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ORły WpROst 
Dla lpeC
Lubelskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej otrzymało 
prestiżowe wyróżnienie w rankingu orły Wprost 2017.  
Nagrodę z rąk redaktora naczelnego Wprost odebrał  
marek Goluch wiceprezes zarządu LPEC S.A.

Orły Wprost to nagroda dla firm, samorządów oraz wybitnych 
osobowości. Mogą otrzymać ją firmy wyróżniające się dobrymi 
wynikami finansowymi, rzetelnością i wiarygodnością biznesową 
oraz aktywnie uczestniczące w życiu społeczności lokalnych.

Ranking odbywa się pod patronatem honorowym Ministerstwa 
Rozwoju. Uroczysta gala wręczenia Orłów Wprost 2017 w Lublinie 
odbyła się w dniu 8 listopada 2017 roku.

arkadiusz Wojewódzki
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Wiceprezes Marek Goluch z „Orłami Wprost” dla LPEC
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lpeC  
naGRODZOne  
na FCp 2017
XXI forum Ciepłowników Polskich (fCP), które 
odbyło się w dniach 11-13 września 2017 roku 
w międzyzdrojach, było wyjątkowe dla Lubel-
skiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepl-
nej. firma została nagrodzona za największą 
aktywność marketingową wśród wszystkich 
dostawców ciepła w kraju. Nagroda ta została 
przyznana w tym roku po raz pierwszy. 

Głównym tematem tegorocznego Forum było 
„Czyste powietrze w mieście.” W ostatnich latach 
jakość powietrza w polskich miastach stała się waż-
nym przedmiotem publicznej debaty. Obrady XXI 
FCP zwróciły uwagę na  fakt, że branża ciepłowni-
cza w kluczowy sposób wpływa na  to, czym na co 
dzień oddychamy. dyskutowano również nad tym jak 
można poprawić sytuację polskich miast i poprawić 
komfort codziennego życia mieszkańców, zwłaszcza 
w okresie grzewczym.

Tradycyjnie podczas uroczystej inauguracji obrad 
wręczane były nagrody i wyróżnienia. do najlep-

szych przedsiębiorstw w branży trafiły 
Laury Ciepłownictwa. Po raz pierwszy 
w historii Forum została wręczona rów-
nież nagroda za aktywność marketin-
gową dostawców ciepła systemowego. 
Pierwsze miejsce w konkursie zajęło 
Lubelskie Przedsiębiorstwo Energetyki 
Cieplnej S.A. Statuetkę od Zarządu Izby 
Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie 
odebrała prezes Zarządu LPEC S.A. 
jolanta jańczak. Nasza firma została 
szczególnie doceniona za działania 
promocyjne i edukacyjne prowadzone 
na lokalnym rynku.

W FCP 2017 uczestniczyło 620 
osób, w  tym przedstawiciele parla-
mentu, administracji rządowej, admini-
stracji samorządowej, nauki, mediów, 
ciepłownicy, a także dostawcy materia-
łów, urządzeń, technologii i usług dla 
ciepłownictwa.

Swoją ofertę dla ciepłownictwa 
na  stoiskach w  ramach EXPO XXI 
FCP przedstawiło 40 firm. Patronat 
medialny branżowy nad Forum objęły: 
CIRE, COW, INSTAL, Nowa Energia, 
Czysta Energia, Smart Grids Polska 
oraz Inteligentne Miasta i Regiony.

teresa stępniak-Romanek
Foto IGCp

Prezes jolanta jańczak z nagrodą

jedna z debat XXI Forum Ciepłowników Polskich

Zarząd IGCP: prezes jacek Szymczak (z prawej) i wiceprezes Bogusław Regulski 
podczas targów EXPO, towarzyszących XXI Forum Ciepłowników Polskich
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CIepłO Z CeRtyFIkateM 
W odpowiedzi na smogowe alarmy Izba Gospodarcza Ciepłownictwo Polskie zainicjo-
wała proces certyfikacji ciepłowni i elektrociepłowni produkujących ciepło systemowe. 
z certyfikatów mieszkańcy polskich miast dowiedzą się, ile mniej szkodliwych substancji 
dostaje się do otoczenia, gdy ciepło produkowane jest w wyspecjalizowanym zakładzie, 
a nie w przydomowym piecu.
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Ciepło systemowe to skuteczna droga likwidacji 
tzw. niskiej emisji, czyli miejsc, z których w wyniku 
nieefektywnego spalania do atmosfery trafiają 
(na małej wysokości) niebezpieczne dla zdrowia 
ludzi substancje. Źródłami tych zanieczyszczeń 
często są przestarzałe przydomowe kotłownie. 
Nie są one objęte regulacjami prawnymi, wyni-
kającymi z przepisów o ochronie środowiska, 
przez co zatruwają otoczenie. jesienią i zimą jest 
to jedna z głównych przyczyn powstawania smogu 
na obszarach miejskich, o czym świadomości nie 
mają mieszkańcy polskich miast. świadomość 
tę trzeba zbudować pracą u podstaw, najpierw 
wykazując naukowo, dlaczego o wiele groźniejsze 
są niskie kominy od wysokich, i edukując w jaki 
sposób te większe, często budzące złe skojarze-
nia, produkują mniej zanieczyszczeń szkodliwych 
dla zdrowia ludzi od „małych zadymiarzy”. 

Żeby się tego dowiedzieć trzeba dobrze przyj-
rzeć się jak wygląda produkcja ciepła w elektrocie-
płowniach, które są źródłami tzw. wysokiej emisji. 
Tu produkty spalania przedostają się do powietrza 
na dużej wysokości, co już samo w sobie sprawia, 
że są one mniej groźne dla mieszkańców mia-
sta. Co więcej, gdy ciepło powstaje w procesie 
wysokosprawnej kogeneracji (czyli produkowane 
jest razem z prądem elektrycznym), ciepło odpa-
dowe z produkcji wykorzystywane jest ponownie 
i zamieniane na energię elektryczną. W ten spo-
sób nie oddziałuje negatywnie na środowisko 
– odpadowe ciepło w postaci pary wodnej lub 
ciepłej wody nie marnuje się.

kogeneracja przynosi nam także inne korzyści. 
dzięki niej zużywa się mniej surowców niż przy 
produkcji ciepła i prądu w odrębnych zakładach. 
Ciepło jest więc wytwarzane w sposób efektywny, 
co pozwala znacząco ograniczyć zużycie zasobów 
naturalnych koniecznych do produkcji, zmniejsza-
jąc w efekcie także emisję szkodliwych substancji 

– przy wyprodukowaniu takiej samej ilości ciepła, 
elektrociepłownie emitują blisko 200 razy mniej 
pyłów niż piece węglowe. Według danych Pol-
skiego komitetu Energii Elektrycznej, moderniza-
cja elektrociepłowni i rozwój ciepła systemowego 
sprawiły, że Polska od 1988 roku zredukowała 
emisję dwutlenku węgla o 30 procent, przy jedno-
czesnym siedmiokrotnym wzroście PkB. jesteśmy 
światowym liderem w  redukcji CO2, znacząco 
przewyższyliśmy zobowiązania międzynarodowe 
nałożone przez protokół z kioto, a także szybciej 
redukowaliśmy emisję niż pozostałe państwa UE 
w tym czasie. Niestety, często nie zdajemy sobie 
sprawy z dobrodziejstw płynących z wykorzystania 
ciepła systemowego. Równie błędnie pojmuje się 
przyczyny zanieczyszczeń powietrza, wskazując 
na duże fabryczne kominy, które jednak emi-
tują mniej zanieczyszczeń i są pod stałą kontrolą 
w porównaniu z małymi i niepozornymi kominami 
przydomowymi. Nie jesteśmy też świadomi zagro-
żeń wynikających ze źródeł niskiej emisji. Mimo 
wspomnianych osiągnięć, Polska została zaliczona 
przez Europejską Agencję środowiska do grona 
państw najbardziej zanieczyszczonych. 

Proces certyfikacji 
Certyfikacja systemów prowadzona jest przez 

Instytut Certyfikacji Emisji Budynków (ICEB), który 
opracował metodę pozwalającą na ocenę jako-
ści emitowanych do atmosfery zanieczyszczeń. 
Na podstawie danych zebranych przez audytora 
ICEB, systemy ciepłownicze otrzymują certyfikaty 
redukcji emisji. Wydawane przez Instytut cer-
tyfikaty są przyznawane zarówno samym syste-
mom ciepłowniczym, jak i ogrzewanym przez nie 
budynkom. Głównym celem tego działania jest 
uświadomienie zarządców budynków, inwestorów 
oraz samych mieszkańców, poprzez zwrócenie ich 
uwagi na redukcję emisji zanieczyszczeń genero-
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wanych przez systemy ciepłownicze w odniesieniu 
do obiektu referencyjnego. W zależności od tego 
ile razy zmniejszono emisję danego obiektu, 
przyznawane są klasy redukcji: od H (najniższa) 
do A z czterema podklasami (A, A+, A++, A+++). 

Przyznanie certyfikatu poprzedza specjalny 
audyt budynków oraz systemu, w trakcie którego 
zbadane zostają poziomy takich zanieczyszczeń jak 
całkowity pył zawieszony, rakotwórczy benzopiren, 
tlenek siarki, tlenki azotu, dwutlenek węgla oraz 
tlenek węgla. Certyfikat Redukcji Emisji w czytelny 
sposób wskazuje redukcję zanieczyszczeń przez 
poszczególne systemy ciepłownicze, w zależności 
od wykorzystanej struktury paliw i sposobu wytwa-
rzania ciepła. W ramach przeprowadzonej certyfi-
kacji firma otrzymuje komplet dwóch certyfikatów 
wystawionych przez ICEB. Certyfikaty redukcji 
niskiej i ogólnej emisji wydawane są na pięć lat. 

skuteczne narzędzie 
zwiększania świadomości 

korzyści z otrzymania certyfikatu płyną nie tylko 
dla producentów ciepła, ale i dla ich klientów. 
Producenci i dostawcy mogą zwiększać świado-
mość w zakresie wysokiej skuteczności ciepła 
systemowego w utrzymaniu czystego powietrza 
w miastach, w relacjach ze swoimi dotychczaso-
wymi i potencjalnymi klientami – spółdzielniami, 
deweloperami, wspólnotami mieszkaniowymi. 
docelowo ma się to przełożyć na wybór nieszko-
dliwych sposobów ogrzewania w zarządzanych 

budynkach oraz na wzrost jakości życia mieszkań-
ców miejskich osiedli. 

deweloperzy i inwestorzy wybierając ogrze-
wanie budynku ciepłem systemowym od certy-
fikowanego dostawcy, sprzedając mieszkania 
będą mogli podkreślać, że są one ekologiczne, 
bo ogrzewane czystym ciepłem. Budynki, które 
mają certyfikat, będą oznaczane zewnętrznymi 
znakami NO SMOG, wskazującymi jednoznacz-
nie na fakt nieprzyczyniania się danego budynku 
do powstawania w mieście smogu. A jak wyka-
zały badania przeprowadzone w  2014 roku, 
konsumenci coraz większą uwagę zwracają 
na aspekt środowiskowy, gdy chodzi o prefero-
wany sposób ogrzewania. dlatego do wyobraźni 
lokatorów jeszcze bardziej przemówią proste 
w zrozumieniu naklejki ze skalą redukcji emisji, 
wzorowane na  skali klas energetycznych dla 
sprzętów AGd.

Certyfikat w sposób czytelny graficznie prezen-
tuje dane na temat tego o ile mniej zanieczysz-
czeń budynek (oraz sam system ciepłowniczy) 
emituje do powietrza w porównaniu z budynkami 
podłączonymi do przeciętnej kotłowni węglowej 
o mocy od 1 kW do 100 kW, czyli statystycznego 
źródła niskiej emisji. dzięki temu powszechne 
twierdzenie o redukcji niskiej emisji, dzięki zasto-
sowaniu ciepła systemowego, można potwierdzić 
w sposób naukowy.

Zaktualizowany przedruk z:  
„Magazyn Ciepła systemowego” nr 3/2017

jacek szymczak – prezes Izby Gospodarczej cIepłownIctwo polskIe

Niska emisja to nie jest problem sezonowy. Skuteczna walka z niską emisją nie sprowadza się 
tylko do stosowania odpowiednich rozwiązań technologiczno-technicznych. równie ważna 

jest świadomość każdego z nas jak niebezpieczny dla naszego zdrowia jest ten rodzaj zanie-
czyszczenia powietrza. trzeba pamiętać, że zgodnie z oficjalnymi statystykami, z powodu chorób 
wywołanych złą jakością powietrza umiera rocznie około 45   tys. Polaków! te przerażające dane 
powinny skłonić każdego z nas do zainteresowania się sposobem ogrzewania naszych mieszkań 
i pozyskiwania ciepłej wody użytkowej. Warto zatem sprawdzić czy korzystamy z   ciepła systemo-
wego lub czy mamy możliwość korzystania. Jeśli obecnie nie jest to możliwe, to po prostu trzeba 
mieć świadomość jakiego paliwa używamy w  naszych domowych piecach i czym palą nasi sąsiedzi. 
Spalanie produktów węglopodobnych (muły, floty) czy śmieci – tzw. odpadów komunalnych, ozna-
cza, że realnie przyczyniamy się do budowania wspomnianej, tragicznej statystyki. Niska emisja 
nie jest zatem tylko problemem sezonowym, na który nie mamy wpływu, i który nas nie dotyczy.

Panorama lubelskich dzielnic Czuby i LSM
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CeRtyFIkat Dla CZysteGO  
CIepła systeMOWeGO Z lpeC
Lubelskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej otrzymało Certyfikat redukcji emisji  
PreQurs dla całego lubelskiego systemu ciepłowniczego. dokument w przejrzysty 
 sposób określa wpływ produkcji i dystrybucji ciepła systemowego na środowisko, 
w porównaniu do indywidualnego ogrzewania węglowego. Informacje zawarte w cer-
tyfikacie wskazują na to ile razy mniej szkodliwych substancji uwalnianych jest do po-
wietrza dzięki produkcji ciepła w wyspecjalizowanych elektrociepłowniach zamiast 
w indywidualnym piecu węglowym.

Ze szczegółów audytu lubel-
skiego systemu ciepłowniczego 
wynika, że zasilające go elek-
trociepłownie nie stwarzają 
zagrożenia przekroczeń dopusz-
czalnych stężeń szkodliwych 
substancji w powietrzu w strefie 
przebywania ludzi. do tych sub-
stancji zalicza się głównie pyły 
zawieszone i wielopierścieniowe 
węglowodory aromatyczne. 

Ponadto elektrociepłownie 
produkujące ciepło systemowe 
w Lublinie charakteryzują się zde-
cydowanie mniejszymi wskaź-
nikami emisji w  porównaniu 
do ciepła z  lokalnych kotłowni 
węglowych. Wskaźniki te są 
ponad 70 razy mniejsze jeśli cho-
dzi zarówno o pyły zawieszone, 
jak i rakotwórczy benzo(a)piren. 

Prezentacja certyfikatów PreQurs dla ciepła systemowego z LPEC S.A. Od lewej: 
Artur Szymczyk – zastępca prezydenta Miasta Lublin, przewodniczący Rady 
Nadzorczej LPEC S.A., Lech kliza – wiceprezes Zarządu LPEC S.A., tadeusz 
karczmarczyk – prezes Zarządu MEGATEM EC-LUBLIN Sp. z o.o., Jolanta Jańczak 
– prezes Zarządu LPEC S.A., krzysztof Żuk – prezydent Miasta Lublin, Jacek 
miłosz – dyrektor PGE Górnictwo i Energetyka konwencjonalna S.A. Oddział 
Elektrociepłownia Lublin Wrotków, marek Goluch – wiceprezes Zarządu LPEC S.A.

Prezes Instytutu Certyfikacji Emisji Budynków dr inż. Adolf Mirowski (stoi za stołem prezydialnym)
prezentuje wyniki analizy ciepła systemowego oferowanego przez LPEC S.A.
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Budynki  zasi lane cie-
płem systemowym dostar-
czanym przez Lubelskie 
Przedsiębiorstwo Energe-
tyki Cieplnej S.A. są neu-
tralne w  zakresie niskiej 
emisji gdyż w zasadzie nie 
potrzebują one komina. 
B u d y n k i  t a k i e  m o ż n a 
o z n a k o w a ć  s y m b o l e m 
„NO SMOG” gdyż zgod-
nie z systemem certyfikacji 
Instytutu Certyfikacji Emi-
sji Budynków przyznaje się 
im klasę A z oznaczeniem 
„NE” (NIE EMITUjĘ lub też 
NO EMISSION).

jakość ciepła systemo-
wego potwierdza komplet 
certyfikatów PreQurs. jeden 
dotyczy krotności  redukcj i 
ogólnej emisji zanieczyszczeń 
do powietrza, a drugi krotności 
redukcji niskiej emisji w porów-
naniu z  budynkiem referen-
cyjnym zasilanym z  lokalnej 
kotłowni węglowej.
– Otrzymane certyfikaty reduk-
c j i  ogólnej  i   n isk ie j  emis j i 
potwierdzają, że  oferowane 
przez nas ciepło systemowe 
stanowi wyjątkowo skuteczne 
narzędzie  do  ograniczenia 
niskiej emisji w Lublinie – pod-
kreśla jolanta jańczak, prezes 
zarządu LPEC S.A.

Uroczyste przekazanie cer-
tyfikatów miało miejsce w dniu 
8 stycznia br. w siedzibie LPEC 
S.A. Wręczenie certyfikatów 
poprzedziły prelekcje na temat 
jakości powietrza w Polsce oraz 
prezentacja wyników analizy 
oferowanego przez LPEC S.A. 

ciepła systemowego w kontek-
ście walki ze smogiem. 

Przyznanie LPEC S.A. certy-
fikatów redukcji emisji PreQurs 
odbyło się w ramach ogólno-
polskiego programu certyfika-
cji systemów ciepłowniczych 
wszystkich dostawców ciepła 
systemowego w Polsce. dotych-
czas przyznano certyfikaty dla 
ponad dwudziestu dostawców 
ciepła systemowego w Polsce 
m.in. w Białej Podlaskiej, Opolu, 
Olsztynie, Wałbrzychu, Inowro-
cławiu i Gnieźnie.

niska i wysoka 
emisja 

dla potrzeb procesu certyfi-
kacji przyjęte zostały następu-
jące definicje: 

niska  emis ja  -  wsze lk ie 
źródła emisji znajdujące się 
na wysokości nie większej niż 
ok. 40 m. Przeważnie jednak 
znajdują się one na  pułapie 

do 10 metrów, są nie objęte 
regulacjami prawnymi wyni-
kającymi z przepisów prawa 
ochrony środowiska. Źródła 
te emitują niebezpieczne 
substancje, a zwłaszcza pyły 
i   bezno(a)piren, do  oto-
czenia w  wyniku nieefek-
tywnego spalania pal iw 
w  indywidualnych kotłach. 
Emisja tych zanieczyszczeń 
w negatywny i bezpośredni 
sposób wpływa na otocze-
nie;

wysoka emisja - wszelkie 
źródła emisji, które, w świe-
t le  powyższego zapisu, 
nie stanowią niskiej emisji,  
a zwłaszcza te, które objęte 

są regulacjami prawnymi wyni-
kającymi z  przepisów prawa 
ochrony środowiska. Źródła 
zaliczane do wysokiej emisji nie 
wpływają bezpośrednio nega-
tywnie na otoczenie. 

zanieczyszczenia 
uwzględniane 
w Procesie 
certyfikacji 

W ramach procesu certyfi-
kacji ocenie podlegają szko-
dliwe substancje emitowane 
do  atmosfery: całkowity pył 
zawieszony (TSP), benzo(a)piren 
B(a)P, dwutlenek węgla CO2, 
tlenki siarki SO2/SOX, tlenki 
azotu NOX oraz tlenek węgla 
CO. W ramach certyfikatów dla 
budynków ogrzewanych cie-
płem systemowym analizowane 
są zanieczyszczenia: TSP, B(a)P 
oraz CO2. 

teresa stępniak-Romanek
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stOp sMOG
kolejny rok z rzędu Lubel-
skie Przedsiębiorstwo Ener-
getyki Cieplnej S.A. wraz 
z Ciepłem Systemowym zre-
alizowało kampanię infor-
macyjną poświęconą walce 
ze smogiem. W 2017 roku 
do akcji dołączył Instytut 
ochrony Środowiska. 

Głównym celem kampanii 
pt. „Stop Smog” było uświado-
mienie mieszkańcom Lublina 
i innych miast w Polsce, że Ciepło 
Systemowe jest jednym z najlep-
szych sposobów na ogranicze-
nie smogu w mieście.  Proces, 
w  trakcie którego wytwarzane 
jest ciepło dostarczane przez 
Lubelskie Przedsiębiorstwo Ener-
getyki Cieplnej do mieszkańców 
Lublina, emituje 70 razy mniej 
pyłów do atmosfery – w porów-
naniu do  popularnych kotłów 
węglowych, które w dużej mierze 
odpowiadają za zanieczyszcze-
nie powietrza w dużych miastach.

W s p ó l n i e  p r z y g o t o w a n e 
spoty radiowe emitowane były 
od  13 do  30 l istopada 2017 
roku na antenie rozgłośni Pol-
skiego Radia, Radia Zet oraz 
RMF FM. W sumie wyemitowa-
nych zostało ponad 200 spotów 
reklamowych. Oprócz funkcji 
czysto informacyjnej akcja miała 
zachęcić mieszkańców do zakupu 
m i e s z k a ń ,  k t ó r e  o f e r u j ą 
ogrzewanie Ciepłem Systemo-
wym lub, gdzie jest to możliwe, 
wymianę ogrzewania indywidu-
alnego na systemowe. 

Wspólna kampania rekla-
m o w a  t o   e f e k t  w s p ó ł p ra c y 
pomiędzy Izbą Gospodarczą Cie-
płownictwo Polskie, Instytutem 
Ochrony środowiska i Minister-
stwem środowiska. W jej ramach 
prowadzone były także rozmowy 
o objęciu patronatem Minister-
stwa środowiska działań eduka-
cyjnych prowadzonych w ramach 
Programu Promocji Ciepła Sys-
temowego oraz realizacji innych 
wspólnych projektów w zakresie 
ograniczania niskiej emisji.

teresa stępniak-Romanek Pr
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Program Promocji Ciepła Systemowego został 
objęty honorowym patronatem Sekretarza Stanu 
w ministerstwie Środowiska i Pełnomocnika rządu 
do Spraw Polityki klimatycznej.

docenione zostały przede wszystkim działania na rzecz 
edukacji ekologicznej, kampanie promocyjne oraz akcje 
charytatywne realizowane w ramach programu. 

To niewątpliwie kamień milowy w historii wspólnej 
marki produktowej – Ciepła Systemowego, oznaczający, 
że komunikaty i działania z tym związane są zauważalne 
już nie tylko wśród konsumentów i otoczenia biznesowego 
branży oraz w mediach, ale też na szczeblu legislacyjnym. 

Tym samym założenia strategii, która dziesięć lat temu określiła, że zwrot „ciepło systemowe”, powinien 
być powszechnie znany i używany, zmieniając jednocześnie wizerunek branży ciepłowniczej – wydają 
się być osiągnięte. 

Firmy, które dziś posługują się marką Ciepła Systemowego są niewątpliwymi ojcami tego sukcesu, 
dzięki czemu branża jest postrzegana jako silna wizerunkowo, promocyjnie i zdeterminowana do dal-
szego podnoszenia standardów. teresa stępniak-Romanek

ODDeCh 
Dla MIasta  
na 700-leCIe
Pod taką nazwą wystartowała kampania infor-
macyjna organizowana przez towarzystwo dla 
Natury i Człowieka. Głównym celem akcji jest 
doprowadzenie do zmian systemowych, czyli 
wypracowanie uchwały antysmogowej dla ca-
łego województwa lubelskiego oraz edukacja 
mieszkańców

13 grudnia 2017 roku w kooperatywie „Wspólna 
Przestrzeń” przy ul. królewskiej 1 w Lublinie odbyło się 
spotkanie otwierające kampanię „Oddech dla miasta”. 
Organizatorzy wystosowali apel, zarówno do mieszkań-
ców jak i władz Lublina i regionu, aby pracowano nad 
podnoszeniem świadomości na temat zanieczyszczenia 
powietrza. Pomimo tego, że na tle innych miast w Pol-
sce Lublin nie wypada najgorzej, to jednak w porów-
naniu do miast w Europie Zachodniej nadal ma wiele 
do zrobienia w dziele likwidacji tzw. niskiej emisji. 

Sytuację tę chcą poprawić członkowie Towarzystwa dla Natury i Człowieka. do przeprowadzenia 
kampanii wykorzystano różnorodne środki przekazu. Między innymi 17 tysięcy broszur informacyjnych 
pt. „Lublin bez smogu” zostało rozdystrybuowanych do skrzynek pocztowych w dzielnicach Lublina, 
najbardziej narażonych na produkcję smogu – takich jak Stare Miasto, kośminek, dziesiąta. Równolegle 
emitowano spoty radiowe, a także spoty na ekranach LCd w komunikacji miejskiej. dodatkowym, bardzo 
przydatnym, narzędziem edukacyjnym jest strona internetowa www.smog.ekolublin.pl, gdzie można 
znaleźć aktualny stan powietrza nad Polską oraz podstawowe informacje o smogu i stanie powietrza 
w Lublinie. 

Smog pochodzi głównie z tzw. niskiej emisji czyli spalania węgla lub drzewa w piecach domowych. 
Wystarczy więc zmienić sposób ogrzewania na bardziej ekologiczny.

Przypominamy, że najwygodniejszym rozwiązaniem, z punktu widzenia użytkownika, jest podłączenie 
budynku do sieci ciepłowniczej i ogrzewanie mieszkania ciepłem systemowym, oczywiście tam gdzie 
jest to możliwe i ekonomicznie uzasadnione. teresa stępniak-Romanek
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Lubelskie Przedsiębiorstwo Energe-
tyki Cieplnej S.A. od lat uświadamia 
mieszkańcom, że nie muszą marz-
nąć czekając na przełomie lata i je-
sieni na rozpoczęcie dostaw ciepła. 

dzięki kampanii promocyjnej pod 
hasłem „Ciepło wraca” lublinianie po raz 
kolejny dowiedzieli się, że mogą mieć 
wpływ na termin rozpoczęcia ogrzewania 
ich domów. Wielu mieszkańców Lublina 
już w tym roku skorzystało z tej możliwości.
kampania promowała także zasady racjo-
nalnego korzystania z ciepła. dla miesz-
kańców przygotowano pomocny poradnik 
oraz ulotki, które podpowiadają co można 
zrobić, aby zaoszczędzić na ogrzewaniu. 

Cieszą się one szczególnie dużym zainteresowaniem zarządców wspólnot mieszkaniowych.
Efekty kampanii to przede wszystkim zadowoleni i zdrowsi mieszkańcy Lublina, którzy mogli cieszyć 

się przyjemnym ciepłem w swoich domach, gdy po pierwszych chłodnych wieczorach większość admi-
nistratorów zdecydowała się rozpocząć ogrzewanie zarządzanych przez siebie budynków. Podkreślić 
należy także, iż dzięki kampanii samo rozpoczęcie okresu grzewczego przebiegło o wiele sprawniej 
niż w poprzednich latach.  Jacek Matyaszewski
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lublIn 
Jest eCO
dwie prestiżowe nagrody 
dla Lublina, w tym jedna 
bezpośrednio związana 
z działalnością LPEC S.A. 
takim bilansem zakończyła 
się międzynarodowa kon-
ferencja „INNoWACyJNE 
ECo-mIASto: zdrowe śro-
dowisko, zdrowi ludzie”.

W dniach 8-9 listopada 2017 
roku w Centrum Nauki kopernik 
w Warszawie odbyła się  cere-
monia wręczenia nagród ECO-
-MIASTO 2017. już po raz piąty 
przyznano nagrody dla naj-
bardziej ekologicznych miast 
w  Polsce. Lublin wyróżniono 
w dwóch kategoriach: „Zieleń 
miejska a jakość powietrza” oraz 
„Systemy energetyczne”. W tej 
drugiej kategorii Lublin doce-
niono m.in. za  bardzo rozwi-
nięty, nowoczesny i efektywny 
system zaopatrzenia w ciepło 
mieszkańców Lublina, którego 
rozwój zapewnia coraz lepszą 
jakość powietrza w mieście.

- W  zeszłym roku zdobyli-
śmy w  tej kategorii I miejsce, 
w tym roku jest to wyróżnienie 
– cieszy się Beata jędrzejew-
ska-kozłowska, dyrektor Biura 
Zarządzania Energią Urzędu 
Miasta Lublin. - Zbiega to się 
z drugim rokiem funkcjonowa-
nia Biura Zarządzania Energią, 
w związku z którym Lublin zyskał 
miejskiego energetyka. Teraz 
wiemy, jak zarządzać energią. 
W  naszym wniosku konkur-
sowym chwaliliśmy się naszą 
siecią ciepła systemowego. 
Ogrzewa ono ponad 60% mia-
sta. Bardzo nam zależy na dal-
szym rozwoju w  tym zakresie, 

bo  ma to  związek z  poprawą 
jakośc i  powiet rza  w  Lubl i -
nie. Poza tym, uzasadnieniem 
wyróżnienia była współpraca 
z  mieszkańcami i  informowa-
nie ich, jak należy efektywnie 
ogrzewać budynki.

ko n k u r s  E C O - M I A S TO, 
którego organizatorem jest 
Ambasada Francji w Polsce, już 
od pięciu lat wyróżnia najbar-
dziej zaangażowane w ochronę 
środowiska miasta w  Polsce. 
do tegorocznej edycji konkursu 
wpłynęły aż 93 formularze kon-
kursowe. W sumie przyznano 12 
nagród oraz 16 wyróżnień.

Jacek Matyaszewski
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nOWa taRyFa Dla CIepła 
W dniu 1 września 2017 roku weszła w życie nowa taryfa dla ciepła Lubelskiego Przed-
siębiorstwa Energetyki Cieplnej S.A. opłaty przesyłowe za ciepło zgodnie z nową taryfą 
spadły średnio o 1,07 %. to już trzeci rok, kiedy Spółka sukcesywnie obniża ceny.

Mając na uwadze ochronę interesów swoich klientów, LPEC S.A. stara się tak prowadzić politykę 
kosztową i  inwestycyjną, aby zachować konkurencyjność cenową ciepła systemowego w stosunku 
do innych sposobów ogrzewania. Taka strategia cenowa jest bardzo istotna, zarówno z punku widze-
nia dotychczasowych użytkowników, jak i  inwestorów decydujących o sposobie ogrzewania swoich 
nowobudowanych obiektów.

Spadek stawek LPEC za przesył ciepła był możliwy m.in. dzięki polityce kosztowej Spółki, obniżeniu 
strat ciepła na przesyle oraz dużej liczbie nowych budynków przyłączonych do sieci ciepłowniczej, co 
znacznie poprawiło wydajność całego systemu ciepłowniczego. 

Taryfa dla ciepła LPEC, zatwierdzona przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki decyzją z dnia 9 sierp-
nia 2017 roku, została opublikowana w dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego (poz. 3295). 
dostępna jest w pełnym brzmieniu na stronie internetowej www.lpec.pl oraz w dziale Obsługi klienta 
LPEC S.A. w Lublinie przy ul. Puławskiej 28. teresa stępniak-Romanek

katarzyna nierubca

CIepłO systeMOWe  
WypIeRa lOkalne kOtłOWnIe
Właściciele budynków, ko-
rzystających z indywidual-
nych źródeł ogrzewania, 
coraz częściej decydują się 
na ciepło systemowe. 

W Lublinie trend ten doty-
czy nie tylko starych kamie-
n ic  korzys ta jących jeszcze 
z  pieców węglowych, ale też 
stosunkowo nowych budyn-
kó w  d o t y c h c z a s  o g r z e w a -
nych gazem. Ty lko w  2017 
roku Lubelskie Przedsiębior-
stwo Energetyki Cieplnej S.A. 
przyłączyło kilkanaście takich 
obiektów o łącznym zapotrze-
bowaniu na  ciepło wynoszą-
cym 3 MW.

Z  oferty Spółki skorzystali 
właściciele wiekowych kamie-
nic zlokalizowanych w  śród-
mieściu i  na Starym Mieście. 
jest wśród nich Pałac Pary-
sów, obiekt zabytkowy, któ-
rego historia sięga pierwszej 
połowy XVII wieku. Właścicie-
lem, wówczas jednopiętrowej 
nieruchomości, był Feliks Parys 
– kasztelan i wojewoda lubelski. 
W końcu XVIII wieku budynek 
stał się własnością Marcjana 
Grotkowsk iego. Wynajmo-
wano go wtedy na publiczne 

bale i przedstawienia teatralne. 
Obecnie na powierzchni 3000 
metrów kwadratowych mieści 
się nowoczesny kompleks han-
dlowo-usługowy.

Współczesne budynki wie-
lorodzinne, w których kotłow-
nie gazowe zostały zastąpione 
ciepłem systemowym, są zlo-
kal izowane w  największych 
dzielnicach mieszkaniowych 
miasta:  na  Czechowie –  ul . 
Lipińskiego 17, 19 i  na Czu-
bach – ul. Rubinowa 2. kolejny, 
bardzo znaczący obszar prze-
jęć to dzielnica Sławinek, gdzie 
w  tym roku została zrealizo-
wana sieć osiedlowa, przy oka-

zji  większej inwestycji LPEC 
S.A., obejmującej zamknięcie 
kolejnego pierścienia magi-
strali ciepłowniczej. Umożli-
wiło to przyłączenie kolejnych 
czterech budynków wieloro-
dzinnych przy ul. Baśniowej, 
ul. Czeremchowej oraz zaini-
c jowało l iczne wystąpienia 
o określenie warunków przy-
łączenia ze  strony właścicieli 
okolicznych domków jedno-
rodzinnych. Inwestycja w  tym 
rejonie miasta umożliwia w dal-
szej perspektywie przyłącze-
nia bloków na terenie osiedla 
Rogatka Warszawska.

Mirosław Werner
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Pałac Parysów w Lublinie
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pROJekty unIJne lpeC
Lubelskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. podpisało dwie umowy na dofinan-
sowanie z funduszy unii Europejskiej inwestycji w rozwój i modernizację lubelskiego 
systemu ciepłowniczego, w ramach perspektywy finansowej 2014-2020. łączna kwota 
dotacji przekracza 60 mln zł. Wartość projektów wynosi 100,5 mln zł. dofinansowane 
projekty wpisują się w realizację „Strategii rozwoju LPEC S.A. na lata 2017-2021”.

rozbudowa 
efektywnego 
systemu 
ciePłowniczego  
na trenie  
miasta lublin

Celem Projektu jest pokrycie 
zwiększonego zapotrzebowa-
nia na ciepło użytkowe w Lubli-
nie za pomocą energii cieplnej 
wyprodukowanej w wyspecjali-
zowanych elektrociepłowniach, 
produkujących ciepło i prąd rów-
nocześnie. dzięki temu zmniejszy 
się zużycie paliwa oraz poziom 
zanieczyszczeń w mieście.

Projekt obejmuje budowę 
nowych sieci ciepłowniczych 
w dzielnicach: Wrotków, Cze-
chów Północny, Ponikwoda, 
Felin, kośminek, Bronowice, 
Węglin Południowy, dziesiąta, 
śródmieście. Planowana roz-

budowa systemu obejmuje ok. 
21 km nowych odcinków sieci 
wykonanych w technologii rur 
preizolowanych.

Realizacja Projektu znacznie 
poprawi dostępność do ciepła 
systemowego w Lublinie, ogra-
niczy niską emisję oraz poprawi 
jakość powietrza w mieście.

Przyznane dofinansowane 
pochodzi z Funduszu Spójności 
w  ramach realizacji działania 
1.6 „Promowanie wykorzystania 
wysokosprawnej kogeneracji 
ciepła i  energii elektrycznej 
w oparciu o zapotrzebowanie 
na ciepło użytkowe”, Poddzia-
łanie 1.6.2 „Sieci ciepłowni-
cze i   chłodnicze dla źródeł 
wysokosprawnej kogeneracji”, 
oś priorytetowa I  Zmniejsze-
nie emisyjności gospodarki 
Pr o g r a m u  O p e r a c y j n e g o 

Infrastruktura i   środowisko 
2014-2020. 

modernizacja sieci 
ciePłowniczej  
na terenie  
miasta lublin

Celem Projektu jest zmniej-
szenie strat ciepła powstających 
w procesie przesyłania i dystry-
bucji, a tym samym zmniejszenie 
zużycia energii pierwotnej oraz 
emisji gazów cieplarnianych. 

dodatkowe korzyści wyni-
kające z  real izacj i  Projektu 
to  poprawa bezpieczeństwa 
i niezawodności dostaw ciepła 
do  odbiorców, ograniczenie 
poziomu kosztów eksploata-
cyjnych oraz poprawa stanu 
jakości powietrza w  Lublinie 
i na obszarach sąsiadujących, 
p o p r z e z  o b n i ż e n i e  e m i s j i 

Panorama lubelskiej dzielnicy Czuby
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w  źródłach ciepła, zasilających 
system ciepłowniczy.

Inwestycje będą dotyczyć 23 
km strategicznych rurociągów 
zasilających dzielnice: Czuby, 
konstantynów, Czechów, śród-
mieście, Rury, kalinowszczyzna, 
Rudnik, Felin, Bronowice, Haj-
dów-Zadębie.

Przyznane dofinansowanie 
pochodzi z  Funduszu Spój-

ności w  ramach działania 1.5 
„Efektywna dystrybucja cie-
pła i chłodu”, oś priorytetowa 
I   Zmniejszenie emisyjności 
gospodarki Programu Opera-
cyjnego Infrastruktura i środo-
wisko 2014-2020.

dofinansowane projekty 
wpisują się w realizację „Stra-
tegii rozwoju LPEC S.A. na lata 
2017-2021”. 

Wszystkie zadania plano-
wane do  realizacji w  ramach 
przyznanej  dotac j i  zosta ły 
uwzględnione w Planie Gospo-
darki Niskoemisyjnej dla Miasta 
Lublin oraz wpisane do Strategii 
Zintegrowanych Inwestycji Tery-
torialnych Lubelskiego Obszaru 
Funkcjonalnego (ZIT).

teresa stępniak-Romanek
Jarosław boroch
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Już od siedmiu lat dostawcy ciepła systemowego wspierają akcję charytatywną radiowej 
trójki „Święta bez granic”. W 2017 roku fundacja Świętego mikołaja przeznaczyła środki 
zebrane podczas akcji na cele edukacyjne, pomagając dzieciom pochodzącym z Aleppo 
w Syrii. W Aleppo mieszka około miliona dzieci, z czego siedem na dziesięć w skrajnym 
ubóstwie. tym razem akcji przyświecało hasło: ogrzejmy ich serca, pomagając.

Ogrzewamy
miasta i serca

Trwająca  od  sześc iu  la t 
wojna w  Syri i  pochłonęła – 
według różnych szacunków 
– od  320 do  470 tys. of iar. 
Natychmias towej  pomocy, 
w  całym kraju, potrzebuje 6 
mln dzieci. Brakuje tu podsta-
wowych środków, m.in. 70 pro-
cent populacji nie ma dostępu 
do sprawdzonej wody pitnej. 
Brakuje leków, żywności, a edu-
kacja najmłodszych sprowadza 
się głównie do tego, jak rozpo-
znać miny i niewybuchy. Trudno 
tu mówić o szansach na prze-
trwanie, co dopiero o szansie 
na  edukację, wykształcenie 
i  perspektywy na  przyszłość. 
Filarem odbudowy tego kraju 
m o ż e  o k a z a ć  s i ę  w ł a ś n i e 
edukacja. Osierocone dzieci 
same jej sobie nie zapewnią, 
dlatego Fundacja świętego 
Mikołaja postanowiła otoczyć 
je wsparciem, odbudowując 
w pierwszej kolejności szkoły.

Podczas piątkowych, gru-
dniowych licytacji charytatyw-
nych – prowadzonych przez 
kubę Strzyczkowskiego na ante-
nie radiowej Trójki – licytowane 
przedmioty przekazane przez 
znanych artystów i  sportow-
ców. jak co roku akcji towa-
rzyszą ogromne emocje, dzięki 
którym licytowane pamiątki 

osiągają wręcz „kosmiczne” 
ceny. W 2016 roku Ford Trójka 
sprzedany został za rekordową 
kwotę 99 tys. zł. Zjechał z  linii 
produkcyjnej jako ostatni i nie 
był już więcej produkowany. 
Był to wyjątkowy, pamiątkowy 
i oznaczony graficznie znakiem 
Trójki i Forda ka, bogato wypo-
sażony model. Trafiają tu także 
pamiątki związane z osobisto-
ściami świata kultury i nauki, 
m.in. z noblistką Wisławą Szym-
borską. Wśród zlicytowanych 
przedmiotów były także kurtka 
Arnolda Schwarzeneggera oraz 
rękopis jeremiego Przybory. Co 
roku zaskakują zarówno pro-
dukty przekazane na  aukcje, 
sami darczyńcy, jak i  licytujący, 
którzy lubują się w niespodzian-
kach podczas przebić, dokła-
dając kolejne trójki w swoich 
ofertach.

dla chcących dołożyć wła-
sną cegiełkę do wsparcia akcji 
„święta bez Granic” co roku 
wydawana jest gwiazdkowa 
płyta Cd z przebojami, na któ-
rej nagrany jest świąteczny hit – 
„karp”. karpiowi głos podkłada 
Wojciech Mann, a dziennikarze 
Polskiego Radia dośpiewują 
refren, który wszyscy znamy 
ze   s tac j i  Po lsk iego Radia . 
„krok po  kroku, krok za  kro-

kiem, idą święta” wprowadza 
nas zawsze przyjemnie w świą-
teczny nastrój. jeszcze mniej-
szą, ale równie ważną cegiełką 
jest charytatywny sms. Łącznie 
w 2016 roku udało się uzbierać 
ponad milion złoty. Pieniądze 
przekazane zostały uzdolnio-
nej młodzieży z niezamożnych 
domów – podopiecznych Fun-
dacji świętego Mikołaja. dzieci 
mogły za  nie rozwijać swoje 
talenty i umiejętności podczas 
zajęć pozalekcyjnych.

Co roku dzięki akcji pokaźna 
kwota trafia do  potrzebują-
cych. Przez ostatnie siedem 
l a t  a k c j a  ś w i ę t a  b e z  G ra -
nic pomogła podopiecznym 
takich fundacj i  jak:  Funda-
cja kOOCHAM, wspierająca 
dzieci z niepełnosprawnością 
sprzężoną; Fundacja dzieci 
Nasze, opiekująca się dziećmi 
z chorobami nowotworowymi; 
Fundacja Synapsis, pomaga-
jąca dzieciom z  autyzmem; 
kampania  Wodna  Po lsk ie j 
Akcji Humanitarnej, budująca 
studnie i ujęcia wodne w połu-
dniowym Sudanie i  Somalii. 
Od 2011 roku partnerem akcji 
jest Ciepło Systemowe.

Zaktualizowany przedruk z: 
„Magazyn Ciepła  

systemowego” nr 4/2017
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Jak co roku, od siedmiu już lat, 6 stycznia 
ulicami Lublina – spod zamku do Archi-
katedry – przeszedł orszak trzech króli. 
W tegorocznym orszaku, któremu prze-
wodniczył bp prof. Józef Wróbel, pod 
hasłem „Bóg jest dla wszystkich”, wzię-
ły udział tysiące, głównie młodych ludzi.  
Inicjatywa, której głównym organizatorem 
od początku jest ks. dr ryszard Podpora 
gromadzi całe rodziny i  jest znakomitą 
okazją do integracji mieszkańców Lublina. 
Po raz kolejny organizację orszaku, w ra-
mach społecznej odpowiedzialności biz-
nesu, wsparło Lubelskie Przedsiębiorstwo 
Energetyki Cieplnej S.A.



na nOWeJ DRODZe żyCIa WItaMy 
W lpeC
krzysztof Wójcicki
od 1 sierpnia 2017 roku
dział Zakupów

Witold adamczyk
od 11 września 2017 roku
Oddział Sieci

Wiesław Mącik
od 16 października 2017 roku
Oddział Sieci

paweł bronisz
od 2 listopada 2017 roku
Obwód Eksploatacyjny TR-4

Jakub przebirowski
od 13 listopada 2017 roku
Oddział Sieci

lech kostrzewa
od 1 grudnia 2017 roku
dział Zakupów

adam pietras
od 1 grudnia 2017 roku
Administrator Bezpieczeństwa 
informacji

Robert  żaba
od 1 grudnia 2017 roku
Oddział Sieci

Mariusz kowalik
od 12 grudnia 2017 roku
Oddział Sieci

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

MłODe kaDRy

bartłomiej Jadach
ur. 20 czerwca 2017 roku
s. Przemysława i Anny 
dział 
Elektryczny

 

Feliks sztorc
ur. 29 sierpnia 2017 roku
s. Andrzeja i Edyty
dział Układów Pomiarowych 
i Sterowania

Młodej parze składamy najserdeczniejsze życzenia
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Szczęśliwym rodzicom gratulujemy!
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michał Jaworski – żona Aleksandra
data ślubu: 18 sierpnia 2017 roku
pracownik Obwodu Eksploatacyjnego TR-1
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nasI WeteRanI
W II półroczu 2017 roku przeszło na emeryturę dziesięcioro wieloletnich, zasłużonych 
pracowników naszej Spółki.

Pan  Zbigniew kubicki – 
związany z LPEC od 27 kwiet-
nia 1998 roku do 11 lipca 2017 
roku, co daje 19 lat. Ostatnio 
pracował na stanowisku monter 
c.o.-spawacz w Obwodzie Eks-
ploatacyjnym TR-3.

Pan  Jan szwagierczak – 
w  LPEC od 4 maja 1993 roku 
do  25 lipca 2017 roku, czyli 
ponad 24 lata. Ostatnio praco-
wał na stanowisku inspektor ds. 
zamówień w Sekcji Zaopatrze-
nia i Magazynów.

Pani bożenna podlodowska 
– pracę w  LPEC rozpoczęła 1 
sierpnia 1987 roku, do dnia 27 
lipca 2017 roku przepracowując 
w branży 30 lat. Ostatnio praco-
wała na stanowisku specjalista  
ds. ekonomicznych w Sekcji Płac.

Pa n  s t a n i s ł a w  Wó j c i k 
– w  LPEC ponad 26 lat, od  6 
kwietnia 1991 roku do 29 wrze-
śnia 2017 roku. Przez ostatnie 
lata pracował na  stanowisku 
pomocnik montera w  Obwo-
dzie Eksploatacyjnym TR-4.

Pan andrzej bomba – praco-
wał wśród nas od 21 września 
1992 roku do 19 października 
2017 roku, przepracowując 
w branży 25 lat. Pracował na sta-
nowisku monter c.o.-ślusarz  
w Obwodzie Eksploatacyjnym 
TR-6.

Pani Celina brach – zwią-
zana z   LPEC od  1 czerwca 
1989 roku do 26 października  
2017 roku, co daje 28 lat. Ostat-
nio pracowała na stanowisku 
księgowa ds. materiałowych 
w  dziale Głównego księgo-
wego.

Pa n  M a r e k  s ł o t w i ń s k i 
– w  LPEC od  3 lutego 1981 
roku do  26 października 2017 
roku, co daje 36 lat. Pracował 
na stanowisku monter c.o.-bry-
gadzista w Obwodzie Eksplo-
atacyjnym TR-4.

Pan tadeusz kiciński – pracę 
w LPEC rozpoczął 15 stycznia 
1991 roku, do 27 października  
2 0 1 7  r o k u  p r z e p r a c o w u -
jąc w branży 26 lat. Pracował 

na stanowisku mechanik samo-
chodowy-brygadzista w dziale 
Transportu.

Pa n i  I re n a  J a n e c z ko  – 
w LPEC od 1 grudnia 1997 roku 
do 24 listopada 2017 roku, co 
daje 20 lat. Pracowała na stano-
wisku inspektor w dziale Admi-
nistracyjnym.

Pan Marek kwaśniewski – 
związany z LPEC od 11 sierpnia 
1980 roku do 28 grudnia 2017 
roku, co daje 37 lat. Ostatnio 
pracował na stanowisku inspek-
tora ds. technicznych w dziale 
Sieci.
Za państwa wieloletni trud oraz 
wszelkie dobro, jakim nas obda-
rzaliście serdecznie dziękujemy, 
życząc długich lat w  zdrowiu 
i radości.

pODZIękOWanIe
Szanowni i drodzy Państwo!
dwadzieścia lat to bardzo długi okres w życiu człowieka. Przez ostatnie dwie dekady mojego życia 
zawodowego, kiedy związana byłam z LPEC, bardzo zżyłam się z Państwem. Cieszę się, że przez ten czas 
mogłam służyć Państwu i Państwa Rodzinom pomocą medyczną. dziękuję za wszelkie przejawy życz-
liwości i sympatii, jakich od Państwa doświadczałam. W związku z zakończeniem mojej pracy w naszej 
wspólnej firmie życzę Państwu wszelkiego dobra – przede wszystkim dużo zdrowia.

ewa kuśmierczuk

kolumnę opracowały 
Grażyna kołosińska, 
Elżbieta Stelmasiewicz, 
Anna Czopek

Panorama lubelskiej dzielnicy Czechów
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Goście i gospodarze bożonarodzeniowego spotkania w LPEC 18 grudnia 2017 roku (od lewej): Jolanta 
Jańczak – prezes Zarządu LPEC S.A., dr krzysztof żuk – prezydent Miasta Lublina, artur szymczyk 
– zastępca prezydenta Miasta Lublin i zarazem przewodniczący Rady Nadzorczej LPEC S.A., abp prof. 
stanisław budzik – metropolita lubelski, ks. kanonik Zenon Małyszek – kapelan LPEC S.A., Marek 
Goluch – wiceprezes Zarządu LPEC S.A., prof. Jacek Wańkowicz – zastępca przewodniczącego Rady 
Nadzorczej LPEC S.A., Mirosław kasprzak – sekretarz Rady Nadzorczej LPEC S.A., lech kliza – wiceprezes 
Zarządu LPEC S.A., paweł Majka – dyrektor Biura Nadzoru Właścicielskiego Urzędu Miasta Lublin

świąteczne sPotkanie 
w obiektywie andrzeja roŻka
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słowo metroPolity lubelskiego  
do Pracowników i Przyjaciół lPec 
na boŻe narodzenie a.d. 2017
(fragment wypowiedzi)

Mówi się, że pierwszym imieniem miłości jest obecność. Słowo 
„prezent” wywodzi się z języka łacińskiego i oznacza „obecny”. kiedy 
na Boże Narodzenie dajemy naszym bliskim prezenty, to w każdym 
z nich powinno być coś z nas samych. Prezenty mają najcenniejszą 
wartość wtedy, gdy są znakiem naszej obecności, życzliwości i otwar-
tości wobec drugiego człowieka. Boże Narodzenie przypomina nam 
najwspanialszy prezent, jaki Bóg podarował ludzkości – Syna Bożego, 
który stał się człowiekiem, aby być Bogiem z nami. jak ważny musi 
być człowiek, skoro Bóg stał się człowiekiem! W żadnej innej religii, 
w żadnym innym systemie filozoficznym człowiek nie jest tak wysoko wyniesiony. Nic tak nie broni 
godności i wolności człowieka, jak pamięć o tym, że jest on stworzony na obraz i podobieństwo Boże 
i odkupiony przez Chrystusa. 

Niech więc to światło, które zajaśniało w Betlejem, rozproszy wszystkie ciemne chmury i mroki, 
jakie się pojawiają w naszym świecie i w naszym życiu. Niech Chrystus, który nazwany był już w Starym 
Testamencie przez proroków księciem Pokoju, przyniesie nam pokój, który zwiastuje słowo Ewangelii 
o Narodzeniu: „Chwała na wysokości Bogu, a na ziemi pokój ludziom dobrej woli”. Tylko wtedy, kiedy 
oddajemy chwałę Bogu, kiedy na pierwszym miejscu stawiamy wartości duchowe, możemy zbudować 
pokój na ziemi, tak ważny w obliczu tylu konfliktów na świecie, wobec tylu sporów i podziałów rozdzie-
rających naszą Ojczyznę i nasze społeczeństwo, wobec nieporozumień rodzinnych. Boże Narodzenie to 
dobra okazja by wyciągnąć rękę do drugiego człowieka, by przełamać z nim biały chleb i spróbować 
na nowo nawiązać relacje, które zostały zerwane, czy osłabione. Niech w noc Bożego Narodzenia, 
przywołującą wielkie cuda z historii naszego zbawienia, dokona się cud przebaczenia i pojednania. 
Będzie to możliwe wtedy, kiedy sami w sobie odnajdziemy pokój z Bogiem. 

abp stanisław budzik



Na Święta Bożego Naro-
dzenia A.d. 2017 ukazała 
się kolejna świąteczna kar-
ta LPEC, przedstawiająca 
madonnę z dzieciątkiem 
z niezwykłej XVI wiecznej 
polichromii, z kamienicy 
Lubomelskich na  lubel-
skim Starym mieście (na 
fotografii powyżej). to już 
siedemnasta w cyklu wy-
dawniczym LPEC karta, tym 
razem wydana dzięki życz-
liwości zarządcy obiektu – 
oddziału miejskiego Pttk 
w Lublinie.

Niezwykle  rzadkie , XVI -
-wieczne przedstawienie malar-
skie Matki Bożej z dzieciątkiem 
(na fotografii obok) odkryto 
w końcu lat 90. XX w. podczas 
prac konserwatorskich w war-
stwie zasypki nad wtórnym 
XVII-wiecznym sklepieniem, 
w pomieszczeniu na parterze 
kamienicy Lubomelskich przy 
Rynku 8 w Lublinie, pełniącym 
pierwotnie funkcję tzw. wielkiej 
sieni gotyckiej. 

dostrzec w nim można ana-
logie z niemieckim malarstwem 
tablicowym XV i XVI w. Malowi-

dło to, umieszczone na ścianie 
w narożu pomieszczenia, przed-
stawia Maryję, trzymającą sto-
jące na jej kolanach dzieciątko 
jezus z  pieluszkami u  stóp. 
W  tle dostrzec można muro-
wane zabudowania stajenki.

Budowę kamienicy, ozdo-
bionej polichromiami, łączy się 
z burmistrzem miasta Mikoła-
jem Lubomelskim, zaufanym 

króla Aleksandra jagielloń-
czyka. Mikołaj  zmarł  przed 
1528  r. Około połowy XVI  w. 
została przeprowadzona prze-
budowa i  rozbudowa kamie-
nicy. dzieła tego dokonał syn 
 Mikołaja – jan, osoba zasłużona 
dla Lublina, na  co wskazują 
piastowane przez niego funk-
cje ławnika miejskiego (1528), 
wójta sądowego (1531) i bur-
mistrza. Podczas przebudowy, 
w dolnej kondygnacji kamie-
nicy umieszczono reprezenta-
cyjną sień (na fotografii górnej 
na sąsiedniej stronie), wzoru-
jąc się na architekturze miast 
północnej  Europy, przejmowa-
nej zwłaszcza przez mieszczan 
gdańskich, z którymi Lubomel-
scy utrzymywali kontakty han-
dlowe. śladem XVI-wiecznej 
przebudowy kamienicy Lubo-
melskich jest m.in. fragment 
kamiennego portalu na elewacji 
frontowej (gdzie znaleźć można 
skrót nazwiska jan Lubom, 
gmerk Zadora i  datę 1540), 
a także polichromie na ścianach 
opisywanej sieni (zajmowanej 
obecnie przez Galerię Sceny 
Plastycznej katolickiego Uni-
wersytetu Lubelskiego – autor-
skiego teatru Leszka Mądzika).

Istotną częścią tych polichro-
mii są sceny na ścianie wschodniej 
sieni, gdzie obok przedstawienia 
Matki Bożej z dzieciątkiem, mamy 
do  czynienia przypuszczalnie 
z jedynym w malarstwie ściennym 
XVI w. w Polsce, pełnym przed-
stawieniem ikonograf icznym 
panoramy miejskiej – najstarszą 
panoramą Lublina. Zachowane 
fragmentarycznie polichromie 
pokazują bitwę toczoną przez 
rycerstwo polskie z  Tatarami 
pod murami gotyckiego miasta. 
Nadaje to polichromii ogromne 
wartości poznawcze, albowiem 
ukazuje najprawdopodobniej 
Lublin doby jagiellońskiej, z naj-
ważniejszymi – częściowo istnie-
jącymi do dziś, chociaż już nie 
w gotyckiej formie – budowlami.

Wśród nich znajduje się m.in. 
nieistniejąca fara św. Michała 
(rozpoznawalna dzięki tarczy 
zegara i  umieszczonej w  niej 
dacie 28.V.1546 lub 1576 –  

LPEC ProPagujE siEdEmsEtLEtniE 
dziEdziCtwo kuLturowE LubLina

1317 2017

20 GORąCE WIAdOMOśCI  nr 3-4 (45-46) 2017/2018



już po wielkim pożarze Lublina), 
Brama Grodzka oraz świątynia 
ojców dominikanów. Za  tymi 
budowlami, na wzgórzu, nieznany 
malarz przedstawił m.in. założe-
nie obronne, być może zamek 
lubelski. Polichromie pokazują 
także linie murów obronnych 
z basztami i bramami oraz wielki 
staw królewski. Wśród polskich 
rycerzy ukazany jest prawdopo-
dobnie Mikołaj Lubomelski z tar-
czą i herbem Zadora.

W linii murów miasta jedną 
z budowli obronnych utożsa-
miać można z Bramą krakowską, 
wzniesioną z cegły, z kamien-
nymi narożami, z dwoma otwo-
rami strzelniczymi po bokach. 
Brama była zwieńczona szczy-
tami schodkowymi z blendami, 
zasłaniającymi wysoki dach. 

W czterech narożach znajdo-
wały się pojedyncze, nadwie-
szone okrągłe wykusze służące 
do obrony, kryjące stanowiska 
strzeleckie. Wykusze nakryto 
stożkowymi daszkami, z iglicami 
zakończonymi kulami. Polichro-
mia pokazuje również potężną 
sylwetę kościoła z wysoką wieżą 
obserwacyjno-obronną, którą 
można utożsamiać z kościołem 
ojców bernardynów (przed 
XVII-wieczną przebudową), 
wystawionym poza murami 
obronnymi miasta. 

W obecnej formie kamienica 
Lubomelskich jest efektem póź-
niejszych przebudów, a obok 
opisanej polichromii na uwagę 
zasługują świeckie przedsta-
wienia malarskie w piwnicznej 
winiarni (na fotografii obok), 

nawiązujące do  starożytnych 
wzorców, a powstałe w  latach 
1560-1580. W centralnej części 
tychże malowideł, na piwnicz-
nym sklepieniu przedstawiono 

kobietę wynurzającą się z  fal 
morskich, trzymającą w  ręku 
rozwinięty żagiel. Przedstawie-
nie to nazywane Venus Marina, 
utożsamiane z  alegorią for-
tuny jako zmiennej siły, zostało 

zapożyczone m.in. z portowych 
miast północno-europejskich 
związanych z  handlem mor-
skim. Winiarnia połączona jest 
z pozostałymi piwnicami, gdzie 
obecnie urządzono multime-
dialne prezentacje nawiązujące 
do historii miasta, poświęcone 
historii przemysłu, tradycji try-
bunalskiej i wielokulturowości 
Lublina. Na  I  piętrze kamie-
nicy, w  pomieszczeniach zaj-
mowanych przez Urząd Miasta, 
znaleźć można XVII wieczny, 
drewniany, polichromowany, 
strop belkowy z profilowanymi 
poprzeczkami , z   rozetową 
dekoracją malarską w kaseto-
nach (na fotografii obok).

kamienica Lubomelskich 
to tylko jeden z wielu cennych 
zabytków lubelskiego zespołu 
staromiejskiego.

Dr Dariusz kopciowski
lubelski wojewódzki  

konserwator zabytków
Foto piotr Maciuk

GORąCE WIAdOMOśCI  nr 3-4 (45-46) 2017/2018  21



Centralnym elementem chrześcijańskiego Wyznania wiary są słowa mówiące o Synu 
Bożym, który „dla nas ludzi i  dla naszego zbawienia zstąpił z  nieba i  za sprawą 

Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem.” W słowach tych 
dotykamy dwóch wielkich tajemnic wiary: wcielenia i odkupienia, przypominanych 
i celebrowanych przez Kościół podczas dwóch największych Świąt:  Bożego Narodzenia 
i Zmartwychwstania Pańskiego. Syn Boży przyszedł na świat po to, aby nas odkupić 
i wyzwolić, aby nam przypomnieć, skąd wyszliśmy, kim jesteśmy i dokąd zmierzamy.

Wszystko, co wielkie, piękne i szlachetne w naszych dziejach, związane jest z chrześci-
jaństwem. Jest niewątpliwym faktem historycznym, że wejście Polski na mapę Europy 
i do grona europejskich narodów, jest związane z przyjęciem Chrztu przez Mieszka I.  
Chrześcijańska nauka o Bogu, który jest miłością, który w Chrystusie stał się człowie-
kiem, który za nas umarł i dla nas zmartwychwstał, powoli wsiąkała w umysły naszych 
przodków, przemieniała ich sposób myślenia i życia, kształtowała ich obyczaje, tradycję 
i kulturę. Powoli stawała się ich własnością, ich bogactwem, ich najwyższym dobrem. 
W 2016 roku uroczyście obchodziliśmy 1050. rocznicę Chrztu Polski, a  rok później 
świętowaliśmy 700-lecie praw miejskich Lublina.

W tym kontekście pragnę z radością powitać inicjatywę ponownego wystawienia kart  
świątecznych propagujących skarby siedmiowiekowego dziedzictwa kultury chrześci-
jańskiej Lublina. Pomysłodawcą, autorem koncepcji tego wydawnictwa i dotychczas  
wydanych kart jest Piotr Krzysztof Kuty. Wszystkie reprodukcje i fotografie zdobiące karty  
wykonał znany i ceniony lubelski fotografik Piotr Maciuk, zaś  opracowanie graficzne kart 
jest dziełem lubelskiej agencji „Studio R-ka”. Gratuluję pomysłu oraz jego realizacji i ufam,  
że wystawa uświadomi nam, jak cenne i zobowiązujące dla naszej teraźniejszości i przy-
szłości jest dziedzictwo chrześcijańskie naszego miasta i regionu.

 
 Arcybiskup Metropolita Lubelski

OD NARODZENIA 
DO ZMARTWYCHWSTANIA



Jednym z kulturalnych akcentów na zakończenie Wielkiego Jubileuszu 700-lecia 
lublina, była wystawa inspirowana firmowymi kartami świątecznymi lubelskiego 
przedsiębiorstwa energetyki Cieplnej, prezentowana na przełomie 2017 i 2018 
roku w aula Magna klasztoru Ojców Dominikanów na lubelskim starym Mieście.

To  j u ż  ko l e j n a  o d s ł o n a 
wystawy noszącej tytuł „Od 
Narodzenia do Zmartwych-
wstania”, nad którą patronat 
honorowy sprawują abp Stani-
sław Budzik i prezydent Lublina 
krzysztof Żuk. Tym razem, z racji 
na skalę stale rozrastającej się 
ekspozycji, prezentowała ona 
jedynie karty na Boże Naro-
dzenie.

Na wydawanych od  2009 
roku z  okazji  Bożego Naro-
dzenia i Wielkiej Nocy kartach 
LPEC, prezentowane są mało 
znane szerszej publiczności lub 
zapomniane dzieła sztuki – czy 
to przez twórców, czy to przez 

obecność w przestrzeni miej-
skiej – związane z  Lublinem. 
Tematycznie karty nawiązują 
do charakteru przeżywanego 
o k re s u  l i t u rg i c z n e g o,  z a ś 
reprodukcjom towarzyszą noty 
historyczne opisujące przed-
stawiany obiekt, okoliczności 
jego powstania, artystę go two-
rzącego, jak również jego oto-
czenie. Życzenia inspirowane 
są nierzadko wypowiedziami 
św. jana Pawła II, słowami Czci-
godnego Sługi Bożego Stefana 
kard. Wyszyńskiego (w latach 
1946-1949 b iskupa  lube l -
skiego) czy też myślami innych 
świętych.

dwa razy do  roku kilkaset 
kart – które nawiązują do  tra-
dycj i  i   przeciwstawia ją  s ię 
współczesnym trendom – trafia 
do przyjaciół i  kontrahentów 
LPEC w całej Polsce, przyczy-
niając się do poznania zabyt-
ków Lublina, zgodnie z intencją 
pomysłodawcy i  autora kart, 
wpisując się w  jubileusz 700-
lecia Lublina.

W y s t a w a  f i r m o w y c h 
kart  świątecznych LPEC już 
od ponad pięciu lat organizo-
wana jest przy wsparciu tech-
nicznym Młodzieżowego domu 
kultury nr 2 w Lublinie. 
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przed bożym narodzeniem wystawę kart świątecznych lpeC obejrzeć mogli  
w siedzibie spółki goście świątecznego spotkania, wśród nich  

abp stanisław budzik, na fotografii wraz z panią prezes Jolantą Jańczak

Fragmenty wystawy kart świątecznych LPEC w Aula Magna lubelskiego klasztoru Ojców dominikanów
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lubelskie przedsiębiorstwo energetyki cieplnej s.a.  
zyskało nowe narzędzie,  

potwierdzające wysoką jakość dostarczanego ciepła systemowego.  
certyfikaty niskiej i ogólnej emisji zaświadczają,  
że dostarczane przez lpec s. a. ciepło pozwala  

na znaczne ograniczenie emisji szkodliwych substancji w lublinie.  
ogrzewanie w ten sposób budynków jest najlepszym sposobem  

na skuteczne zmniejszenie zjawiska smogu.

dzięki temu lpec s.a., wraz z producentami lubelskiego ciepła,  
gwarantuje dobrą atmosferę i czyste powietrze w naszym mieście.
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