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Nasza okładka

Przez krzyż 
do zmartwychwstania
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Zarząd LPEC Sp. z o.o. dziękuje 
Ojcom z lubelskiego klasz-
toru Zakonu Braci Bosych Naj-
świętszej Maryi Panny z Góry 
Karmel za udostępnienie do 
publikacji reprodukcji XVII-
wiecznej rzeźby Chrystusa 
Ukrzyżowanego.

Plan dawnego kościoła 
i klasztoru karmelitańskiego 
przy Krakowskim Przedmieściu 
z naniesionym zarysem 
obecnego ratusza.

Piękna i majestatyczna rzeźba konającego na krzyżu 
Jezusa znajduje się dzisiaj w bocznym ołtarzu kościoła karme-
litów bosych przy ul. Świętoduskiej. Świątynia ta – perła rene-
sansu lubelskiego – nie jest jednak pierwotnym miejscem, 
w którym Ukrzyżowany odbierał cześć wiernych. Kościół 
ten nie jest także pierwotną siedzibą zakonników w brązo-
wych habitach i białych, nawiązujących do czystości Dzie-
wicy Maryi, płaszczach.

Karmelici bosi przybyli do Lublina w 1610 roku. Począt-
kowo, za zgodą rady miejskiej, osiedlili się przy kościele 
Ducha Świętego na Krakowskim Przedmieściu. Wkrótce jed-
nak wznieśli własną świątynię i klasztor. W 1619 roku kon-
sekrowano nowy karmelitański kościół p.w. Najświętszej 
Maryi Panny z Góry Karmel (Matki Boskiej Szkaplerznej). 
Budowla ta wznosiła się pomiędzy kościołem świętoduskim 
a Bramą Krakowską. W 1803 roku pożar zniszczył zabudowa-
nia, a karmelici przenieśli się na ul. Świętoduską, gdzie wcze-
śniej prowadziły surowe życie w zamknięciu klauzury kar-
melitanki bose. W miejscu spalonego kościoła karmelitów, 
po częściowej adaptacji zachowanych murów, wybudowano 
w latach 1827-1828 nowy ratusz miejski – dziś siedzibę Pre-
zydenta i Rady Miasta.

Figura Chrystusa Ukrzyżowanego pierwotnie znajdowała 
się w dawnym kościele karmelitów przy Bramie Krakowskiej. 
Najprawdopodobniej umiejscowiona była w ołtarzu pod chó-
rem. Ze starych inwentarzy wiadomo, że głowę Jezusa zdo-
biła srebrna korona. Figurę tę uważano za  słynącą łaskami, 
czego dowodem były wieszane wokół niej liczne wota – świa-
dectwa uzdrowień i wysłuchanych próśb. Ocalałą z pożaru 
rzeźbę karmelici przenieśli w 1807 roku do swojej nowej sie-
dziby i umieścili w bocznym ołtarzu. 

W 2009 roku siedemnastowieczny barokowy ołtarz 
z rzeźbą Ukrzyżowanego, z polichromowanego na czarno 
drewna, poddano gruntownej restauracji. Przeprowadzone 
wówczas prace wykazały, że także ołtarz w pewnym okresie 
czasu przemalowany był na czarno. Zapewne uczyniono tak 
na znak żałoby po upadku powstania styczniowego. Czerń 
Chrystusa jest pierwotna, a zatem wcześniejsza od tych tra-
gicznych wydarzeń. o. Arkadiusz Smagacz OCD
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Tytuł Gazeli Biznesu otrzymują dyna-
micznie rozwijające się firmy, które osią-
gają dobre wyniki finansowe i są rzetel-
nym partnerem w biznesie. Konkurs orga-
nizowany jest przez redakcję Pulsu Biznesu 
przy współpracy z firmą Coface Poland.

Wyróżnione fi rmy przeszły w 2011 roku 
kilka etapów weryfi kacyjnych. Dzięki temu 
wśród Gazel Biznesu znajdują się tylko te 
przedsiębiorstwa, które przez ostatnie trzy 
lata miały bardzo dobre wyniki fi nansowe 
i dodatnią dynamikę przychodów. Organiza-
torzy przed przyznaniem tych zaszczytnych 
tytułów gromadzili, weryfi kowali i oceniali 
informacje na temat wiarygodności fi nan-
sowej spółek. Ubiegające się fi rmy podle-
gały także kontroli pod kątem niezalega-
nia z ewentualnymi zobowiązaniami wzglę-

dem kontrahentów, urzędów skarbowych 
oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Gazele Biznesu to jedyny w swoim 
rodzaju projekt, którego celem jest wyróż-
nienie najdynamiczniejszych na polskim 
rynku małych i średnich przedsiębiorstw. 
Pierwsze rozdanie statuetek odbyło się 
w 2000 roku. Projekt jest realizowany 
w dziewięciu europejskich krajach, w któ-
rych działają bliźniacze dla Pulsu Biz-
nesu dzienniki ekonomiczne należące 
do Grupy Wydawniczej Bonnier – oprócz 
Polski są to Szwecja, Dania, Austria, Litwa, 
Łotwa, Rosja, Estonia i Słowenia.

Uroczysta gala wręczenia Gazel Biz-
nesu 2011 odbyła się 20 marca 2012 
roku w Filharmonii im. H. Wieniawskiego 
w Lublinie.  aw

Lubelskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej już po raz czwarty z rzędu 
znalazło się w gronie laureatów konkursu Gazele Biznesu. 

W dniach 24-25 stycznia 2012 roku 
w Hotelu Mercure Unia w Lublinie odbyła 
się ogólnopolska konferencja pt. „Rynek 
Ciepła Systemowego”. Współorganizato-
rem spotkania było Lubelskie Przedsiębior-
stwo Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. 

Tematyka konferencji obejmowała 
zagadnienia strategii rozwoju ciepłow-
nictwa, wdrażania ustawy o efektywności 
energetycznej, taryfikacji ciepła oraz mar-
ketingu i obsługi klienta w ciepłownictwie.

Konferencja była zorganizowana pod 
honorowym patronatem Krzysztofa Żuka 
– prezydenta miasta Lublin oraz  Janusza 
Grobla – prez ydenta miasta Puławy. 
W spotkaniu wzięli udział przedstawi-
ciele zarządów oraz kadry kierowniczej 
przedsiębiorstw ciepłowniczych, elektro-
ciepłowni, ciepłowni oraz firm współpra-
cujących z ciepłownictwem m. in. z Kra-
kowa, Tarnowa, Opola i Łodzi.

aw

Rynek Ciepła Systemowego

3

LPEC kolejny już rok grał z Wielką 
O r k i e s t r ą  Ś w i ą t e c z n e j 

Pomocy. W tym roku hasłem przewod-
nim Orkiestry było zawołanie „Gramy 
z pompą! Zdrowa mama, zdrowy wcze-
śniak, zdrowe dziecko”. Zebrane pieniądze 
zostaną przeznaczone na zakup sprzętu 
medycznego do ratowania życia wcze-
śniaków oraz pomp insulinowych dla cię-
żarnych kobiet z cukrzycą.

Częścią ogólnopolskiego XX Finału 
WOŚP były fi nały regionalne. W tym roku 
Lubelskie Przedsiębiorstwo Energetyki 
Cieplnej Sp. z o.o., wzorem lat ubiegłych 
zostało sponsorem wspierającym lubel-
ski finał. W naszym mieście odbył się on 
przed Galerią Olimp przy al. Spółdzielczo-
ści Pracy. Przez cały dzień imprezę uświet-
niały występy DJ-ów, pokazy służb ratow-
niczych i mundurowych, szkolenia i pokazy 
z zakresu udzielania pierwszej pomocy oraz 
liczne koncerty. Kulminacyjnym punktem 
wszystkich wydarzeń XX Finału Wielkiej 
Orkiestry Świątecznej Pomocy w Lubli-
nie było „Światełko do nieba”, jak również 
występ Kasi Kowalskiej i zespołu Łzy. aw
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LPEC w swojej działalno-
ści sponsoringowej, 

często wspiera akcje kierowane do 
dzieci i młodzieży, odwołując się 
tym samym do ciepłych prorodzin-
nych wartości. W pierwszych miesią-
cach 2012 roku nasza Spółka udzie-
liła m.in. wsparcia dla młodzieży 
z domów dziecka udającej się z piel-
grzymką na Międzykontynentalne 
Spotkanie Młodych w Taizé we Fran-
cji. Pielgrzymka odbyła się w dniach 
3-14 lutego 2012 r., a jej organizato-
rem było Chrześcijańskie Stowarzy-
szenie Młodzieży w Lublinie. LPEC 
wspiera tę inicjatywę systematycz-
nie od kilku lat. aw

Spółka, chcąc obrać 
właściwy i pożądany kie-
r u n e k  d z i a ł a ń  w  t y m 
zakresie, zwróciła się 
d o  m i e s z k a ń c ó w 
Lublina o opinię na 
ten temat.

Przeprowadzono 
b a d a n i a ,  k tó r yc h 
celem było zebranie 
informacji na temat 
działań z dziedziny CSR 
(Corporate Social Respon-
sibility), jakie prowadzi Lubel-
skie Przedsiębiorstwo Energetyki 
Cieplnej sp. z o.o. w Lublinie. Dane miały 
pomóc zdiagnozować, czy LPEC postrzegane jest jako fi rma prowa-
dząca działalność odpowiedzialną społecznie. Interesowały nas opi-
nie na temat obecnego wizerunku jaki funkcjonuje w świadomości 
mieszkańców Lublina oraz sugestie, które pomogą stworzyć pożą-
dany obraz przedsiębiorstwa w przyszłości.

Narzędziem badawczym była ankieta skie-
rowana do 300 mieszkańców Lublina. Wybór 
lokalizacji badania miał na celu optymaliza-
cje grupy docelowej pod kątem płci, wieku, 
wykształcenia oraz miejsca zamieszkania (dziel-
nicy Lublina). Badanie przeprowadzone było 
w największych skupiskach mieszkańców mia-
sta, takich jak: okolice centrów handlowych 
i supermarketów, przystanków autobusowych 
MPK, targowisk, szkół wyższych oraz osiedli 
mieszkaniowych.

Z przeprowadzonych badań wynika, że 
Lubelskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepl-
nej sp. z o.o. w Lublinie jest fi rmą znaną i rozpo-
znawalną (78 % ankietowanych słyszała o LPEC). 
39 % respondentów kojarzy Spółkę z akcjami 
charytatywnymi i działalnością prospołeczną. 

Na podstawie wyników prze-
prowadzonych badań wyło-

nione zostały obszary, na 
których powinno się kon-

centrować społeczne 
zaangażowanie Spółki. 
Są to:

o c h r o n a  ś r o d o -
wiska;  poszanowanie 

energi i ;  uczestnictwo 
w imprezach organizowa-

nych przez odbiorców cie-
pła, w tym m.in. festyny oraz 

pikniki rodzinne; promocja sportu 
i zdrowego stylu życia; wsparcie grup 

i środowisk społecznych, zagrożonych wyklu-
czeniem, szczególnie wrażliwych w okresie zimy.

Skupienie zaangażowania społecznego LPEC na wymienio-
nych obszarach ma na celu budowanie zaufania mieszkańców 
Lublina oraz spójnego wizerunku Spółki jako solidnego partnera.

tsr

Jednym z celów marketingowych 
„Strategii rozwoju LPEC Sp. z o.o. 
na lata 2012-2016” jest umocnie-
nie wizerunku � rmy, jako odpowie-
dzialnej i zaangażowanej społecznie.

Proszę wskazać obszary działań na rzecz społeczności lokalnej, w które

wg Pana/Pani powinna zaangażować się firma LPEC (max 3 działania).
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Niejednokrotnie w okresie od wiosny do jesieni pojawiają się dni, w których temperatura zewnętrzna spada poniżej 12oC i wów-
czas odczuwalny jest przez odbiorców brak komfortu cieplnego. W efekcie w mieszkaniach jest chłodno, a u mieszkańców często poja-
wia się katar i przeziębienie. Zamiast więc marznąć wiosną i jesienią, narażać się na choroby, warto zadbać o właściwy komfort cieplny. 

Wystarczy, że administratorzy obiektów nie zrezygnują po zimie z ogrzewania
Warto podkreślić fakt, że ogrzewanie w okresie wiosenno-letnim włącza się tylko wtedy, kiedy temperatura zewnętrzna spada. Zatem 

jeśli jest ciepło – nie płacimy, a jak jest zimno, możemy sami zdecydować – albo przeziębienie albo komfort cieplny.
Automatyka pogodowa sama wyłączy ogrzewanie
Usługa całorocznego dostarczania Ciepła Systemowego opiera się o automatykę pogodową. Jest to zespół urządzeń elektronicznych 

i mechanicznych, w które wyposażane są nowoczesne węzły cieplne. Automatyka odpowiada za uruchomienie lub odcięcie dostawy w 
oparciu o pomiar temperatury rejestrowany przez czujnik zainstalowany na budynku. Jeśli zrobi się chłodno, do kaloryferów trafi ciepła 
woda, gdy się ociepli, ogrzewanie się wyłączy. Co ważne, zamawiający usługę sam określa temperaturę graniczną.

Z danych historycznych dotyczących temperatur w Lublinie wynika, że w miesiącach od maja do września odnotowuje się co roku 
kilkadziesiąt dni w których temperatura zewnętrzna, szczególnie rano i wieczorem, spada poniżej 12oC. Średnio w analizowanym okresie 
jest około 40 dni z temperaturą poniżej 12oC, w tym około 20 dni z temperaturą poniżej 10oC (pomiar temperatury o godzinie 6.00 i 21.00).

tsr

Kwiecień plecień ...

Okres
godz. 6.00 godz. 21.00

max 12oC max 10oC max 12oC max 10oC
maj - wrzesień 2009 35 21 48 21

maj - wrzesień 2010 42 21 37 21
maj - wrzesień 2011 32 15 41 19

średnio 36 19 42 20

Poprawa pogody i wzrost temperatur zewnętrznych sprawia, że wielu administratorów pochopnie rezygnuje 
z dostawy ciepła i kończy tzw. sezon grzewczy. Ale jak mówi stare porzekadło i pokazują to też statystyki lat 
poprzednich, nadejście wiosny nie oznacza tylko słonecznych i ciepłych dni.
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Sprzedaż ciepła
Rok 2011 był cieplejszy w porównaniu z latami poprzednimi. 

Temperatury zewnętrzne zarówno w pierwszej połowie ubie-
głego roku, jak i pod jego koniec spowodowały, że Spółka sprze-
dała mniej ciepła w porównaniu do lat poprzednich.
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Klienci
W poprzednim roku struktura mocy zamówionej przez klien-

tów nie uległa większej zmianie. Największym sektorem odbior-
ców ciepła pozostaje w dalszym ciągu wielorodzinne budownic-
two mieszkaniowe z ponad 70% udziałem w sprzedaży ciepła. 
Zmianie ulega natomiast struktura świadczonych usług. W okresie 
ostatnich 5 lat w strukturze dostawy ciepła maleje udział zapotrze-
bowania na cele centralnego ogrzewania, rośnie natomiast udział 
zapotrzebowania na cele ciepłej wody, wentylacji i klimatyzacji.
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LPEC w liczbach
Podsumowanie 2011 roku
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Inwestycje w infrastrukturę
Podsumowanie wartości zadań modernizacyjnych, inwestycyj-

nych i remontowych firmy w roku 2011 wyniosło prawie 28 mln 
zł. Była to kwota o 17,4% wyższa w stosunku do poprzedniego 
roku. Nakłady inwestycyjne i remontowe w roku 2010 wynio-
sły bowiem 23,8 mln zł. Priorytetem, jak co roku była moderniza-
cja infrastruktury przesyłowej oraz rozwój systemu i przyłączanie 
nowych klientów. 

W zakresie działalności inwestycyjno-modernizacyjnej rok 
2011 obfitował w liczne zadania, m.in.:
• wybudowano lub przebudowano ogółem 13.295,9 m sieci cie-

płowniczej i zewnętrznych instalacji odbiorczych c.o. i c.w.u.;
• wykonano podłączenia do 45 nowych węzłów cieplnych;
• zmodernizowano 33 szt. węzłów indywidualnych i grupowych;
• zamontowano 48 szt. ciepłomierzy, a 623 podłączono do sys-

temu zdalnego odczytu;
• 8 szt. węzłów cieplnych podłączono do systemu komunikacji 

on-line TAC VISTA.
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W ramach realizowanego pro-
jektu „Przebudowa sieci ciepłowni-
czej na terenie Lublina”, współfinan-
sowanego z Funduszu Spójności UE 
w ramach POIiŚ 2007-2013 udało się 
zrealizować 3,96 km sieci. Do końca 
2011 roku w ramach całego Projektu 
zakończono realizację siedmiu z dwu-
dziestu sześciu zaplanowanych zadań, 
a dwa kolejne są w trakcie realiza-
cji. Łączna długość wymienionych 
sieci to ponad 6,7 km, czyli w sumie 
30% odcinków objętych projektem. 
W efekcie realizacji projektu, do 31 
grudnia 2011 roku udało się zaosz-
czędzić 14.275 GJ (31,6% zakładanego 
w Projekcie wskaźnika rezultatu) oraz 
1,44 tys. ton emisji CO

2
 (17,7% zakła-

danego wskaźnika).
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Nowe przyłączenia
W 2011 roku dostawę ciepła uruchomiono w 52 nowych 

obiektach, o łącznej mocy 8,25 MW, w tym dostawę ciepłej wody 
w 12 obiektach, o łącznej mocy 0,51 MW. W 2010 roku do lubel-

skiego systemu ciepłowniczego przyłączono 50 nowych obiek-
tów o łącznej mocy 7,2 MW. Wzrost mocy w przyłączonych obiek-
tach widoczny jest zarówno w budownictwie mieszkaniowym, 
jaki i handlowo-usługowym oraz użyteczności publicznej. Wśród 
największych inwestycji przyłączeniowych można wymienić: Park 
handlowy „Tatary”, ul. Mełgiewska/Turystyczna, Galerię OLIMP I, 
budynki mieszkalne przy ul. Wileńskiej (LSM), budynki na os. Węgli-
nek (ul. Gęsia, Jantarowa, Onyksowa), Izbę Skarbową przy Al. Smo-
rawińskiego, Wydział Informatyki i Matematyki UMCS, Bibliotekę 
przy ul. Akademickiej.
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Wynik finansowy
W roku 2011 roku Spółka wypracowała wynik finansowy netto 

w wysokości 7,6 mln zł, który jest o 7,36% wyższy od wyniku osią-
gniętego w roku 2010. Udało się tego dokonać realizując przy tym 
rekordowo wysoki poziom modernizacji i inwestycji. Osiągnięcie 
takiego wyniku było możliwe dzięki poprawie wydajności pracy 
(wzrost o 17% w stosunku do poprzedniego roku) przekładają-
cej się na realizację zadań inwestycyjnych siłami własnymi LPEC.

W okresie ostatnich 5 lat Spółka ani razu nie zanotowała 
straty na działalności, a zysk począwszy od 2005 roku sukcesyw-
nie wzrasta.
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Akcja „Zmień bojler na kaloryfer” zwiększyła liczbę fanów strony Lubię Ciepło do ponad 2200 osób. W ramach kampanii internauci 
byli zachęcani do prowadzenia zdrowego trybu życia, mobilizującego do ćwiczeń, utrzymywania diety i dążenia do „kaloryfera” na brzu-
chu. Na portalu facebook zamieszczone zostały cztery filmy z treningami mięśni brzucha, o różnym stopniu trudności. Uruchomiony 
został również konkurs, w którym do wygrania było 1500 magnesów na lodówkę „hamujących” apetyt. 

Wirusowe rozprzestrzenianie się informacji o kampanii zwiększa jej zasięg. Akcja odbiła się szerokim echem także w innych mediach 
społecznościowych. Filmy z ćwiczeniami zostały wyświetlone na YouTube już ponad 2500 razy. Komunikaty pojawiły się także na porta-
lach twitter i blip. tsr

„Zmień bojler na kaloryfer”
 czyli sukces na facebooku

Nowy tabor

Na przełomie 2011 i 2012 roku LPEC sfinalizował zakup 10 nowych samochodów Volkswagen Transporter T5 w wersji brygadowej. 
Samochody te napędzane są silnikiem diesla o pojemności 2.0 l i posiadają moc 102 KM oraz spełniają europejski standard emisji spa-
lin Euro 5. Spółka, jako firma przyjazna środowisku dąży do jak największej redukcji emisji CO

2
 w Lublinie. Modernizacja taboru pozwala 

LPEC sukcesywnie podnosić jakość świadczonych usług, jednocześnie zwiększając komfort pracy swoich pracowników. tekst i fot. aw
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Program skierowany jest do odbiorców, którzy 
korzystają z ciepła systemowego LPEC do ogrzewa-
nia budynków, ale ciepłą wodę pozyskują w opar-
ciu o indywidualne podgrzewacze gazowe. W Lubli-
nie najwięcej tego typu budynków występuje w zaso-
bach Lubelskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, w Śród-
mieściu, na Bronowicach, na os. Kruczkowskiego oraz 
na Wieniawie.

Mieszkańcy Lublina mają prawo wiedzieć, że zagro-
żeń związanych z zaczadzeniem można uniknąć, gdyż 
urządzenia do podgrzewu wody proponowane przez 
LPEC nie tylko znajdują się poza mieszkaniami, ale 
w ogóle nie wykorzystują procesu spalania. Węzły 
cieplne lokalizowane są bowiem w odrębnych pomiesz-
czeniach, najczęściej w piwnicach budynków, a zasilane 
są czynnikiem w postaci wody o określonej temperatu-
rze i ciśnieniu. W związku z tym nie ma niebezpieczeń-
stwa zatrucia czadem, którego najczęstszą przyczyną 
jest niedrożność przewodów spalinowych lub wenty-
lacyjnych, zły stan techniczny urządzeń gazowych czy 
też ich niewłaściwa eksploatacja. 

Obecnie prawo nakazuje zaostrzenie bezpie-
czeństwa i zaleca poprawę techniczną obiektów, 
w których stosowane są instalacje gazowe, co często 
może wiązać się z przebudową całego systemu komi-
nowo-wentylacyjnego. Przepisy nakładają na właści-
cieli budynków obowiązek spełniania bardziej rygo-
rystycznych kryteriów bezpieczeństwa. W pełni bez-
pieczne rozwiązanie, nie wymagające żadnej dodat-
kowej instalacji kominowej, to właśnie Ciepło Syste-
mowe z LPEC wykorzystane do podgrzewania wody. 

Dodatkowo ciepło z miejskiej sieci gwarantuje naj-
bardziej racjonalny i perspektywiczny pod względem 
ekonomicznym sposób podgrzewu ciepłej wody użyt-
kowej. W rozwiązaniach technologicznych stosowane 
bowiem są nowoczesne urządzenia regulacyjne, które 
optymalizują zużycie ciepła, a w konsekwencji zwięk-
szają oszczędności u odbiorców. Koszty przygotowa-
nia ciepłej wody przy udziale Ciepła Systemowego 
są niższe od kosztów ponoszonych przy podgrze-
waniu wody w indywidualnych piecykach gazowych 
– oszczędności w opłatach szacowane są na poziomie 
od 100 zł nawet do 170 zł na osobę w skali roku (przy 
założonym zużyciu ciepłej wody 70 dm³ przez miesz-
kańca w ciągu doby). Jarosław Boroch

Lublin bez czadu
Dobiegają końca przygotowania Lubelskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej do realizacji programu, którego ce-
lem jest upowszechnienie dostępu do bezpiecznego systemu pozyskiwania ciepłej wody przygotowywanej w opar-
ciu o Ciepło Systemowe. W trosce o bezpieczeństwo mieszkańców Lublina chcemy przypomnieć odbiorcom ciepła 
z miejskiej sieci ciepłowniczej, że można całkowicie wyeliminować zagrożenia związane z zatruciem tlenkiem węgla*).

*) Tlenek węgla (CO), potocznie nazywany czadem, jest gazem, który w temperaturze pokojowej jest bezbarwny, bez-
wonny i niedrażniący, a więc niewykrywalny przez ludzkie zmysły. W związku z tym, że posiada nieco mniejszą gęstość 
od powietrza, łatwo się z nim miesza oraz bez problemu się z nim rozprzestrzenia. Czad dostaje się do organizmu 
przez układ oddechowy, a następnie jest wchłaniany do krwiobiegu skutkując niedotlenieniem tkanek, co prowadzi 
do wielu nieszczęśliwych zdarzeń często kończących się zgonem. Nie bez powodu zyskał więc miano „cichego zabójcy”.
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Chociaż za oknem już wiosna i żyjemy atmos-
ferą Wielkiej Nocy, to z kronikarskiego obowiązku 
odnotować należy nasze firmowe spotkanie opłat-
kowe. Tradycyjnie, jak co roku 20 grudnia 2011 roku. 
spotkaliśmy się w gronie przyjaciół i pracowników 
LPEC by złożyć sobie nawzajem życzenia z oka-
zji Świąt Bożego Narodzenia. Naszymi gośćmi byli 
m.in. zastępca prezydenta Miasta Lublin Stanisław 
Kalinowski, dyrektor Biura Nadzoru Właścicielskiego 
Urzędu Miasta Lublin Krzysztof Trojanowski i prze-
wodniczący Rady Nadzorczej Jacek Drozd. Błogo-
sławieństwa na nadchodzące Święta udzielił nam ks. 
bp Ryszard Karpiński, a słowa Ewangelii według św. 
Łukasza o narodzeniu Chrystusa odczytał nasz kape-
lan ks. Zenon Małyszek. Pracownicy oraz zaproszeni 
goście wspólnie przełamali się opłatkiem, życząc 
sobie wzajemnie wszelkiej pomyślności, radości, jak 
również pokoju na nadchodzące Święta oraz Nowy 
Rok 2012. Kilka dni wcześniej, 15 grudnia na corocz-
nym spotkaniu życzenia składali sobie nasi Weterani 
byli pracownicy LPEC. tekst i fot. aw

Boże Narodzenie 
2011

Boże Narodzenie 2009 
Obraz ze zbiorów Muzeum Lubelskiego 
na Zamku – „Boże Narodzenie w Kazimie-
rzu” (1925 rok), autorstwa Jana Wydry, 
związanego z Lublinem malarza, współ-
twórcy kazimierskiej kolonii artystycz-
nej dwudziestolecia międzywojennego.

Boże Narodzenie 2010 
Odsłaniana tylko na dwa tygodnie w roku 
– pomiędzy Wigilią a Uroczystością Trzech 
Króli – ogromnych rozmiarów XVIII-wiecz-
nej płaskorzeźba „Boże Narodzenie” z ołta-
rza głównego Archikatedry Lubelskiej.
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LPEC PROPAGUJE SIEDEMSETLETNIE 
DZIEDZICTWO KULTUROWE LUBLINA

1317 2017

Od trzech lat Lubelskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepl-
nej aktywnie włącza się w propagowanie pereł lubelskiego 
dziedzictwa kulturowego. Dzieło to wpisuje się znakomicie 
w przygotowania do, przypadającego w 2017 roku, jubileuszu 
siedemsetlecia naszego miasta.

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Świąt Wielkiej Nocy 
LPEC wydaje unikatowe karty z życzeniami. Na kartach tych 
prezentowane są mało znane szerszej publiczności dzieła 
sztuki – czy to przez twórców, czy to przez obecność w prze-
strzeni miejskiej – związane z Lublinem.

Tematycznie nawiązują one do charakteru przeżywanego 
okresu liturgicznego. Reprodukcjom towarzyszą zawsze noty 
opisujące przedstawiany obiekt. Kilkaset kart, dwa razy do roku 
trafia do przyjaciół i kontrahentów LPEC w całej Polsce, przy-
czyniając się do poznania zabytków Lublina.

Koncepcja wydawnictwa i dobór obiektów: 
Piotr Krzysztof Kuty

Reprodukcje i fotografie: Piotr Maciuk
Opracowanie graficzne: Studio R-ka

Boże Narodzenie 2011
Scena bożonarodzeniowa z pochodzącego z k apl icy Trójcy 
Świętej na zamku lubelskim, renesansowego Ołtarza Różańco-
wego  (pierwsza połowa XVII wieku) – obecnie ołtarz ten znaj-
duje się w prezbiterium kościoła św. Wojciecha na Podwalu.

Wielkanoc 2012
XVII-wieczna rzeźba Chrystusa Ukrzyżowa-
nego z kościoła Ojców Karmelitów Bosych 
przy lubelskim Krakowskim Przedmieściu 
(w miejscu dzisiejszego Ratusza) – obec-
nie w kościele tychże zakonników przy 
ul. Świętoduskiej (więcej na stronie 2).

Wielkanoc 2010
XVIII-wieczny obraz „Ostatnia Wieczerza” ze 
zbiorów Muzeum 200-lecia Diecezji Lubel-
skiej, znajdujący się w kaplicy Arcybiskupa 
Metropolity Lubelskiego.

Wielkanoc 2011
Inicjał przedstawiający Chrystusa powsta-
jącego z grobu, zdobiący bogato ilumi-
nowaną, nigdy dotychczas nie reprodu-
kowaną księgę chorału gregoriańskiego 
z 1578 roku, będącą własnością lubel-
skiego klasztoru Ojców Dominikanów.
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Przez wiele lat późna jesień i wczesna wiosna były dla odbiorców ciepła okresami 
niepewności. Upływały one pod hasłami „Kiedy w końcu będzie ciepło w mieszkaniu" 
lub „Ciekawe, kiedy wyłączą ogrzewanie?". Marznięcie przed rozpoczęciem sezonu 
grzewczego i tuż po jego zakończeniu było przez dziesięciolecia standardem. Celowo 
używamy czasu przeszłego - mamy bowiem rozwiązanie. Kryje się ono w czterech 
słowach: Ciepło przez cały rok.

Wejdź na stronę  www.cieploprzezcalyrok.pl  i dowiedz się więcej.

Sezon grzewczy nie istnieje.




