.A. 
pokryją wzrastające zapotrzebowanie na ciepło progno-
zowane dla wariantu optymistycznego.  Beata kozłowska-Jędrzejewska – dyrektor Biura Zarządzania Energią Urzędu Miasta Lublin

Bożena Sobol – Główny Specjalista w Biurze Zarządzania Energią Urzędu Miasta Lublin

Struktura wykorzyStaNia NośNików eNerGii
w pokryciu potrzeb cieplNych GoSpodarStw domowych

proGNoza zapotrzebowaNia Na ciepło w latach 2019-2033

fo
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Planowanie energetyczne w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną, ciepło i paliwa gazowe na terenie 
gminy jest zadaniem własnym gminy. Obowiązek ten wynika z art. 18 ust.1 pkt 1 Ustawy z dnia 10 kwietnia 
1997 roku Prawo energetyczne i powinien być realizowany zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania 
przestrzennego, a w przypadku jego braku z kierunkami rozwoju gminy zawartymi w studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy.

Prezydent miasta opracowuje projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa 
gazowe dla obszaru gminy co najmniej na okres 15 lat i aktualizuje co najmniej raz na 3 lata. 

Projekt założeń, zgodnie z art. 19 ust. 3 Prawa energetycznego, powinien określać:
•	 ocenę	stanu	aktualnego	i	przewidywanych	zmian	zapotrzebowania	na	ciepło,	energię	elektryczną	i	paliwa	

gazowe,
•	 przedsięwzięcia	racjonalizujące	użytkowanie	ciepła,	energii	elektrycznej	i	paliw	gazowych,
•	 możliwości	wykorzystania	istniejących	nadwyżek	i	 lokalnych	zasobów	paliw	i	energii,	z	uwzględnieniem	

energii elektrycznej i ciepła wytwarzanych w instalacjach odnawialnego źródła energii, energii elektrycznej 
i ciepła użytkowego wytwarzanych w kogeneracji oraz zagospodarowania ciepła odpadowego z instalacji 
przemysłowych,

•	 możliwości	stosowania	środków	poprawy	efektywności	energetycznej	w	rozumieniu	art.	6	ust.	2	ustawy	z	dnia	
20 maja 2016 roku o efektywności energetycznej,

•	 zakres	współpracy	z	innymi	gminami.
Rada Miasta Lublin Uchwałą nr 496/XII/2019 uchwaliła „Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, ener-

gię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta Lublin na lata 2019-2033". Z dokumentem zapoznać się można 
pod adresem: https://bip.lublin.eu/rada-miasta-lublin/uchwaly-rm-lublin/viii-kadencja-rady-miasta-
-lublin-2018-2023/sesja-nr-xii-z-dnia-19-12-2019/uchwala-nr-496xii2019-rady-miasta-lublin-z-dnia-19-
grudnia-2019-r-w-sprawie-uchwalenia-zalozen-do-planu-zaopatrzenia-w-cieplo-energie-elektryczna-
-i-paliwa-gazowe-dla-miasta-lublin-na-lata-2019-2033,35,27843,2.html
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https://bip.lublin.eu/rada-miasta-lublin/uchwaly-rm-lublin/viii-kadencja-rady-miasta-lublin-2018-2023/sesja-nr-xii-z-dnia-19-12-2019/uchwala-nr-496xii2019-rady-miasta-lublin-z-dnia-19-grudnia-2019-r-w-sprawie-uchwalenia-zalozen-do-planu-zaopatrzenia-w-cieplo-energie-elektryczna-i-paliwa-gazowe-dla-miasta-lublin-na-lata-2019-2033,35,27843,2.html
https://bip.lublin.eu/rada-miasta-lublin/uchwaly-rm-lublin/viii-kadencja-rady-miasta-lublin-2018-2023/sesja-nr-xii-z-dnia-19-12-2019/uchwala-nr-496xii2019-rady-miasta-lublin-z-dnia-19-grudnia-2019-r-w-sprawie-uchwalenia-zalozen-do-planu-zaopatrzenia-w-cieplo-energie-elektryczna-i-paliwa-gazowe-dla-miasta-lublin-na-lata-2019-2033,35,27843,2.html
https://bip.lublin.eu/rada-miasta-lublin/uchwaly-rm-lublin/viii-kadencja-rady-miasta-lublin-2018-2023/sesja-nr-xii-z-dnia-19-12-2019/uchwala-nr-496xii2019-rady-miasta-lublin-z-dnia-19-grudnia-2019-r-w-sprawie-uchwalenia-zalozen-do-planu-zaopatrzenia-w-cieplo-energie-elektryczna-i-paliwa-gazowe-dla-miasta-lublin-na-lata-2019-2033,35,27843,2.html
https://bip.lublin.eu/rada-miasta-lublin/uchwaly-rm-lublin/viii-kadencja-rady-miasta-lublin-2018-2023/sesja-nr-xii-z-dnia-19-12-2019/uchwala-nr-496xii2019-rady-miasta-lublin-z-dnia-19-grudnia-2019-r-w-sprawie-uchwalenia-zalozen-do-planu-zaopatrzenia-w-cieplo-energie-elektryczna-i-paliwa-gazowe-dla-miasta-lublin-na-lata-2019-2033,35,27843,2.html


 
czuby półNocNe

W związku ze zmianami miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego w tej dzielnicy uruchomione 
zostały dla budownictwa mieszkaniowego wieloro-
dzinnego obszary w rejonie ulic Jutrzenki, Filaretów, 
Różanej i Orkana. Również w tej dzielnicy znajduje 
się część obiektów, w których ciepło wytwarzane jest 
w kotłowniach gazowych i należy się spodziewać pewnej 
ilości przyłączeń takich obiektów do miejskiej sieci cie-
płowniczej. Prognozowane na lata 2021-2024 włączenia 
oszacowano na 4743 kW.

 
dzieSiąta 

W tej dzielnicy pomimo braku uchwalonego miejsco-
wego planu zagospodarowania od kilku lat rozbudowują 
się osiedla mieszkaniowe w rejonie ul. Nowy Świat i ul. 
Wojennej będące w zasięgu miejskiej sieci ciepłowniczej. 
Zmiana własności terenów dawnej jednostki wojskowej 
otworzyła szerokie możliwości pod zabudowę mieszka-
niową. Chłonność w tym rejonie wynosi około 3242 kW.

 
feliN

Dzielnica Felin od wielu lat podlega zróżnicowa-
nemu rozwojowi. Rozbudowa osiedli mieszkaniowych 
przeplatana jest budową ośrodków handlowych, usłu-
gowych i przemysłowych. Systematyczna rozbudowa 

mapa ciepła dla lubliNa
Jednym z zadań Lubelskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej S.A. jest oferowanie 
przyszłym inwestorom w Lublinie możliwości korzystania z ciepła systemowego, które 
jest obecnie najlepszym rozwiązaniem z punktu widzenia ekologii, efektywności ener-
getycznej oraz wygody użytkownika końcowego. Zapewnienie technicznych warunków 
dostawy ciepła w obszarach rozwojowych jest możliwe w przypadku dostępności nie-
zbędnej infrastruktury technicznej przed realizacją zabudowy. W tym celu w 2017 roku 
Spółka uruchomiła na niespotykaną dotąd skalę program inwestycyjny rozbudowy sieci 
ciepłowniczej we wszystkich kierunkach rozwoju zabudowy wielorodzinnej i usługowo-
-handlowej w Lublinie. Zakończenie projektu planowane jest na przełom lat 2021-2022. 

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowa-
nia przestrzennego Miasta Lublin, miejscowe plany zago-
spodarowania przestrzennego, istniejąca oraz planowana 
nowa infrastruktura ciepłownicza, stanowiły podstawę 
do sporządzenia prognozy rozwoju rynku ciepła syste-
mowego na lata 2020-2025, z perspektywą do 2035 roku 
oraz przygotowanie mapy przyszłego zapotrzebowania 
na ciepło systemowe w Lublinie.

Do dzielnic rozwojowych miasta Lublin – a w szczegól-
ności rozwoju budownictwa mieszkaniowego z punktu 
widzenia dostawy ciepła przez LPEC – należą: Brono-
wice, Czechów Południowy, Czechów Północny, Czuby 
Południowe, Czuby Północne, Dziesiąta, Felin, Hajdów, 
Kalinowszczyzna, Konstantynów, Kośminek, Ponikwoda, 
Rury, Sławin, Sławinek, Stare Miasto, Śródmieście, Tatary, 
Węglin Południowy, Wieniawa, Wrotków, Za Cukrownią.

broNowice 
Studium uwarunkowań i kierunków rozwoju dla Mia-

sta Lublin przewiduje budowę wielkopowierzchniowych 
budynków handlowych i usługowych. Miejscowe plany 
zagospodarowania przestrzennego są w dużej części 
w trakcie opracowania. Szczególną uwagę należy zwrócić 
na rozbudowę osiedla mieszkaniowego przy ul. Wrońskiej 
i przy ul. Firlejowskiej. Prognozowana chłonność energe-
tyczna tego terenu to 5978 kW.

czechów połudNiowy
W tej dzielnicy pod intensywną zabudowę miesz-

kaniową wielorodzinną w studium został przewidziany 
obszar w rejonie Górek Czechowskich. Chłonność 
energetyczną tego rejonu oszacowano na 5240 kW. 
Zmiany miejscowego planu zagospodarowania w rejo-
nie ul. Kameralnej pozwalają na budowę budynków 
wielorodzinnych o szacowanej mocy 1200 kW. Suma-
ryczne zapotrzebowanie na ciepło z nowych przyłą-
czeń w tej dzielnicy przewidywane jest na 6440 kW.

czechów półNocNy
Studium przewiduje rozwój tej dzielnicy w postaci 

rozbudowy budownictwa mieszkaniowego wieloro-
dzinnego i jednorodzinnego w rejonie ulic Poligonowej, 
Koncertowej i Choiny oraz na północ od ul. Zelwerowicza. 
Prognozowana moc przyłączeniowa dla nowych budyn-
ków w tej dzielnicy wynosi 3136 kW.

czuby połudNiowe
Ta dzielnica jest już intensywnie zabudowana budyn-

kami wielorodzinnym zasilanymi w przeważającej części 
z miejskiej sieci ciepłowniczej. Możliwości zasilenia obiek-
tów w tym rejonie ograniczają się do nowych obiektów 
usługowych lub użyteczności publicznej oraz budynków 
zasilanych z kotłowni gazowych w rejonie ul. Wyżynnej. 
Chłonność oszacowano na poziomie 756 kW.

osiedli wielorodzinnych powinna dostarczyć w latach 
2021-2025 5079 kW zamówionej mocy cieplnej. Dodat-
kowo zabudowa terenu dawnej jednostki wojskowej 
przewiduje na okres po 2025 roku szacunkową chłon-
ność 7900 kW.

 
haJdów

Dzielnica Hajdów zasilana w części ul. Melgiewskiej 
z miejskiej sieci ciepłowniczej, zgodnie ze studium, rozwi-
jana jest w kierunku funkcji usługowych i gospodarczych. 
Trudno na czas obecny oszacować wielkości mocy zamó-
wionej i miejsca poboru ciepła.

 
kaliNowSzczyzNa

Dzielnica pozostaje w całości w zasięgu miejskiej sieci 
ciepłowniczej, jednak ze względu na brak ustalonego 
planu zagospodarowania trudno rozstrzygnąć możliwo-
ści przyłączeń. Zapisy studium sugerują rozwój terenów 
inwestycyjnych w rejonie al. Tysiąclecia.

 
koNStaNtyNów 

Studium wskazuje na rozbudowę funkcji mieszkanio-
wych w rejonie dotychczasowej zabudowy usługowej. 
Tereny w rejonie ulic Wojciechowskiej i Morwowej są 
dynamicznie rozwijane w zakresie budownictwa mieszka-
niowego. Prognozowany wzrost mocy zamówionej z miej-
skiej sieci ciepłowniczej w tym rejonie wynosi 3533 kW.16 17
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UWAGA!

Usunąć oznaczenia 

komercyjnych instytucji!!!

PLANOWANE ZAPOTRZEBOWANIE NA CIEPŁO 
W DZIELNICACH LUBLINA 



śródmieście
Intensywny rozwój miasta powoduje, że dzielnica 

Śródmieście jest najchętniej rozbudowywanym obsza-
rem z punktu widzenia zasilania w ciepło. Szeroko zmo-
dernizowana i rozbudowana sieć ciepłownicza w tym 
rejonie pozwala na przyłączanie niemalże wszystkich 
nowych i istniejących obiektów w tym rejonie. Wśród 
nowych przyłączeń znajduje się zabudowa biurowa, 
użyteczności publicznej i usługowa. Największa, spośród 
wszystkich dzielnic Lublina, szacunkowa moc przyłącze-
niowa wynosi 16991 kW.

 
tatary

Dzielnica posiada dobrze rozwiniętą infrastrukturę 
usługową pośród zabudowy mieszkaniowej wieloro-
dzinnej. Aktualne plany zagospodarowania przestrzen-
nego nie przewidują znaczących zmian urbanistycznych. 
Możliwe są pojedyncze włączenia obiektów usługowych. 
Procedowane są zmiany miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego w rejonie ul. Gospodarczej, 
jednak obecnie trudno ustalić rodzaj i wielkość zabudowy.

 
węGliN połudNiowy 

Najbardziej dynamicznie rozwijająca się dzielnica 
mieszkaniowa Lublina. Rozbudowana infrastruktura 
ciepłownicza pozwala na zasilenie wszystkich nowych 
budynków powstających w tym rejonie z perspektywą 
rozbudowy na dalsze lata. Prognoza zwiększenia mocy 
przyłączeniowej do 2025 roku wynosi 7443 kW.

 

wieNiawa 
Dzielnica bez uchwalonego miejscowego planu zago-

spodarowania przestrzennego, jednak Studium wyznacza 
tereny usług publicznych wśród terenów o intensywnej 
urbanizacji. Nowa zabudowa mieszkaniowa i dydaktyczna 
w rejonie ulic Pagi, Głębokiej i Kraśnickiej to planowane 
włączenia o wielkości 5824 kW.

 
wrotków

Rejon miasta z intensywnym rozwojem zabudowy 
mieszkaniowej wielorodzinnej oraz usługowej w rejo-
nie ulic Zemborzyckiej, Wolińskiego i Domeyki. Nowa 
zabudowa została uwzględniona w planach rozbudowy 
sieci ciepłowniczej w latach ubiegłych, m.in. spinka DN 
200 od ul. Diamentowej do ul. Fulmana. Obecnie nasza 
infrastruktura pozwala na zasilenie wszystkich nowo-
powstałych obiektów oraz już wybudowanych zasilanych 
z kotłowni gazowych w rejonie ul. Fulmana. Prognozy 
zasilania w ciepło tej dzielnicy do 2025 roku to 6760 kW.

 
za cukrowNią 

Nowe studium otworzyło szerokie możliwości inwesty-
cyjne dla tej, niegdyś przemysłowej, dzielnicy Lublina. Pla-
nowana jest zarówno zabudowa usługowa i komunikacyjna 
(dworzec autobusowy), jak i lokalizacja wielkopowierzchnio-
wych obiektów handlowych i budynków wielorodzinnych. 
LPEC S.A. planuje rozbudowę sieci ciepłowniczej w rejonie 
ulic Gazowej i 1 Maja, umożliwiającej zasilenie dworca 
autobusowego i kolejowego oraz budynków sąsiadują-
cych i istniejących kamienic w części ul. 1 Maja. Planowana 
w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego 
zabudowa wielorodzinna w pobliżu ul. Krochmalnej wyma-
gać będzie dalszej rozbudowy infrastruktury po 2024 roku. 
Planowane są przyłączenia na lata 2021-2022 o mocy 2303 
kW oraz po 2025 roku w wysokości 4000 kW. 

•
Pozostałe dzielnice są poza zasięgiem miejskiej sieci 

ciepłowniczej lub ich charakter uniemożliwia ekonomicz-
nie uzasadniony rozwój sieci (np. zabudowa jednoro-
dzinna o niskiej intensywności lub rozproszone obiekty 
przemysłowo-usługowe).

Adam Grabski, 
Jarosław Boroch

Teresa Stępniak-Romanek

fotografie 

 
kośmiNek

Dzielnica ta w dużej części pokryta jest zabudową 
jednorodzinną. Jednak otwarcie przez miejscowy plan 
zagospodarowania przestrzennego dla wielorodzinnej 
zabudowy mieszkaniowej terenów dawnego poligonu 
oraz okolic cmentarza na Majdanku stwarza duży poten-
cjał przyłączeniowy dla tego obszaru. Spółka intensywnie 
rozbudowuje sieci w tym obszarze prognozując włączenia 
na poziomie 3906 kW. Dzielnica ta posiada potencjał roz-
wojowy w kierunku Dzielnicy Głusk. Dalsze działania będą 
podejmowane stosownie do tempa rozwoju po roku 2025. 
Wielkość zapotrzebowania na ciepło z m.s.c. szacujemy 
na poziomie ok. 4500 kW.

 
poNikwoda

Rozwój budownictwa mieszkaniowego w tym rejonie 
odbywa się w sposób niezbyt szybki, ale za to konse-
kwentny. Planowane inwestycje nierzadko realizowane 
są z opóźnieniem w stosunku do zakładanych terminów, 
jednakże obserwowany trend pozwala na coroczne 
przyłączenia kolejnych obiektów. Infrastruktura ciepłow-
nicza w tym rejonie opiera się na istniejącej sieci DN 200 
prowadzonej w ul. Węglarza oraz projektowanym jej 
przedłużeniu wraz z budową ulicy zgodnie z aktualnym 
projektem zagospodarowania terenu. Termin realizacji 
rozbudowy tego odcinka sieci dosyłowej uwarunkowany 
jest rozbudową ul. Węglarza. Całkowite perspektywiczne 
zapotrzebowanie ciepła dla nowych przyłączeń w tym 
rejonie wynosi około 6900 kW.

 
rury 

Dzielnica w całości zasilana z miejskiej sieci ciepłow-
niczej. Potencjałem rozwojowym dla ciepła systemowego 
mogą być pojedyncze budynki lokalizowane pośród usta-
lonej już zabudowy. Nowe włączenia budynków w rejonie 
ulic Zana i Filaretów oszacowano na 1348 kW.

 
SławiN

Dzielnica w ostatnich latach o dynamicznej rozbu-
dowie funkcji mieszkaniowych (os. Botanik), z planem 
dalszej zabudowy wielorodzinnej. LPEC S.A. w 2020 roku 
ukończy budowę sieci DN 200 umożliwiającej zasilenie 
tych terenów w nadchodzących latach. Chłonność terenu 
szacuje się na poziomie 12.400 kW.

 
SławiNek

Studium nie precyzuje informacji o inwestycyjnym 
charakterze tej dzielnicy. Obecna zabudowa jedno-
rodzinna i niska wielorodzinna utrudnia możliwości 
zaproponowania uciepłownienia dzielnicy na szeroką 
skalę. Możliwe są włączenia budynków wielorodzinnych 
zasilanych z kotłowni gazowych w rejonie ulic Baśniowej, 
Czeremchowej i Sielankowej.

 
Stare miaSto 

Ze względu na zabytkowy charakter dzielnica nie 
posiada możliwości ekspansy wnego rozwoju sieci 
ciepłowniczej. Wykonana już infrastruktura pozwala 
na włączanie istniejących kamienic do sieci ciepłowni-
czej w ramach likwidacji niskiej emisji lub w przypadku 
przebudowy. Prognozowane włączenia wynoszą 2956 kW. 
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kieruNek
botaNik!

Badania wykazują, iż polskie mieszkania są przegrze-
wane. Obniżenie temperatury w polskich domach do 
około 20OC pozwoli na zmniejszenie emisji dwutlenku 
węgla w Polsce o 2 mln ton rocznie. 

Niższa średnia temperatura w domu o jeden, czy dwa 
stopnie to nie tylko krok dozdrowia i lepszego samo-
poczucia, ale także duża oszczędność energii na czym 
zyskuje przede wszystkim planeta. Dziś blisko 42% Pola-
ków korzysta z ciepła systemowego. Jeśli każdy w swoim 
mieszkaniu obniży temperaturę o zaledwie 1OC zużyjemy 
mniej zasobów naturalnych, a tym samym wyemitujemy 
mniej dwutlenku węgla i będziemy oddychać czystszym 
powietrzem. Według wyliczeń ekspertów Politechniki 
Warszawskiej jeśli we wszystkich mieszkaniach ogrzewa-
nych ciepłem systemowym obniżymy temperaturę o jeden 
stopień z 22 do 21 to w ciągu roku zaoszczędzimy 450 tys. 
ton węgla i wyemitujemy o około 1 mln ton CO

2
 mniej. 

Jeśli obniżymy o 2OC to zaoszczę-
dzimy 900 tys. ton węgla rocznie 
oraz nie wyemitujemy 2 mln ton 
CO

2
. Żeby pochłonąć taką ilość CO

2
 

potrzeba około 30 mln drzew.
Producenci ciepła systemo-

wego od lat realizują milionowe 
inwestycje w infrastrukturę, któ-
r ych ce lem jest  zmniejszenie 
wpływu ich działalności na środo-
wisko naturalne. Od 2002 roku z 81,2% na 72,5% spadło 
wykorzystanie węgla do produkcji ciepła systemowego 
na rzecz bardziej ekologicznych źródeł energii. Wraz 
z rozwojem branża konsekwentnie i skutecznie redukuje 
emisję substancji szkodliwych dla środowiska. 

Najbliższe plany branży ciepłowniczej w zieloną tech-
nologię są ambitne. Szacowane przez Izbę Gospodarczą 
Ciepłownictwo Polskie inwestycje na ten cel w ciągu 
najbliższej dekady wyniosą 40-70 mld zł. A łączne koszty 
dekarbonizacji, związane także z dostosowaniem instalacji 

budynków oraz ich termomodernizacją Polski Instytut 
Ekonomiczny szacuje się na 558 mld zł. Zanim te inwestycje 
zostaną zrealizowane ważne jest, abyśmy już dziś razem 
działali dla poprawy klimatu.

Do zmiany nawyków temperaturowych zachęcają nie 
tylko dostawcy ciepła systemowego, ale także lekarze. 
Według badań realizowanychw Lublinie w większości 
(blisko 60%) domów średnia temperatura jest równa, bądź 
wyższa od 22OC, choć człowiek komfortowo funkcjonuje 
już w temperaturze 20OC. Przy temperaturze wyższej 
wysychają śluzówki dróg oddechowych, co osłabia natu-
ralne mechanizmy usuwania wirusów i bakterii z nosa, czy 
gardła. W efekcie jesteśmy bardziej narażeni na infekcje. 
Jeżeli mieszkania są przegrzewane to pogarsza się także 
zdolność koncentracji uwagi i analitycznego myślenia, 
wzrasta uczucie rozdrażnienia. Częściej możemy odczu-
wać bóle głowy, zmęczenie i osłabienie. 

Niższa średnia temperatura 
w domu odbije się także pozy-
t y wnie na nasz ym domow ym 
budżecie.  Obniżenie średniej 
temperatury w mieszkaniu o 1OC 
to zużycie ciepła o 5-8%. 

Dlatego LPEC razem dostaw-
cami ciepła systemowego w całej 
Polsce w kampanii „20 stopni dla 
klimatu” zachęca swoich odbior-

ców do zmiany nawyków korzystania z ciepła. 
W walkę o czystsze powietrze może włączyć się każdy. 

Nie tylko duży przemysł, transport, czy użytkownicy pie-
ców węglowych poprzez ich likwidację i wybór ekologicz-
nych sposobów ogrzewania mieszkań, ale też każdy, kto 
korzysta z najbardziej komfortowych form ogrzewania jak 
np. z ciepła systemowego. Wystarczy tylko nieco obniżyć 
temperaturę w domu. Szczegółowe informacje o kampa-
nii znajdują się na stronie www.20stopni.pl

Teresa Stępniak-Romanek

20 StopNi dla klimatu 
izba Gospodarcza Ciepłownictwo Polskie, wspólnie z dostawcami ciepła systemowego, zainicjo-
wała kampanię „20 stopni dla klimatu”, w której namawia Polaków do niemarnowania ciepła.

W 2017 roku, w porównaniu z ro-
kiem 2002, branża ciepłowni-
cza zmniejszyła emisję: pyłów 
o 85 %, tlenków azotu o połowę, 
tlenków siarki o 73 % oraz dwu-
tlenku węgla o 20 %.
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zadaNie botaNik
Zapewnienie dostawy ciepła systemowego dla osie-

dla Botanik obejmuje rozbudowę sieci ciepłowniczej 
od strony Czechowa Północnego przy skrzyżowaniu ul. 
Elsnera i al. Kompozytorów Polskich w kierunku ul. Poligo-
nowej oraz wykonanie odcinka sieci od ul. Nałęczowskiej 
przez ul. Czeremchową do ul. Żołnierskiej (tzw. spinki) 
poprawiającego warunki hydrauliczne systemu ciepłow-
niczego, a tym samym umożliwiającego przesłanie ciepła 
do os. Botanik.

Realizację zadania „Botanik” Spółka rozpoczęła pod 
koniec 2018 roku. Dotychczas wykonano tzw. spinkę 
Nałęczowska - Bohaterów Monte Cassino - Czeremchowa 
- Żołnierska o długości 1440 m, odcinek od skrzyżowania 
ul. Elsnera i al. Kompozytorów Polskich do granicy działki 
przy markecie LIDL przy ul. Koncertowej, a stamtąd 
do komory B4, znajdującej się w wąwozie dawnego poli-
gonu, o łącznej długości 1330 m oraz odcinek od komory 
B4 w kierunku ul. Poligonowej w południowej części 
osiedla o długości 698 m. Ostatni etap prac rozpoczął 
się w sierpniu 2020 roku i obejmuje rozbudowę sieci 
od komory B4 aż do zachodniej strony ul. Poligonowej 
o długości 427 m.

pozwoleNie Na budowę  
i decyzJa środowiSkowa

Przebieg sieci ciepłowniczych zaplanowany został 
zgodnie z obowiązując ym dla tego obszaru miej-
scowym planem zagospodarowania przestrzennego 
w pasach przewidzianych pod uzbrojenie sieciowe. 

Należy podkreślić, że znaj-
d u j e  s i ę  t a m  j u ż  m . i n . 
po łożona wc ześniej  s ieć 
kanalizacyjna. Była to jed-
nocześnie optymalna trasa 
dla rurociągu ciep łowni-
czego, który w przyszłości 
zasili dzielnicę Botanik.

N a  c a ł o ś ć  i nw e s t yc j i 
LPEC S.A. posiada prawo-
mocną decyzję o pozwo-
leniu na budowę, a więc 
wszelkie uzgodnienia, oceny 
i opinie w zakresie niezbęd-
nym do uz yskania tak iej 
dec y zji .  Wsz ystkie doku-
menty formalne niezbędne 
do realizacji projektu, w tym 
wymagane zgody i pozwo-
lenia na budowę dotyczące 
z a d a n i a  „ B o t a n i k ”  b y ł y 
przedmiotem kontroli NFO-
ŚiGW w dniach 20-24 maja 
2019 roku. Przeprowadzona 
kontrola nie wykazała żad-
nych nieprawidłowości ani 
uchybień ze strony Spółki.

domNiemaNe 
pozoStałości 

militarNe 
Na poliGoNie

18  l u t e g o  2020  r o k u 
L P E C  S . A . ,  n a  w n i o s e k 
Powiatowego Inspek tora 
Nadzoru Budowlanego Mia-

zakreS proJektu
Rozbudowa sieci ciepłowniczej w kierunku osie-

dla Botanik realizowana jest jako jedno z ośmiu zadań 
w ramach projektu „Rozbudowa efektywnego systemu 
ciepłowniczego na terenie miasta Lublin”, którego celem 
jest pokrycie zwiększonego zapotrzebowania na ciepło 
użytkowe w Lublinie za pomocą energii cieplnej wypro-
dukowanej w wyspecjalizowanych elektrociepłowniach, 
produkujących ciepło i prąd równocześnie. Projekt jest 
współf inansowany z Funduszu Spójności w ramach 
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 
2014-2020, działanie 1.6 Promowanie wykorzystania 
wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycz-
nej w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe, 
oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki. 
Całkowity koszt realizacji projektu netto wynosi 39,4 mln 
zł, z czego dofinansowanie z UE to 24,4 mln zł. 

Cały projekt obejmuje budowę nowych sieci cie-
płowniczych w dzielnicach: Wrotków, Czechów Pół-
nocny, Ponikwoda, Felin, Kośminek, Bronowice, Węglin 
Południowy, Dziesiąta, Śródmieście. Planowana roz-
budowa sieci ciepłowniczej obejmuje ok. 21 km rur 
o różnych średnicach. Wszystkie zadania planowane 
są do wykonania w technologii rur preizolowanych. 
Realizacja projektu znacznie poprawi dostępność do cie-
pła systemowego w Lublinie, ograniczy niską emisję 
i doprowadzi do poprawy jakości powietrza w mieście. 
Zakładane rezultaty ekologiczne to m.in.: zmniejszenie 
zużycia energii pierwotnej o 142.043 GJ/rok, spadek 
emisji CO

2
 o 6.028 t/rok.

•	 Rozbudowa sieci ciepłowniczej w kierunku 
osiedla Botanik realizowana jest jako jedno 
z ośmiu zadań w ramach projektu „Rozbudowa 
efektywnego systemu ciepłowniczego na trenie 
miasta Lublin” współfinansowanego z Funduszu 
Spójności w ramach Programu Operacyjnego 
Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

•	 Wszystkie zadania planowane do realizacji 
zostały uwzględnione w Planie gospodarki 
niskoemisyjnej dla miasta Lublin (rok 2015) oraz 
wpisane do Strategii Zintegrowanych Inwestycji 
Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjo-
nalnego (rok 2016). Umowa na dofinansowanie 
projektu została podpisana z Narodowym Fundu-
szem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
7 listopada 2017 roku.

•	 Realizację zadania „Botanik” Spółka rozpoczęła 
pod koniec 2018 roku.

•	 Zapewnienie dostawy ciepła systemowego 
dla osiedla Botanik obejmuje rozbudowę sieci 
ciepłowniczej od strony Czechowa Północnego 
przy skrzyżowaniu ul. Elsnera i al. Kompozytorów 
Polskich w kierunku ul. Poligonowej oraz wyko-
nanie odcinka sieci od ul. Nałęczowskiej przez 
ul. Czeremchową do ul. Żołnierskiej (tzw. spinki), 
poprawiającego warunki hydrauliczne systemu 
ciepłowniczego.

•	 Na całość inwestycji LPEC S.A. posiada prawo-
mocną decyzję o pozwoleniu na budowę, a więc 
wszelkie uzgodnienia, oceny i opinie w zakresie 
niezbędnym do uzyskania takiej decyzji.

•	 Archeolodzy Instytutu Pamięci Narodowej wyklu-
czyli, że podczas prac przy budowie rurociągu 
ciepłowniczego natrafiono na mogiły ze szcząt-
kami ludzkimi.

•	 Lubelski Wojewódzki Konserwator Zabytków 
uznał, że brak jest jakichkolwiek przesłanek 
do traktowania odkrytych cegieł za znalezisko 
archeologiczne.

•	 Temperatura na płaszczu rurociągu, praktycznie 
nieprzekraczająca 25°C, jest bezpieczna dla lokal-
nego ekosystemu.

•	 Na terenie Górek Czechowskich nie wybudowano 
żadnego węzła cieplnego pod jakąkolwiek inwe-
stycję.

•	 Dalsze prace na Górkach Czechowskich będą 
prowadzone pod nadzorem przyrodniczym oraz 
archeologicznym i zostaną zakończone – zgodnie 
z planem – do końca września 2020 roku.

•	 Ciepło systemowe to obecnie najlepszy sposób 
na walkę ze smogiem i poprawę powietrza 
w Lublinie.

pozySkaNie dofiNaNSowaNia
Szansa na pozyskanie dotacji pojawiła się w 2014 

roku, kiedy pojawiły się pierwsze informacje, że w nowym 
rozdaniu funduszy unijnych na lata 2014-2020 będzie 
można pozyskać środki na rozbudowę sieci ciepłowni-
czych. Należy podkreślić, że taka możliwość pojawiła się 
po raz pierwszy w historii naszego członkostwa w Unii 
Europejskiej.

W tym okresie LPEC S.A. miała już opracowane plany 
rozbudowy sieci w kierunku wszystkich rozwojowych tere-
nów Lublina. Było jednak kilka dodatkowych warunków, 
które należało spełnić, aby otrzymać dotację. 

Po pierwsze projekty należało wprowadzić do two-
rzącego się wtedy Planu gospodarki niskoemisyjnej dla 
miasta Lublin. Warunek ten został spełniony, a osta-
teczna wersja planu ze wszystkimi projektami rozwojo-
wymi LPEC została zatwierdzona uchwałą Rady Miasta 
w grudniu 2015 roku.

Po drugie, aby skorzystać z dofinansowania w tzw. try-
bie pozakonkursowym, czyli w pierwszej kolejności, nasze 
projekty musiały znaleźć się także w Strategii Zintegrowa-
nych Inwestycji Terytorialnych dla Lubelskiego Obszaru 
Funkcjonalnego. Tu również dopełniliśmy wszelkich for-
malności, a sam dokument został przyjęty do realizacji 
w marcu 2016 roku.

Ostatecznym warunkiem pozyskania dotacji było 
posiadanie tzw. efektywnego systemu ciepłowniczego. 

definicja efek t y wnego systemu 
ciepłowniczego zawarta jest w dyrek-
tywie o efektywności energetycznej 
z dnia 25.10.2012 roku, a następnie 
w Ustawie o efektywności energetycz-
nej z 20 maja 2016 roku i mówi, że jest 
to system ciepłowniczy lub chłodni-
czy, w którym do produkcji ciepła lub 
chłodu wykorzystuje się co najmniej 
50% energii ze źródeł odnawialnych, 
lub w co najmniej 50% ciepło odpa-
dowe, lub w co najmniej 75% ciepło 
pochodzące z kogeneracji, lub w co naj-
mniej 50% wykorzystuje się połączenie 
takiej energii i ciepła. 

Przez to obwarowanie, większość polskich systemów 
ciepłowniczych straciło szanse na dofinansowanie swo-
ich planów rozwojowych, ponieważ większość z nich 
nie posiadała wówczas takiego statusu. Na ponad 400 
systemów ciepłowniczych jedynie ok. 15% to systemy 
efektywne. W Lublinie pod tym względem mamy bardzo 
dobrą sytuację: ponad 90% ciepła dystrybuowanego 
przez LPEC produkowanego jest w procesie kogeneracji 
(produkcja ciepła i prądu w tym samym procesie techno-
logicznym), mix paliwowy dla naszego ciepła to 50% gazu 
ziemnego i 50% węgla (w Polsce 75% ciepła produkowa-
nego jest o oparciu o węgiel), a straty ciepła w naszym 
systemie są znacznie poniżej średniej branżowej. Wobec 
powyższego spełnialiśmy wszystkie warunki aby ubiegać 
się o środki unijne.

Pozostało opracowanie studium wykonalności, złoże-
nie wniosku o dotację, pozytywne przejście kilkuetapowej 
oceny wniosku oraz podpisanie umowy o dofinansowanie 
z NFOŚiGW, co nastąpiło w listopadzie 2017 roku. Inwestycja na Górkach Czechowskich cieszy się dużym zainteresowaniem mediów.
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•	 odkryte obiekty zostały stosunkowo dokładnie rozpo-
znane i brak jest przesłanek określania ich jako groby, 

•	 nie stwierdzono przesłanek dla dalszego wstrzymywania 
robót ziemnych mających na celu zasypanie wykopu. 
Zgodnie z notatką Lubelskiego Wojewódzkiego 

konserwatora Zabytków (LWkZ) z dnia 4 czerwca 
2020 roku:
1. Zidentyfikowany na terenie Górek Czechowskich 

obiekt został w ypełniony gruzem budowlanym 
pochodzącym prawdopodobnie z oddalonych tere-
nów historycznej części Lublina (Stare Miasto, Śród-
mieście, Wieniawa). 

2. Na poddanym obserwacji odcinku inwestycji nie 
stwierdzono obecności zachowanej struktury świad-
czącej o istnieniu obiektu murowanego, z którego 
mógłby pochodzić materiał ceglany znajdujący się 
w odkrytym obiekcie. 

3. Czas powstania i zapełnienia obiektu rumoszem 
budowlanym w oparciu o dokonane podczas oględzin 
obserwacje nie jest możliwy do ustalenia. Przypusz-
czać jedynie można, że obiekt pełnił funkcję śmietni-
skową i powstał w czasach współczesnych – zapewne 
w okresie Il Wojny Światowej. 

4. Wobec powyższego, na podstawie dokonanych 
podczas oględzin ustaleń LWKZ uznaje, że brak 
jest przesłanek do traktowania odkrytego obiektu 
za znalezisko archeologiczne. Brak jest też przesła-
nek pozwalających objąć analizowany teren ochroną 
poprzez włączenie go jako stanowiska archeologicz-
nego do zbioru wojewódzkiej ewidencji zabytków.
1 czerwca 2020 roku na terenie budowy odbyła się 

również kontrola Powiatowego Inspektoratu Nadzoru 
Budowlanego. Kontrolerzy nie wnieśli żadnych zastrze-
żeń co do procedur dotyczących procesu budowlanego.

iNfraStruktura ciepłowNicza  
Na Górkach czechowSkich

Rurociągi budowane na terenie byłego poligonu, wyko-
nywane są w nowoczesnej technologii rur preizolowanych, 
zapewniających najlepszą możliwą efektywność energe-
tyczną i minimalne straty ciepła. Temperatura na płaszczu 
rurociągu jest znacznie niższa niż temperatura płynącej 
w środku gorącej wody. Dla przykładu przy temperaturze 
na zewnątrz wynoszącej -5°C, temperatura wody w sieci 
wynosi 100°C, natomiast na płaszczu rurociągu 24°C. 
W ekstremalnej sytuacji przy temperaturze wody w sieci 
wynoszącej 130°C, czyli maksymalnej osiągalnej wartości, 
temperatura na płaszczu wyniesie ok. 30°C, niemniej jed-
nak tak wysokich parametrów w sieci nie notowaliśmy już 
od wielu lat. Podsumowując, parametry temperaturowe 
na zewnętrznej części rurociągu nie zagrażają w żaden 
sposób lokalnemu ekosystemowi.

Oprócz rurociągów ciepłowniczych, na terenie górek 
Czechowskich zaplanowano również budowę komór 
ciepłowniczych, w których znajdzie się tzw. armatura 
odcinająca. Są to urządzenia, które ułatwiają sprawne 
zarządzanie systemem ciepłowniczym na wypadek awarii 
czy planowanych remontów, umożliwiają bowiem poprzez 
wyłączanie z pracy krótkich fragmentów sieci, ciągłą i nie-
zawodną pracę całego systemu. Urządzenia te nie mają 
nic wspólnego z węzłami ciepłowniczymi montowanymi 
w przyłączanych budynkach.

oStatNi etap
Przed nami ostatni etap rozbudowy sieci w tym rejonie: 

od komory B4, znajdującej się w wąwozie dawnego poli-
gonu, aż do zachodniej strony ul. Poligonowej w kierunku 
północnym o długości 427 m. Prowadzone prace budow-
lane będą objęte:
•	 nadzorem archeologicznym zgodnie z obowiązującymi 

przepisami w tym zakresie oraz zgodnie z wydanymi 
decyzjami przez Miejskiego Konserwatora Zabytków 
i Lubelskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków,

•	 nadzorem przyrodniczym sprawowanym przez osobę 
posiadającą stosowną wiedzę z zakresu ochrony przy-
rody.
Zakończenie zadania Botanik planowane jest na koniec 

września 2020 roku.

lubliN bez SmoGu
Wszyscy wiemy, że ciepło systemowe to obecnie naj-

lepszy sposób na walkę ze smogiem i poprawę powietrza 
w mieście. Dlatego też LPEC w swojej strategii kładzie naj-
większy nacisk na rozwój sieci ciepłowniczej we wszyst-
kich kierunkach i obszarach, w których rozwija się miasto. 
Tym samym zapewniamy mieszkańcom możliwie najwięk-
szy dostęp do ekologicznego, czystego ciepła. 

tekst i foto
Teresa Stępniak-Romanek

sta Lublin (PIMB), w trybie natychmiastowym wstrzymała 
roboty ziemne na terenie Górek Czechowskich. Przy-
czyną wstrzymania prac było zawiadomienie od osoby 
fizycznej dotyczące możliwych pozostałości amunicji, 
niewykrywalnych min przeciwpiechotnych oraz gazów 
bojowych: sarinu i tabunu, jakie rzekomo mogą znajdo-
wać się na terenie Górek Czechowskich. Po wszechstron-
nych badaniach stwierdzono, że brak jest przesłanek 
potwierdzających obecność min czy gazów bojowych, 
a tym samym racjonalnych przesłanek do wstrzymania 
prac inwestycyjnych.

zNaleziSka
Wykonawca prac, firma Heatco Sp. z o.o. 23 kwiet-

nia 2020 roku zgłosiła incydent, zakończony wezwa-
niem na miejsce policji. Przebywająca w okolicy kobieta 
po wejściu na teren budowy dostrzegła fragmenty cegieł 
i kruszywa, którego kolor i struktura różniły się od pozo-
stałej części wykopu. Pomimo, że wykonawca zapewniał, 
że podczas prowadzonych prac nie natrafiono na szczątki 
mogące świadczyć o ludzkim pochodzeniu, fragmenty 
ubrań ani miejsca mogące świadczyć o domniemanym 
miejscu zbrodni, media obiegła informacja o odnale-
zionych ludzkich szczątkach na Górkach Czechowskich. 
Sprawa trafiła do prokuratury, a ze strony LPEC został 
wyznaczony pracownik odpowiedzialny za stały kontakt 
z przedstawicielami Instytutu Pamięci Narodowej oraz 
z Lubelskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. 

Pracownicy obydwu insty-
tucji otrzymali od Spółki 
dokumentacje prac, mapy 
zasadnicze inwestycji oraz 
mapy uzbrojenia terenu.

wizJa lokalNa
13  m a j a  2 02 0  r o k u 

na terenie budowy ciepło-
ciągu i w miejscu ujawnie-
nia fragmentów kostnych 
przeprowadzona została 
wizja lokalna z udziałem 
archeologów Biura Poszu-
kiwań i Identyfikacji Insty-
tutu Pamięci Narodowej 
oraz przedstawiciela Lubel-
sk iego Wojewódzk iego 
Urzędu Ochrony Zabytków, 
która miała na celu weryfi-
kację informacji o mogiłach 
i oględziny terenu. 

Z g o d n i e z  n o t a t k ą 
instytutu Pamięci Naro-
dowej z dnia 1 czerwca 
2020 roku:
1 .  B a d a n i u  p o d d a n o 
miejsce, wskazane przez 
świadka, który w otwartym 
w ykopie znalazł 3 frag-
menty szczątków kostnych 
o wymiarach od 2 do 4 cm. 
Kości zostały zabezpieczone 
przez policję i przewiezione 
d o  Z a k ł a d u  M e d y c y ny 
Sądowej.  Po wstępnych 
oględzinach stwierdzono, 
że są zbyt małe żeby okre-

ślić ich przynależność. 
2. Na miejscu ustalono, że we wskazanej lokalizacji 

znajdował się podłużny wykop, przecinający łącznie 
5 obiektów pochodzenia antropogenicznego, skła-
dających się głównie z wymieszanych warstw gruzu, 
gleby i wapna. Obiekty powstały prawdopodobnie 
w wyniku wyrównywania i utwardzania terenu dla 
celów komunikacyjnych na terenie poligonu wojsko-
wego, a w przypadku jednego z obiektów stanowiły 
prawdopodobnie obsadę dla jakiegoś słupa. 

3. Jeszcze przed przybyciem archeologów, w jednym 
z obiektów świadek znalazł jeszcze jeden fragment 
kostny o wymiarach 4x2,5 cm, który został zabezpie-
czony przez pracowników IPN dokonujących wizji. 
W trakcie prowadzonych oględzin obiektów nie odna-
leziono żadnych fragmentów kostnych ani przedmio-
tów zabytkowych. 

4. Na podstawie analizy zebranych informacji i oględzin 
dokonano następujących ustaleń: 

•	 badanego obszaru nie da się w żaden sposób powią-
zać z żadnymi informacjami o grobach na terenie 
Górek Czechowskich,

•	 zabezpieczony w trakcie wizji fragment kostny, 
po wstępnych konsultacjach z antropologami 
z Wydziału Identyfikacji BPiI IPN został określony, jako 
najprawdopodobniej zwierzęcy. Jest on zbyt mały 
i nie posiada cech, które mogłyby pozwolić na jego 
precyzyjną identyfikację, 

Prace prowadzone będą pod nadzorem archeologicznym i przyrodniczym
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ryNek ciepła SyStemoweGo
W dniach 19-20 lutego 2020 roku w Lublinie po raz dziewiąty odbyła się konferencja  
Rynek Ciepła Systemowego organizowana przez izbę Gospodarczą Ciepłownictwo Polskie, 
Lubelskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej oraz okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki 
Cieplnej w Puławach. Patronat Honorowy nad wydarzeniem objęli krzysztof Żuk Prezydent 
Miasta Lublin oraz Paweł Maj Prezydent Miasta Puławy. 

„Rynek Ciepła Systemowego” to cykliczna konferen-
cja, organizowana dla polskiego sektora ciepłowniczego. 
Odbywające się od blisko dekady wydarzenie umożliwia 
debatę przedstawicieli ciepłownictwa, dostrzegających 
potrzebę zwiększenia efektywności działań proekologicz-
nych. Podczas konferencji zaprezentowane zostały m.in. 
kierunki transformacji sektora ciepłownictwa w warun-
kach polskich, a także pozycja ciepła systemowego 
w świetle nowych wymagań energetycznych budynków. 
Uczestnicy spotkania mieli możliwość zapoznania się 
z planowanymi w nowej perspektywie finansowej środ-
kami pomocowymi na modernizację i rozwój ciepłownic-
twa systemowego.

Ciepło systemowe to obecnie najlepszy sposób 
na ograniczenie smogu w mieście. Dzięki produkcji 
ciepła w rygorystycznie kontrolowanych elektrociepłow-
niach, miasta uwalniane są od tysięcy małych dymiących 
kominów emitujących trujące substancje. Konferencja 
tworzy doskonałe miejsce do podjęcia dialogu i wymiany 
doświadczeń w zakresie trendów społecznych związanych 
z ekologią, ale również z oszczędzaniem i niemarnowa-
niem zasobów. O znaczeniu konferencji stanowi nie tylko 
tematyka, obejmująca działania proekologiczne na rynku 
ciepłowniczym, ale również grono uczestników. To ich 
kompetencje oraz chęć dyskusji o wspólnych problemach 
i sukcesach stworzyły cenną wartość tego wydarzenia. 

Istotnym punktem Konferencji była prezentacja wyni-
ków badań „Zwyczaje korzystania z ciepła i prądu” prze-
prowadzonych w styczniu 2019 roku przez firmę ARC 
Rynek i Opinia Sp. z o. o. z Warszawy na zlecenie Urzędu 
Miasta Lublin przy współpracy z Lubelskim Przedsię-
biorstwem Energetyki Cieplnej S.A. Celem badań prowa-
dzonych wśród mieszkańców dzielnicy Wieniawa, było 
rozpoznanie sytuacji w zakresie zwyczajów mieszkańców 
Lublina dotyczących racjonalnego korzystania z energii 
i określenie kierunków, w jakich powinny być prowadzone 
dalsze działania edukacyjne. Wnioski płynące z prze-

prowadzonych badań mówią jasno – w kwestii edukacji 
ekologicznej mieszkańców Lublina jest jeszcze wiele 
do zrobienia. Okazuje się, że aż 60% konsumentów ciepła 
systemowego przegrzewa swoje mieszkania. Temperatura 
w pomieszczeniach waha się w granicach 22°C, nato-
miast zdaniem ekspertów z Politechniki Warszawskiej, 
gdyby we wszystkich mieszkaniach w Polsce panowała 
temperatura 20°C obniżylibyśmy emisję CO

2
, wynikającą 

z produkcji ciepła systemowego, o 2 mln ton rocznie, czyli 
o 10%. Do pochłonięcia takiej ilości dwutlenku węgla 
potrzeba 30 mln drzew.

W związku z powyższym Lubelskie Przedsiębiorstwo 
Energetyki Cieplnej włącza się do kampanii społecznej 
zainicjowanej przez IGCP „20 stopni dla klimatu”. Głów-
nym założeniem kampanii jest uświadomienie ludzi, 
że zmniejszając temperaturę w swoim mieszkaniu o 1-2 
stopnie Celsjusza w znaczący sposób przyczyniają się 
do dbania o czyste powietrze. Podczas tegorocznej 
Konferencji bardzo dużym uznaniem cieszyła się pre-
lekcja mec. Andrzeja Wąsika dotycząca prawnych aspek-
tów związanych z umową kompleksową dostarczania 
ciepła na linii Odbiorca – Dostawca. W wystąpieniu 
przeanalizowane zostały problemy praktyczne zwią-
zane z zamawianiem mocy cieplnej przez odbiorców, 
przekroczeniem zamówionej mocy, a także uprosz-
czonym sposobem wymiany umów kompleksowych 
dostarczania ciepła (tzw. wymiana trybowa). Przybliżona 
została również problematyka klauzul niedozwolonych, 
występujących jeszcze czasami we wzorcach umów 
kompleksowych dostarczania ciepła oraz obowiązujące 
w tych umowach procedury reklamacyjne i informacyjne 
względem konsumentów. Wystąpienie wywołało oży-
wioną dyskusję, a zebrani na sali słuchacze aktywnie 
korzystali z możliwości zadawania pytań oraz dzielili się 
swoimi przemyśleniami i doświadczeniami związanymi 
z tematem prezentacji.

Jacek Matyaszewski

fo
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IG
CP

Wraz z inwestycjami i modernizacjami lubelskiego systemu ciepłowniczego, Zarząd LPEC S.A. stale polepsza warunki 
pracy i zaplecze socjalne dla pracowników Spółki, działania te traktując priorytetowo. W ramach działań z tym związanych 
wyremontowano m.in. siedzibę Obwodu Eksploatacyjnego TR-1 przy ul. Szwajcarskiej, w szczególności pomieszczenia 
łazienek, szatni i stołówki, wyposażając je w nowe funkcjonalne meble.

odNowioNe podStacJe

koNteNer SocJalNy

Jedna z debta tegorocznego Rynku Ciepła Systemowego – przy mikrofonie prezes Marek Goluch.

Drobny – zdawać by się mogło – zakup może znacznie usprawnić, a z pewnością uczynić bardziej komfortową pracę. 
Tak też z pewnością będzie w przypadku nowo zakupionego mobilnego kontenera socjalnego. Kontener ten wyposażony 
jest w pomieszczenie ze stołem i ławami, w których znajdują się obszerne schowki na narzędzia; aneks kuchenny ze 
zlewem, zbiornikiem wody wraz z jej podgrzewaczem; oraz w pełni wyposażoną toaletę. Szczególnie w okresie zimo-
wym, ten ogrzewany kontener pozwoli pracownikom – często przez wiele godzin w trudnych warunkach usuwającym 
awarie sieci ciepłowniczej – odpocząć, przebrać się, wysuszyć ubranie, czy też spożyć posiłek. tekst i foto pkk
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oN-liNe
W lipcu 2020 roku uruchomiony 
został serwis internetowy 
 magazyncieplasystemowego.pl 
Branżowy kwartalnik, w którym 
zarządcy nieruchomości mogą 
znaleźć ciekawostki na temat 
energooszczędnych rozwiązań 
w ciepłownictwie i architekturze 
po raz pierwszy ukazał się 
w wersji on-line. 

Miażdżenie śmieci do kształtu 
kostki i układanie skompresowanych 
bloczków – jeden na drugim – było 
celem istnienia bajkowego robota 
Wall.e.’ego, który sam jeden pozo-
stał na Ziemi zasypanej przez odpady. 
Nagrodzona Oskarem produkcja stu-
dia Pixar WALL.E., choć stworzona 
dla dzieci, porusza nawet dorosłych, 
bo każdy dorosły widzi w niej ziarnko 
prawdy. Czy rzeczywiście zasypiemy 
naszą planetę śmieciami, czy może 
znajdziemy jednak lepszy sposób niż 
ich składowanie? Z pomocą przy-
chodzą zakłady obróbki termicznej 
odpadów, które przekonują, że śmieci 
mogą być nie problemem, a zbawie-
niem. To paliwo, które nie jest pro-
blematyczne w wydobyciu i zasób, 
który jak się zdaje jest niewyczerpalny. 
Jedni mówią, że to rozwiązanie lep-
sze niż węgiel, ponieważ śmieci są 
realnym problemem, z którym trzeba 
będzie w końcu coś zrobić. Inni mówią, 
że spalanie śmieci nie jest dobre dla 
atmosfery. O tym, jak jest naprawdę 
i o innych nowych kierunkach rozwoju 
branży energetycznej przeczytają Pań-
stwo w Magazynie Ciepła Systemo-
wego nr 47.

W najnowszym numerze, znajdziemy 
też informacje bliższe naszego podwórka. 
Przeczytamy o innowacyjnych rozwiąza-
niach informatycznych w LPEC lub o cieple 
w wymiarze lokalnym.

S e r d e c z n i e  z a ch ę c a my  d o  l e k t u r y 
w nowym wydaniu.

Teresa Stępniak-Romanek 
i cały zespół redakcyjny 

Magazynu Ciepła Systemowego

LPEC włączył się w akcję chary-
tatywną, robiąc pompki dla chorych 
dzieci. Zasady były proste: kto zrobi 
10 pompek ( lub 10 pr z ysiadów) 
wpłaca po 5 złotych. Kto nie zrobi 
wpłaca po 10 zł.  Wszystko po to, 
żeby pomóc dzieciom z rdzeniowym 
zanikiem mięśni (SMA). Oczywiście 
LPEC podjął wyzwanie. Na zorgani-
zowanie się dostaliśmy 48 godzin. 
Daliśmy radę. Pompowaliśmy dla 

małej  Tosi  i  wsparl iśmy zbiórkę. 
Do udziału w wyzwaniu zostaliśmy 
nominowani przez naszych przyja-
ciół z ECO Opole.

Nazwa akcji #GaszynChallenge 
pochodzi od nazwy miejscowości. 
Gasz yn to wioska leżąca międz y 
Praszką a Wieluniem, tuż za granicą 
Opolszczyzny. Strażacy ochotnicy 
z tej wioski wymyślili akcję z pomp-
kami, żeby pomóc ciężko choremu 

Wojtkowi. Akcja bardzo szybko roz-
przestrzeniła się na cały kraj, aby 
wspomóc inne dzieci dotknięte SMA.

Udział w akcji wzięli pracownicy 
wielu podmiotów, reprezentujących 
różne branże z całej Polski. Wszy-
scy wspólnie zbieramy pieniądze 
na najdroższy lek świata kosztujący 
9 mln zł  mając y pomóc w walce 
z chorobą.

Teresa Stępniak-Romanek
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Od 2012 roku wraz z Ciepłem 
Sy s te m ow y m ,  z a ch ę c amy Po lk i 
i  Polaków do ak t y wności f iz ycz-
nej  w ramach akcj i  treningowej 
„Zmień bojler na kaloryfer”. Pod tą 
dowcipną nazwą kryje się szereg 
całkiem poważnych porad, które 
pomogą w osiągnięciu upragnio-
nego płaskiego brzucha i smukłej 
sylwetki.  W 2020 roku z powodu 
ograniczeń w organizacji sporto-
w ych imprez plenerow ych,  uru-
chomiona została specjalna strona 
internetowa, dzięki której również 
zdalnie można pracować nad wyma-
rzonym „kaloryferem”.

Już od dziewięciu lat przekonu-
jemy mieszkańców Lublina, że ruch 
to zdrowie i nie warto hodować „boj-

lera” na zimę, bo o komfort cieplny 
dbamy sami. Akcja „Zmień bojler 
na kaloryfer” od samego początku 
c i es z y  s i ę  du ż ą  p o p ular n oś cią . 
Początkowo całość działań oparliśmy 
na wydanej książeczce instruktażo-
wej zawierającej zestawy ćwiczeń, 
które z powodzeniem możemy wyko-
nać sami w domu. 

Kolejnym krokiem było wyprowa-
dzenie akcji „na zewnątrz”. Podczas 
imprez biegowych sponsorowanych 
przez Lubelskie Przedsiębiorstwo 
Energetyki Cieplnej uczestnicy spo-
tkań mieli okazję ćwiczyć pod okiem 
profesjonalnych trenerów. 

Z  p o w o d u  n i e s ł a b n ą c e g o 
zainteresowania inicjatywą, wraz 
z Ciepłem Systemowym, zdecydo-

waliśmy się uruchomić specjalną 
witrynę internetową. Pod adresem 
z m i e n b o j l e r n a k a l o r y f e r. p l 
można znaleźć zestawy ćwiczeń dla 
kobiet oraz mężcz yzn, z podzia-
ł e m  n a  s t o p n i e  z a a w a n s o w a -
nia. Wszystko to w formie f ilmów 
demonstracyjnych, na których krok 
po kroku trenerzy w yjaśniają jak 
w domowym zaciszu, bez specjali-
stycznego sprzętu osiągnąć upra-
gnioną sylwetkę. 

Kolejną nowością są porady die-
tetyczne, dzięki którym dowiemy 
się co jeść i pić aby w miejsce sta-
rego „bojlera” pojawił się wymarzony 
„kaloryfer”. W końcu sylwetka sama 
się nie zrobi.

Jacek Matyaszewski

#GaSzyNchalleNGe
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http://www.zmienbojlernakaloryfer.pl


danuta Mańko – pracę w LPEC rozpoczęła 7 czerwca 
1995 roku i pracowała do 26 lutego 2020 roku, co daje 
ponad 24 lata. Ostatnio na stanowisku księgowej ds. 
zakupu usług w Dziale Księgowości.

Elżbieta Fornal – zatrudniona w LPEC 1 grudnia 1984 
roku, pracowała do 28 lipca 2020 roku, co daje 35 lat. 
Przez lata związana z Działem Informatyki na stanowisku 
inspektora ds. informatyki.

Grażyna Burdyn – pracę w LPEC rozpoczęła 25 lipca 
1979 roku, przepracowując do 28 lipca 2020 roku 41 lat. 
Ostatnio zatrudniona na stanowisku księgowej w Dziale 
Księgowości.

Grażyna kołosińska – od 9 listopada 1995 roku 
do 24 lipca 2020 roku przepracowała w LPEC blisko 
25 lat. Od 2003 roku specjalista w Biurze Zarządu i współ-
redaktorka „Gorących Wiadomości” odpowiedzialna 
za kolumny personalne.

Małgorzata Mazurek – pracowała w LPEC od 2 stycz-
nia 1981 roku – z przerwą w latach 1985-1994 – do dnia 
28 lipca 2020 roku. Przez lata związana z pionem eksplo-
atacji, ostatnio zatrudniona na stanowisku kierownika 
Działu Inwestycji.

daniel Sałustowicz – nestor w gronie tegorocznych 
weteranów, przepracował w LPEC od 29 września 1972 roku 
– z kilkumiesięczną przerwą na przełomie lat 1991-1992 – 
do 28 lipca 2020 roku ogółem 48 lat. Ostatnio inspektor 
ds. technicznych w Sekcji Odczytów Ciepłomierzy.

NaSi weteraNi
Rok 2020 obfitował dotychczas w przejścia na emeryturę  

wieloletnich, zasłużonych pracowników naszej Spółki.

witamy w lpec

Marta Bojarska-Maruszak 
od 20 stycznia 2020 roku 
Główny Specjalista ds. BHP

Paweł Miśkiewicz 
od 5 lutego 2020 roku 
Dział Administracyjny

Piotr Bałamut  
od 6 lutego 2020 roku 
Obwód eksploatacyjny TR-3

Andrzej Ścibura  
od 12 lutego 2020 roku 
Obwód eksploatacyjny TR-2

Sebastian Ciołkowski  
od 2 marca 2020 roku  
Dział Transportu

Arkadiusz Pietroń 
od 2 marca 2020 roku 
Obwód eksploatacyjny TR-6

daniel Szymczyk  
od 3 marca 2020 roku 
Dział Księgowości

kamil Chojecki  
od 9 marca 2020 roku 
Obwód eksploatacyjny TR-2

olgierd Rokicki 
od 19 marca 2020 roku 
Obwód eksploatacyjny TR-4

Jakub Jamróz 
od 1 kwietnia 2020 roku 
Obwód eksploatacyjny TR-3

Magdalena Cybul 
od dnia 25 czerwca 2020 roku 
Dział Administracyjny

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

młode kadry

kalina Bryczek
ur. 27 lutego 2020 roku
córka Roberta i Angeliki

Obwód eksploatacyjny TR-1

Zofia Wydra
ur. 6 maja 2020 roku
córka Pawła i Anny

Obwód eksploatacyjny TR-4

kacper Grabski
ur. 15 maja 2020 roku

syn Adama i Luizy
Dział Przyłączeń

Szczęśliwym Rodzicom gratulujemy!

kolumny personalne opracowały:
Grażyna kołosińska i Elżbieta Stelmasiewicz
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Za Państwa wieloletni trud oraz wszelkie dobro, jakim nas obdarzaliście  
serdecznie dziękujemy, życząc długich lat w zdrowiu i radości.
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Kościół pw. św. Jakuba Większego Apostoła przy ul. 
Głuskiej w Lublinie powstał w latach 1786-1790 stara-
niem ks. Wincentego  Jezierskiego. W roku 1906 został 
powiększony o prezbiterium,  zakrystię i dwie kaplice 
w transepcie. W latach 1925-1927 jego wnętrze ozdobiły 
polichromie wykonane w technice olejnej i klejowej 
(fotografia powyżej). Utrzymane są one w kolorystyce błę-
kitów, szarości, czerwieni, bieli i barwy kremowej, z prze-
wagą ornamentyki abstrakcyjnej i stylizowanej roślinności 
– nawiązującej do sztuki ludowej (wycinanek,  kilimów), 
stylistyki młodopolskiej i nurtu historyzmu narodowego. 
Na ścianach prezbiterium artysta wprowadził m.in. motyw 
stylizowanych orłów przepasanych biało-czerwoną flagą 
(co zapewne było nawiązaniem do niedawno odzyska-
nej przez Polskę niepodległości), a także wielobarwną, 
dekoracyjną „tapetę” zakończoną frędzlami, podwieszoną 
pod fryzem – przeistaczającą się w pofałdowaną tkaninę. 
Całości wystroju prezbiterium dopełniają sceny figuralne 
przedstawiające Nauczanie Pana Jezusa, Błogosławieństwo 
 dzieci oraz Boga Ojca w oprawie stylizowanych chmur, pło-
miennych języków i gwiazd. Być może inspiracją dla tego 
ostatniego przedstawienia był – powstały w 1904 roku – 
witraż Stanisława  Wyspiańskiego w krakowskim kościele 
ojców franciszkanów. 

W południowym ramieniu transeptu znajduje się 
kolejne – zdobiące tegoroczną kartę wielkanocną 
LPEC– przedstawienie figuralne  Jezus ukazujący się Marii 
Magdalenie po Zmartwychwstaniu (ilustracja po prawej). 
Na pierwszym planie tego fragmentu polichromii Maria 
Magdalena, ubrana w niebieską wierzchnią szatę, klęczy 
przy pustym grobie, w głębi Chrystus w białej szacie 
na tle pejzażu z ubogą roślinnością i niebiesko-szarego 
nieba. Scenę tę opisał Ewangelista Marek (Mk 16, 9-11): 
Po swym zmartwychwstaniu, wczesnym rankiem w pierwszy 

dzień tygodnia, Jezus ukazał się najpierw Marii Magdalenie, 
z której wyrzucił siedem złych duchów. Ona poszła i oznajmiła 
to tym, którzy byli z Nim, pogrążonym w smutku i płaczącym. 
Ci jednak słysząc, że żyje i że ona Go widziała, nie chcieli 
wierzyć. Scena obwiedziona jest bordiurą z geometrycz-
nym zielono-niebiesko-szarym wzorem po bokach oraz 
od dołu zgeometryzowaną dekoracją roślinną z przewagą 
błękitów, żółci i czerwieni. W prawym dolnym rogu sygna-
tura Kop. Miklasiński.

NaSza karta świąteczNa

Polichromie w ykonane został y 
przez Celestyna Miklasińskiego (1884-
1944), lubelskiego malarza specjalizują-
cego się w sztuce kościelnej. Malarskie 
umiejętności zdoby wał on w Pań-
stwowej Szkole Sztuk Zdobniczych 
i Przemysłu Artystycznego w Krako-
wie. W 1909 roku założył w Lublinie 
Zakład Sztuk Zdobniczych i Przemysłu 
Artystycznego, w którym zatrudniał 
rzemieślników i artystów. Najciekaw-
szymi realizacjami tego artysty są poli-
chromie o tematyce religijnej, które 

wykonywał do wielu wnętrz kościelnych w parafiach Diecezji Lubelskiej 
i Podlaskiej, m.in. w Kurowie, Wilkołazie, Czerniejowie, Bychawce, Żyrzynie 
oraz w kościele pw. Świętego Ducha w Lublinie (niezachowana do dzisiaj 
 polichromia w prezbiterium). Celestyn Miklasiński wykonywał także liczne 
obrazy i rzeźby do kościołów. Zlecenia otrzymywał m.in. w takich miejsco-
wościach jak Fajsławice, Końskowola, Tarnogóra, Skierbieszów, Zakrzówek, 
Boby i Stary Zamość. W jego życiorysie znajdziemy także wątek konser-
watorski, powiązany z wykonaniem w 1941 roku prac przy malowidłach 
w pałacu Lubomirskich w Radzyniu Podlaskim.

dr dariusz kopciowski
Lubelski Wojewódzki konserwator Zabytków

foto Piotr Maciuk

Nie lękajcie się
Często zapominamy, że w życiu są „ciemne strefy”, mroczne 

chwile. Myślimy, że mogą one spotkać tylko kogoś innego. 
Tymczasem obecny czas jest mroczny dla wszystkich. Jest on 
naznaczony bólem i mrokiem, które weszły do domu.  (…)

Okres przygotowań do Wielkanocy, wraz z modlitwą 
i postem, uczy nas patrzenia na innych z solidarnością, 

zwłaszcza na cierpiących, w oczekiwaniu na blask tego 
światła, które na nowo oświetli wszystko i wszystkich. (…) 

Wszyscy jesteśmy ludźmi i jako ludzie wszyscy jesteśmy 
w tej samej łodzi. A dla chrześcijanina nic co ludzkie 

nie powinno być obce. (…) Łączy nas człowieczeństwo 
i  cierpienie. Pomaga nam współdziałanie, wzajemna 
współpraca, poczucie odpowiedzialności i duch poświęcenia, 
rodzący się w wielu miejscach. (…) 

Sytuacja obecna powinna przypomnieć ludziom raz na 
zawsze, że ludzkość jest jedną wspólnotą oraz jak ważne 

i decydujące jest powszechne braterstwo. Musimy mieć 
świadomość, że przyszłość będzie trochę jak okres powojenny. 
Nie będzie już więcej „innego”, ale będziemy „my”. Ponieważ 
z tej sytuacji możemy wyjść tylko razem. (…) 

Będziemy musieli jeszcze bardziej przyjrzeć się korzeniom: 
dziadkom, osobom starszym. Zbudować między nami 

wszystkimi prawdziwe braterstwo. Trzeba będzie pamiętać 
o  tym trudnym doświadczeniu, przeżywanym przez 
wszystkich razem. 

I dalej iść z nadzieją, która nigdy nie zawodzi. 

Papież Franciszek
fragmenty rozmowy Domenico Agasso jr., „La Stampa” 20.03.2020 r.

Zarząd LPEC S.A. dziękuje Proboszczowi Parafii pw. św. Jakuba Apostoła 
w Lublinie za wyrażenie zgody na wykorzystanie w publikacji polichromii 
autorstwa Celestyna Miklasińskiego.

LPEC ProPagujE siEdEmsEtLEtniE 
dziEdziCtwo kuLturowE LubLina

pożeGNaNie
W dniu 21 marca 2020 roku 
zmarł nasz kolega  
śp. Henryk Raczyński  
– z wielkim smutkiem  
przyjęliśmy tę wiadomość.

Pan Henryk z LPEC związany był 
od 1 stycznia 1989 roku aż do śmierci, 
przez ponad 31 lat. Do 2005 roku pra-
cował jako elektromonter w Dziale 
Elektrycznym, a przez ostatnie 15 lat 
na stanowisku inspektora ds. tech-
nicznych w Dziale Informatyki.

Był pracownikiem niez w ykle 
sumiennym, odpowiedzialnym i zaan-
gażowanym w realizacji powierzo-
nych zadań.  Z okazji 55-lecia LPEC, 
decyzją Ministra Energii, otrzymał 
Odznakę Honorową „Za zasługi dla 
energetyki”. 

Był powszechnie lubiany. Zawsze 
u ś m i e c h n i ę t y,  p e ł e n  p o c z u c i a 
humoru, koleżeński, bardzo pomocny, 
chętnie dzielący się swoją wiedzą 
i doświadczeniem – takim Go zapa-
miętamy.

Nie mogąc uczestniczyć z powodu 
pandemii w uroczystościach pogrze-
bowych, przyjaciele z LPEC poprosili 
o odprawienie Mszy świętej grego-
riańskiej za śp. Henryka – każdego 
dnia, przez cały wrzesień 2020 roku, 
w kościele pw. Niepokalanego Poczę-
cia Najświętszej Maryi Panny w Lubli-
nie przy ul. Bazylianówka 85.

Bliskim składamy wyrazy najgłęb-
szego współczucia.

Wieczny odpoczynek  
racz Mu dać Panie…
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Tegoroczne Święta Wielkanocne upłynęły w niecodziennej atmosferze, pełnej większej niż zazwy-
czaj zadumy nad kruchością ludzkiego życia i nadziei, jaką niesie Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. 
Puste kościoły, świętowanie jedynie w gronie najbliższych, brak tradycyjnych wizyt świątecznych. Także 
w LPEC, po raz pierwszy od ćwierćwiecza, nie odbyło się spotkanie świąteczne z udziałem pracowników 
i przyjaciół naszej Spółki. ograniczyliśmy się jedynie do życzeń świątecznych w postaci tradycyjnej już 
– XXii w kolekcji – karty firmowej LPEC, dodać należy kolekcji od 2009 roku propagującej ponad siedmio-
wiekowe dziedzictwo kulturowe Lublina. do karty dołączony był – publikowany także tutaj – fragment 
jakże aktualnej rozmowy z ojcem Świętym Franciszkiem.  pkk
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