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Zarząd LPEC Sp. z o.o. dziękuje Rektorowi kościoła 
pw. Wniebowzięcia NMP Zwycięskiej w Lublinie za udostępnienie 

do publikacji reprodukcji neogotyckiego ołtarza przenośnego

Neogotycki, pochodzący z przełomu XIX i XX wieku ołtarz przenośny – w formie pen-
taptyku z szafiastą częścią centralną, dwoma ramionami osadzonymi na stałe oraz dwoma 
ruchomymi – od chwili powstania związany jest z kościołem Wniebowzięcia Najświętszej 
Maryi Panny Zwycięskiej w Lublinie. Dzieło to wykonane zostało z drewna politurowanego, 
z kwaterami malowanymi temperą na desce i ma wymiary 166x116 cm. W centralnej części 
ołtarza znajduje się przedstawienie Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Ramiona 
podzielone są na dwie kwatery, w których umieszczone są obrazy ze scenami maryjnymi 
i chrystologicznymi.

Kościół Wniebowzięcia NMP Zwycięskiej w Lublinie został wybudowany w latach 
1412-1426, na miejscu istniejącej już wcześniej kaplicy Najświętszej Maryi Panny, św. Bar-
bary i św. Zofii, poświęconej w 1396 roku. Lubelska świątynia to wotum dziękczynne 
króla Władysława Jagiełły za zwycięstwo odniesione w bitwie pod Grunwaldem 15 lipca 
1410 roku. Obok kościoła Wniebowzięcia NMP Zwycięskiej, także z inicjatywy króla, został 
wybudowany klasztor Brygidów i sióstr Brygidek, sprowadzonych do Lublina z Gdańska; 
wierzono bowiem, że św. Brygida, założycielka zakonu, w swoich mistycznych wizjach 
przepowiedziała klęskę i upadek Krzyżaków.

Brygidki sprawowały opiekę nad kościołem do 1835 roku, kiedy to do obszernych 
pomieszczeń lubelskiego klasztoru brygidkowskiego zostały przeniesione siostry Wizytki. 
W roku 1882 Wizytki przeniesiono do Warszawy, cały ich majątek skonfiskowano, a pozba-
wiony wszelkich funduszy kościół pozostawiono miejscowemu kapłanowi i wiernym. 
Jednak dzięki ich ofiarności i przywiązaniu udało się uchronić zabytkową świątynię 
od zniszczenia poprzez dokonanie w latach 1903-1910 generalnego remontu na 500. 
rocznicę zwycięstwa pod Grunwaldem. Prowadzony etapami remont został ostatecznie 
 zakończony w 1934 roku. 

W okresie okupacji niemieckiej podczas II wojny światowej oraz rządów komuni-
stycznych kościół Wniebowzięcia NMP Zwycięskiej był ośrodkiem polskości, przechowy-
wania narodowych tradycji,  pielęgnowania ojczystej mowy i obyczajów oraz budzenia 
i  podtrzymywania uczuć  patriotycznych. Taką też rolę świątynia ta spełnia po dziś dzień. 
Obecnie kościół rektoralny pw. Wniebowzięcia NMP Zwycięskiej, jeden z najstarszych 
zabytków sakralnych Lublina, został poddany gruntownej renowacji, podczas której 
odnaleziono wiele skarbów. Wyjątkowo cennymi są freski odkryte na strychu kościoła. 
Pochodzą one z 1470 roku i są pierwszymi freskami, które w miejscu sakralnym przed-
stawiają obrazy świeckie. 

Tekst na podstawie karty ewidencyjnej Jana Studzińskiego 
oraz noty historycznej rektora kościoła ks. kan. Dariusza Marka Bondyry



nr 3-4 (25-264)  ·  jesień-zima 2012  ·  gorące wiadomości  3

Radni w LPEC 
2 października 2012 roku w LPEC Sp. z o.o. odbyło się wyjazdowe posiedzenie Komisji Budżetowo-Ekonomicznej 
Rady Miasta Lublin. Głównym punktem obrad było omówienie sytuacji ekonomiczno-finansowej Spółki. W spotkaniu 
udział wzięli radni Miasta Lublin wraz z przewodniczącym komisji Jackiem Bednarczykiem, zastępca prezydenta 
Miasta Lublin Grzegorz Siemiński, Dyrektor Biura Nadzoru Właścicielskiego Paweł Majka oraz Zarząd LPEC Sp. z o.o.

Radni zapoznali się z prezentacją podsumowującą ostatnie trzy lata działalności LPEC. W wystąpieniu LPEC omówiono m.in. sytuację 
ekonomiczno-finansową Spółki w latach 2009-2011, wyniki finansowe za okres ośmiu miesięcy 2012 roku, zasady kształtowania taryfy dla 
ciepła, kierunki inwestowania, pozycję LPEC w branży ciepłowniczej oraz strategię rozwoju LPEC Sp. z o.o. na lata 2012-2016

Członkowie Komisji wyrazili zadowolenie z wyników LPEC na tle innych Spółek komunalnych i gratulowali osiąganych w ostatnich 
latach sukcesów, których wyznacznikiem są m.in. liczne nagrody i wyróżnienia. tsr

Wiarygodność biznesowa
LPEC po raz drugi z rzędu został uhonorowany Certyfi-
katem Wiarygodności Biznesowej. 

Certyfikat został przyznany przez międzynarodową wywiadow-
nię gospodarczą Dun & Bradstreet za najwyższą ocenę stabilności 
firmy w roku 2011. Ocena została dokonana w oparciu o analizę 
moralności płatniczej, analizę wskaźników finansowych oraz w opar-
ciu o bazę D&B, która jest największą w Polsce bazą wzajemnych 
powiązań korporacyjnych. 

Certyfikat Wiarygodności Biznesowej to prestiżowe wyróżnienie, 
które mogą otrzymać firmy spełniające ściśle określone kryteria. Cer-
tyfikat Wiarygodności Biznesowej daje gwarancję, iż LPEC Sp. z o.o. 
jest wiarygodnym kontrahentem, z którym warto nawiązywać 
kontakty handlowe. Należy również wspomnieć, że wyróżnienie 
przyznawane przez Dun & Bradstreet Poland honorowane jest 
na całym świecie. aw
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LPEC recertyfikowany
Lubelskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. od 2006 roku stosuje niezmiennie oparty na ISO,  
System Zarządzania Jakością (zwany zamiennie jako ZSZ). 

W październiku 2012 roku po raz 
kolejny odbyła się recertyfikacja Systemu 
Zarządzania Jakością. W toku postępo-
wania przetargowego wyłoniona została 
zewnętrzna jednostka cer tyfikacyjna 
Bureau Veritas Certification z siedzibą 
w Warszawie, której auditorzy w trakcie trzy-
dniowej wizyty dokonali oceny funkcjono-
wania naszej Spółki i udzielili rekomendacji 
do ponownej certyfikacji SZJ na zgodność 
z wymaganiami zewnętrznymi (np. praw-
nymi i wynikającymi z norm odniesie-
nia) oraz wymaganiami wewnętrznymi. 

Auditorzy ocenili, że SZJ to jeden, 
jednoznacznie określony, udokumento-
wany i spójny system, który umożliwia 
skuteczne i równoczesne zarządzanie 
wieloma aspektami, poprzez ustanawia-
nie i realizację jednolitej polityki. W LPEC 
Sp. z o.o. tymi aspektami są: ukierunko-
wanie na klienta połączone z funkcjono-
waniem systemu zarządzania jakością, 
ochroną środowiska oraz bezpieczeń-
stwem i higieną pracy. 

Nasz system zarządzania podnosi 
skuteczność i efektywność gospodarowa-
nia posiadanymi zasobami, minimalizuje 
i optymalizuje koszty, jednoznacznie określa 
zadania, kompetencje i odpowiedzialność 
pracowników oraz ich gotowość do speł-
niania wymagań klienta. Wdrożenie tego 
systemu ułatwia na co dzień spełnienie 
wymogów prawnych dotyczących ochrony 
środowiska i bezpieczeństwa pracy. Zapew-
nia też szybkie dostosowanie uregulowań 
wewnętrznych do zmian zachodzących 
w obowiązującym systemie prawnym.

System Zarządzania Jakością wdro-
żony i skutecznie doskonalony w LPEC Sp. 
z o.o. opiera się na spełnianiu wymogów 
trzech norm:

ISO 9001:2008
System Zarządzania Jakością, określa 

wymagania dla organizacji, która chce 
wykazać zdolność do ciągłego dostar-
czania usług zgodnych z wymaganiami 
klienta i z obowiązującymi przepisami 
oraz do zwiększania zadowolenia klienta.

ISO 14001:2004 
System Zarządzania Środowiskowego 

określa wymagania dotyczące zgodności 
z przepisami prawa, a także standaryzujący 
opracowanie procedur wewnętrznych 
dotyczących ochrony środowiska. Norma 
wyszczególnia zasady sterowania i zarzą-
dzania procesami w celu optymalizacji 
wpływu na środowisko naturalne, zgodnie 
z zasadami stabilnego rozwoju firmy. 

PN-N 18001:2004 
System Zarządzania Bezpieczeństwem 

i Higieną Pracy specyfikuje wymagania 
co do działań podejmowanych w obsza-
rze bhp. Wytycza zasady, dzięki którym 
przedsiębiorstwo może minimalizować 
i monitorować zagrożenia dla pracowni-
ków, zapobiegać zagrożeniom u źródła, 
stosować nowe rozwiązania techniczne, 
zastępować środki niebezpieczne bezpiecz-
nymi lub mniej niebezpiecznymi, dosko-
nalić istniejący system zarządzania bhp, 
a także zapewnić właściwe warunki pracy.

Anna Kielech

Pokaż ciepło 
Od 16 lipca do 20 sierpnia 2012 roku trwał konkurs skierowany do społeczności portalu Facebook, w którym należało 
pokazać ciepło na zdjęciu. Aby wygrać elegancki kaloryfer dekoracyjny uczestnicy konkursu rywalizowali o głosy 
społeczności, która zadecydowała o wyborze zwycięzcy.

Celem akcji było zwiększenie społeczności 
strony Lubię Ciepło na portalu Facebook i wzmoc-
nienie skojarzenia marki ze stylowymi urządzeniami, 
które dostarczają ciepło systemowe do polskich 
mieszkań. Nagroda w postaci modnego, dekoracyj-
nego kaloryfera łamała stereotyp branży i tworzyła 
wizerunek, który wpisuje się w nowoczesny, miejski 
styl życia, promowany podczas trzech poprzednich 
kampanii. 

Aby zgłosić pracę do konkursu lub zagłosować 
na zdjęcie trzeba było polubić stronę Lubię Ciepło. 
Po dodaniu pracy konkursowej, na tablicy uczest-
nika pojawiała się informacja o udziale w konkur-
sie i zachęta dla znajomych do zagłosowania na 
konkretną pracę. Rozprzestrzenianiu się informacji 
o konkursie sprzyjało także zapraszanie znajomych 
do głosowania na swoją pracę oraz możliwość 
komentowania poszczególnych zdjęć. 

Wyniki konkursu oraz galeria wybranych zdjęć 
konkursowych są dostępne na stronie cieplosyste-
mowe.pl. Obok publikujemy zwycięską pracę Sylwii 
Łysakowskiej.

www.cieplosystemowe.pl
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Białoruscy goście
Energia jest jednym z najpotrzebniejszych czynników, niezbędnych człowiekowi do życia. Im wyższy poziom 
cywilizacyjny, tym więcej energii konsumowanej jest w przeliczeniu na osobę, ale jej wytwarzanie ma swoje gra-
nice, w postaci wyczerpywania się paliw kopalnych, ograniczonych mocy przesyłowych instalacji, coraz droższych 
technologii produkcji. Szczególnie widoczny jest przeskok z gospodarki ekstensywnej, kiedy receptą na zwiększa-
jące się zapotrzebowanie na energię było zwiększanie wydobycia paliw i budowa nowych źródeł, na intensywne 
wykorzystywanie każdej kilowatogodziny. 

Oszczędzanie energii, szczególnie 
wtedy kiedy jej ceny osiągają coraz wyż-
sze pułapy, stało się kluczowym zadaniem  
dla jej konsumentów. Zamiast samemu 
dochodzić do rozwiązań, które inni już 
osiągnęli, warto zapoznać się ze sposobami 
skutecznego wykorzystywania energii. 
Taki właśnie był motyw przewodni pobytu 
w Województwie Lubelskim, grupy samo-
rządowców z sąsiedniej Białorusi. Wizytę 
zorganizowało Stowarzyszenie Samorzą-
dów Euroregionu Bug, w wyniku konkursu 
ogłoszonego przez amerykańską fundację, 
która sfinansowała przedsięwzięcie.

Jednym z najważniejszych etapów 
pobytu gości z Białorusi w Polsce był 
Lublin, gdzie mieli oni okazję zapoznać się, 
w jaki sposób jest produkowana i wyko-
rzystywana energia cieplna i elektryczna. 
W naszym mieście funkcjonuje jeden z naj-
bardziej efektywnych systemów w Pol-
sce, gdzie wytwarza się te dwa rodzaje 

 energii w skojarzeniu, dzięki czemu ciepło, 
które w zwykłej elektrowni jest odpadem 
wyrzucanym do atmosfery lub zbiornika 
wodnego, ogrzewa budynki mieszkalne, 
szkoły, szpitale, obiekty sportowe, biurowe, 
przemysłowe itp. Istotnymi elementami 
racjonalnego gospodarowania energią 
w Lublinie są oszczędności na przesyle cie-
pła, które uzyskuje Lubelskie Przedsiębior-
stwo Energetyki Cieplnej, modernizując 
sieć ciepłowniczą oraz ograniczanie strat 
ciepła, które nasi odbiorcy osiągają głów-
nie dzięki docieplaniu ścian, czy wymianie 
okien w swoich obiektach. Powoduje to 
systematyczny spadek zapotrzebowania 
na energię cieplną, który jest obserwo-
wany przez ostatnie kilkanaście lat. 

Białoruscy goście zapoznali się z inte-
resującymi ich zagadnieniami teoretycznie, 
w postaci prezentacji, przedstawionych 
w siedzibie naszej Spółki oraz w Elektro-
ciepłowni Wrotków. Mogli także naocznie 

sprawdzić funkcjonowanie lubelskiego 
systemu ciepłowniczego w siedzibie Pogo-
towia Cieplnego. Duże wrażenie wywarła 
również wizyta w elektrociepłowni, gdzie 
nasi goście zwiedzili największe w Lublinie 
źródło energii, wykorzystujące kogenerację, 
co umożliwia wysokosprawną produkcję 
energii elektrycznej i cieplnej.

Samorządowcy wrócili na Białoruś 
z wrażeniami i wiedzą, która przyda się im 
w coraz bardziej efektywnym wykorzysty-
waniu energii. Nam pozostaje satysfakcja, 
że mogliśmy dalej przekazać doświadcze-
nia, po które zaledwie 20 lat temu sami 
jeździliśmy do krajów Europy Zachodniej. 
Niektórzy z nas jeszcze pamiętają jakie 
wrażenie robiły na nas wizyty, na początku 
lat 90-tych, w duńskich czy szwedzkich 
przedsiębiorstwach ciepłownicz ych, 
a następnie jak te doświadczenia były 
przenoszone na nasz polski grunt.

Mirosław Werner
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Nowe taryfy dla ciepła
1 listopada 2012 roku weszły w życie nowe, zatwierdzone przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, taryfy dla ciepła 
Lubelskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. oraz PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. 
– Oddział Elektrociepłownia Lublin Wrotków. W wyniku wprowadzenia nowych taryf ceny ciepła w Lublinie wzrosły 
średnio o 5,37% (PGE – 3,96%, LPEC – 1,41%). Wskaźnik wzrostu cen za ciepło w Lublinie jest niższy od tegorocznej 
średniej krajowej podwyżki cen nośników energii wynoszącej 6,4% (GUS, IX.2011/2012).

Stawki opłat za usługi przesyłowe 
w nowej taryfie LPEC skalkulowane zostały 
na podstawie uzasadnionych kosztów 
prowadzenia działalności gospodarczej 
związanej z przesyłaniem i dystrybucją 
ciepła, zaplanowanych dla pierwszego 
roku stosowania tar yfy.  Tar yfa LPEC 
zatwierdzona przez Prezesa URE decyzją 
z dnia 16 października 2012 roku, została 
opublikowana w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Lubelskiego (17 paździer-
nika 2012 r., poz. 3059).

Podwyżka cen ciepła systemowego 
poniżej poziomu wskaźnika wzrostu cen 
wszystkich nośników energii pozwala 
wskazać na ten sposób zaopatrzenia 
w ciepło, jako sposób najbardziej racjo-
nalny i perspektywiczny pod względem 
ekonomicznym. Miejski system ciepłow-
niczy zyskuje zatem kolejny – obok bez-
pieczeństwa, jakości, funkcjonalności, 
wygody, przyjazności dla środowiska 
naturalnego – atut mający wpływ na zadowolenie odbiorców ciepła. Taryfa LPEC w pełnym brzmieniu dostępna jest na stronie inter-
netowej www.lpec.pl oraz w Biurze Obsługi Klienta przy ul. Puławskiej 28 w Lublinie.

Elżbieta Kochan, tsr

Porównanie opłat za ogrzewanie ciepłem systemowym LPEC 

z opłatami za inne alternatywne sposoby ogrzewania w % 

opłaty za ciepło sieciowe = 100% moc cieplna 250 kW

Grupa taryfowa LPEC - G1 
Grupa taryfowa dla gazu - W-5
Stan na 01.11.2012 r.
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Projekt Ciepła woda
W Lublinie funkcjonuje ponad 250 budynków mieszkalnych, dla których istnieją możliwości zastąpienia piecyków 
gazowych ciepłą wodą z LPEC. Wstępne oferty z naszej strony trafiły już do zarządców i administratorów. Część 
z nich zainteresowała się tematem i czyni starania, aby doprowadzić do zmiany sposobu pozyskiwania ciepłej wody. 
Nalezy mieć nadzieję, że po etapie rozpoznania nastąpi etap przygotowania i realizacji modernizacji. Głównym  
beneficjentem korzyści z tego tytułu są bowiem sami mieszkańcy. 

Istotą projektu jest zamiana dotychczasowego sposobu pozyskiwa-
nia ciepłej wody na rozwiązanie z wykorzystaniem ciepła systemowego 
LPEC. Inwestycja taka wiąże się z realizacją węzła ciepłej wody ( jako roz-
budowa istniejącego indywidualnego węzła c.o.) i instalacji ciepłej wody 
w budynku. Oferta LPEC obejmuje pokrycie części kosztów związanych 
z przedsięwzięciem. W ramach doposażenia węzłów c.o. w moduły c.w.u. 
LPEC proponuje:
•	 nieodpłatne	wykonanie	projektu	węzła	ciepłej	wody,
•	 sfinansowanie	zakupu	węzła,
•	 bezpłatny	montaż	węzła	w	miejscu	jego	zabudowy.

Po stronie odbiorcy pozostaje wykonanie projektu i instalacji ciepłej 
wody w budynku. 

Dodatkowo, na realizację instalacji ciepłej wody, LPEC oferuje wsparcie 
finansowe na poziomie ustalonym z inwestorem.

Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Puławach od kilku 
lat z powodzeniem realizuje projekt polegający na zmianie sposobu 
przygotowania ciepłej wody użytkowej w budynkach mieszkalnych na 
terenie Puław. Istotą projektu jest likwidacja dotychczas używanych 
indywidualnych piecyków gazowych oraz doprowadzenie ciepłej wody 
przygotowanej w węźle cieplnym zasilanym z sieci ciepłowniczej. Sukcesy 
na tym polu puławskich ciepłowników wzbudziły zainteresowanie LPEC, 
a dzięki uprzejmości prezesa OPEC Puławy możliwe było zorganizowanie 
w dniu 22 sierpnia 2012 roku wizyty studyjnej dotyczącej programu ciepłej 
wody. W wyjeździe do Puław uczestniczyli przedstawiciele odbiorców 
ciepła tj. Lubelskiej Spółdzielni Mieszkaniowej i Spółdzielni Mieszkaniowej 
Spółdzielca oraz pracownicy LPEC związani z programem ciepłej wody 
dla Lublina.

Wizytę w Puławach rozpoczęła prezentacja przedstawicieli OPEC 
mówiąca o skali i zakresie projektu, kwestiach realizacyjnych, planach na 
przyszłość. W zakresie prezentacji znalazły się również opinie użytkowni-
ków nowego rozwiązania dla ciepłej wody oraz wskazane zostały główne 
czynniki powodzenia projektu, który objął już kilka tysięcy puławskich 
mieszkań.

Następnie odbyła się dyskusja z zaproszonymi na spotkanie przedsta-
wicielami firm wykonawczych oraz przedstawicielami biura projektowego. 
Tematyka dyskusji obejmowała następujące zagadnienia: stosowane 
technologie i materiały, miejsce prowadzenia przewodów i sposób ich 
montażu, czas realizacji i kwestia uciążliwości dla lokatorów, czynniki 
optymalizacji procesu wykonawstwa.

Kolejnym etapem była wizyta w obiektach Puławskiej Spółdzielni 
Mieszkaniowej, w których usunięto piecyki gazowe i zrealizowano insta-
lacje ciepłej wody użytkowej podgrzewanej ciepłem z sieci miejskiej, 
co obrazują publikowane obok fotografie. Przy okazji wysłuchaliśmy 
opinii prezesa Puławskiej Spółdzielni Mieszkaniowej oraz samych miesz-
kańców. Opinie te można streścić w kilku słowach: bezpieczeństwo, 
wygoda, komfort, niższe koszty wody. Rozwiane zostały również wątpli-
wości związane ze skalą prac montażowych w mieszkaniach – usunięcie 
piecyka gazowego i realizacja instalacji ciepłej wody w mieszkaniu 
to kwestia kilku godzin.

Zainteresowanie likwidacją piecyków gazowych w Puławach jest bardzo duże, a plany modernizacyjne OPEC w tym zakresie tworzone są 
z wielomiesięcznym wyprzedzeniem. Programy zastąpienia piecyków gazowych rozwiązaniem opartym o ciepło z sieci miejskiej w szerokim 
zakresie realizowane są również m.in. w Krakowie, Łodzi, Tarnowie, Wałbrzychu.

Jarosław Boroch
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Trzecia edycja Międzynarodowej Konferen-
cji ECOFORUM „Po pierwsze środowisko” 
odbyła się w dniach 26-27 września 2012 
roku w Lublinie. Honorowy Patronat nad 
ECOFORUM objął Prezydent Rzeczypospoli-
tej Polskiej. Na zaproszenie Komitetu Orga-
nizacyjnego do Lublina przyjechali eksperci 
z zakresu ochrony środowiska, naukowcy, 
politycy, samorządowcy oraz przedsiębiorcy 
z Polski i zagranicy. 

Współorganizatorami konferencji obok Lubel-
skiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o., 
były takie firmy i instytucje jak: Lubelski Węgiel „Bog-
danka” S.A., , PGE Górnictwo i Energetyka Konwen-
cjonalna S.A., PGE Dystrybucja S.A., Zakłady Azotowe 
„Puławy”, MEGATEM EC-Lublin Sp. z o.o., Wojewódzki 
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, 
Urząd Miasta Lublin, Lubelski Urząd Marszałkowski 
w Lublinie, Lubelski Urząd Wojewódzki. 

Tegoroczna edycja Konferencji poświęcona była 
m.in. zagadnieniom ekologii w górnictwie, ciepłownic-
twie, energetyce konwencjonalnej, gospodarce odpa-
dami, a także procesom wydobycia gazu łupkowego. 

W bloku tematycznym dotyczącym ciepłow-
nictwa omówiona została praktyka regulacji rynku 
zaopatrzenia w ciepło w Polsce, w tym promocja 
scentralizowanego ciepłownictwa i kogeneracji , 
nowoczesne technologie dla poprawy efektywności 
wytwarzania, przesyłania i dystrybucji ciepła oraz 
przykłady zastosowania nowoczesnych technologii 
w Polsce i Europie. Szczególne zainteresowanie 
i wiele kontrowersji wzbudził tu wykład dr Mieczy-
sława Dzierzgowskiego z Politechniki Warszawskiej 
dotyczący efektów termomodernizacji wielorodzin-
nych budynków mieszkalnych. Dr Dzierzgowski na 
podstawie wieloletnich analiz dowodził, że termomo-
dernizacja budynków bez właściwego dostosowania 
instalacji wewnętrznej c.o. i węzła cieplnego zamiast 
oczekiwanych oszczędności może prowadzić wręcz 
do wzrostu zużycia ciepła. 

O znaczeniu i prestiżu III edycji Międzynarodowej 
konferencji ECOFORUM „Po pierwsze środowisko” 
stanowiła nie tylko tematyka, obejmująca eduka-
cję prośrodowiskową, ale podobnie jak w poprzed-
nich latach różnorodne grono uczestników. To 
ich kompetencje oraz chęć dyskusji o wspólnych 
problemach i sukcesach stworzyły najcenniejszą war-
tość konferencji. tsr

Rozmowa 
z Lechem Klizą, 
prezesem Zarządu LPEC Sp. z o.o. 
– Lubelskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej jest wiodącym 
dostawcą ciepła systemowego w Polsce. Ma to niewątpliwie związek 
z modernizacją i wprowadzaniem nowoczesnych rozwiązań w zakresie 
przesyłu ciepła do odbiorców. Jakiego rodzaju rozwiązania, już wpro-
wadzone, pozwalają efektywnie zaopatrywać mieszkańców miasta 
w energię cieplną?

– Ciągłe doskonalenie i rozwój systemu ciepłowniczego to podstawowe cele jakie 
stawiamy sobie w strategii rozwoju Spółki. Dlatego inwestujemy w infrastrukturę. 
Co roku wymieniamy ok. 10 km przestarzałych rurociągów ciepłowniczych na 
nowoczesną, bardziej niezawodną sieć preizolowaną.
Wprowadzamy również najnowsze dostępne na rynku technologie, umożliwiające 
niemal bezobsługowe zarządzanie całym systemem ciepłowniczym, skracając 
do niezbędnego minimum czas reakcji w przypadku zmieniających się warun-
ków atmosferycznych, awarii czy prowadzonych bieżących odczytów urządzeń 
pomiarowych. Obecnie w firmie funkcjonują m.in. system nadzoru elektronicznego 
nad pracą sieci i węzłów oraz system zdalnego odczytu liczników ciepła, a już 
ponad 50% sieci ciepłowniczej stanowią rurociągi preizolowane. Z perspektywy 
efektywności i bezpieczeństwa dostaw ciepła, są to optymalne, zaawansowane 
technicznie rozwiązania.
Na kompleksową modernizację systemu ciepłowniczego udało nam się pozyskać 
środki unijne. Obecnie w Spółce realizowany jest projekt współfinansowany 
ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 
o wartości 46 mln zł.

– Tegoroczna konferencja była poświęcona m.in. zagadnieniom ekologii 
i efektywności energetycznej w ciepłownictwie. Jakiego rodzaju działa-
nia w tym zakresie podejmuje LPEC i jaki mają na to wpływ regulacje 
Unii Europejskiej odnoszące się do ciepłownictwa w Polsce?

– Tak, jak już wcześniej stwierdziłem, Spółka w swojej strategii rozwoju zakłada stałe 
podnoszenie efektywności energetycznej systemu ciepłowniczego, co roku na ten 
cel przeznaczając największą ilość środków. Rezultatem tych działań jest obniżanie 
strat ciepła podczas jego przesyłania, a tym samym mniejsza ilość spalanych paliw 
i redukcja emisji CO

2
 do atmosfery. Obecnie obowiązujące przepisy wymuszają  
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po raz trzeci 
w Lublinie
tego typu działania zarówno na dostawcach i producentach ciepła, ale 
także na odbiorcach. W związku z wejściem w życie przepisów ustawy 
o efektywności energetycznej i zmian w ustawach Prawo Energetyczne 
i Prawo Budowlane, nasza firma zleciła przeprowadzenie oceny efek-
tywności energetycznej niezależnym ekspertom z Politechniki Lubel-
skiej. Analiza wykazała, że lubelski system ciepłowniczy charakteryzuje 
się najwyższą możliwą efektywnością energetyczną. Plasuje to LPEC 
w czołówce najwydajniejszych systemów w Polsce oraz wskazuje ciepło 
systemowe jako najbardziej odpowiednie źródło zaopatrzenia budyn-
ków w energię cieplną z punktu widzenia wymagań ekologicznych.

– Co tak naprawdę wyróżnia lubelski system ciepłowniczy na 
tle innych, jemu podobnych?

– Mamy zdywersyfikowaną, unikalną w skali kraju, produkcję ciepła. 
Połowa ciepła w mieście wytwarzana jest z węgla, a druga z gazu. Jest 
to szczególnie ważne w odniesieniu do niepewnych relacji w zakresie 
cen paliw oraz uprawnień za emisję, w szczególności CO

2
. W tej chwili 

źródła, z których korzystamy spełniają wszystkie normy środowiskowe. 
Co więcej, w przypadku zaostrzanych warunków emisyjności, będą 
mogły zaadaptować się do nowej sytuacji. Ponad 75% ciepła w syste-
mie ciepłowniczym pochodzi z kogeneracji. Taki układ produkcji ciepła 
i energii elektrycznej jest najkorzystniejszy ze względu na optymalne 
wykorzystanie paliw przy produkcji energii i ograniczenie emisji dwu-
tlenku węgla do atmosfery. Efektywność energetyczna systemu koge-
neracyjnego jest nawet o 30% wyższa niż w przypadku oddzielnego 
wytwarzania energii elektrycznej w elektrowni i ciepła w kotłowni.

– Największym klientem LPEC są spółdzielnie i wspólnoty 
mieszkaniowe na terenie Lublina. Teraz większość budynków 
przechodzi tzw. termomodernizację. Dotyczy to zarówno 
domów mieszkalnych jak i budynków publicznych. Czy te 
działania pozwalają odbiorcom zaoszczędzić na ogrzewaniu?

– Oczywiście tak. Przeprowadzenie kompleksowej modernizacji 
budynku (m.in.: wymiana okien, modernizacja instalacji, docieplenie 
ścian) zapewnia oszczędności ciepła nawet do 30-40%. Aby termomo-
dernizacja budynku przyniosła użytkownikowi oczekiwane rezultaty, 
należy jednak wcześniej przeprowadzić audyt energetyczny budynku. 

Pozwoli on określić, w jakiej klasie jakości energetycznej znajduje się 
budynek, a także określić czas i sposoby jego najbardziej ekonomicznej 
termomodernizacji

– Jednym z tematów konferencji były  również nowe 
trendy w zakresie systemów grzewczych w budownictwie 
mieszkaniowym i komercyjnym. Jakie są szanse, że te nowe 
trendy będą mogły być stosowane w lubelskim budownictwie? 

– Tak naprawdę to większość prezentowanych rozwiązań jest na 
bieżąco wdrażane w lubelskim budownictwie, i to zarówno w budyn-
kach nowobudowanych jak i modernizowanych. Głównie mam tu 
na myśli termostaty grzejnikowe oraz zawory równoważące, które 
pracują w lubelskich instalacjach ciepłej wody i centralnego ogrze-
wania już od wielu lat. Natomiast te najnowsze, czyli inteligentne, 
elektroniczne głowice termostatyczne, to zupełnie nowe rozwiązania, 
których rozpowszechnienia należy się spodziewać w najbliższym cza-
sie. Aby sprostać tej tendencji, robimy wszystko, aby nasz cały system 
ciepłowniczy był jak najbardziej elastyczny i efektywny, bo tylko wtedy 
gdy węzeł cieplny i sieć zewnętrzną mamy dopasowane do instalacji 
wewnętrznej, możemy w pełni optymalnie oszczędzać energię cieplną 
oraz ograniczyć emisję dwutlenku węgla do atmosfery.

fo
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Prezes Lech Kliza odbiera z rąk prezydenta Krzysztofa Żuka  
i wicemarszałka Sławomira Sosnowskiego nagrodę dla LPEC, 

jako firmy postępującej zgodnie z maksymą „Po pierwsze środowisko”.
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Mijający rok jest kolejnym, w którym Lubelskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. realizuje założone cele 
strategiczne. Przede wszystkim Spółka dąży do poprawy efektywności całego systemu ciepłowniczego, a tym samym 
do zapewnienia niezawodności i bezpieczeństwa dostawy ciepła dla mieszkańców Lublina. Aby sprostać temu zadaniu 
LPEC zaplanował wydatkowanie kwoty ok. 23 mln zł na prace inwestycyjno-remontowe infrastruktury technicznej. 
Znaczący udział w tej kwocie mają prace odtworzeniowe majątku Spółki, które wykonano na ponad 16 mln zł.

W ramach robót odtworzeniowych 
zrealizowano:
•		przebudowę	sieci	ciepłowniczych	w	ilo-
ści 21 odcinków o łącznej długości ponad 
7 km, w tym pięć zadań współfinansowa-
nych z funduszy unijnych na ponad 5 mln 
zł – były to modernizacje sieci ciepłow-
niczych w rejonie ulic Niepodległości, 
Drogi Męczenników Majdanka-Dulęby, 
Zemborzyckiej, Energetyków-Samsonowi-
cza-Nałkowskich, Nadbystrzyckiej;
•	 	przebudowę	zewnętrznych	 instalacji	
odbiorczych z. i. o. – 6 odcinków o dłu-
gości ponad 1 km, w tym przebudowę 
z. i. o. na sieć wysokoparametrową i węzły 
indywidualne do trzech budynków zlo-
kalizowanych w rejonie ul. Daszyńskiego 
w os. Motor.

Pozostałe prace odtworzeniowe to 
przede wszystkim modernizacje węzłów 
cieplnych, wymiana armatury odcinającej 
na sieciach, remonty węzłów i obiektów 
towarzyszących infrastruktury ciepłow-
niczej Spółki. Znaczącą pozycję stanowi 
wymiana liczników ciepła, których ilość 
na przestrzeni ostatnich lat wynosi ponad 
700 szt. rocznie.

W roku 2012 podobnie jak w latach 
poprzednich, w dalszym ciągu wpro-
wadzano do realizacji nowoczesne roz-
wiązania techniczne służące wzrostowi 
efektywności i sprawności działania sys-
temu ciepłowniczego. Jest to między 
innymi system monitoringu i wizualizacji 
pracy węzłów cieplnych, system zdalnego 
odczytu ciepłomierzy.

Oprócz robót odtworzeniowych, reali-
zowano również nowe inwestycje zwią-
zane głównie z podłączaniem do systemu 
ciepłowniczego nowych odbiorców. Doty-
czy to zwłaszcza rejonów rozwojowych 
miasta, jak np. dzielnica Czyby – rejon ulicy 
Gęsiej, gdzie budują wszyscy deweloperzy 
działający na terenie miasta. Duża część 
robót przyłączeniowych została zrealizo-
wana w okresie remontowym, wśród nich 
takie jak podłączenia do sieci ciepłowni-
czej obiektów zlokalizowanych w obrębie 
ulic: Gęsiej, Woronieckiego, Pileckiego, 
Dunikowskiego, w rejonach powstawania 
nowych obiektów handlowych np. IKEA, 
Castorama, czy też obiektów akademic-
kich: Politechnika – Centrum Innowacji 
i Zaawansowanych Technologii, Wydział 

Architektury przy ul. Nadbystrzyckiej. 
W rejonie ulic Turkusowa – Rubinowa 
– Bursztynowa wykonano przebudowę 
systemu zasilania budynków mieszkal-
nych, polegającą na likwidacji kotłowni 
gazowych i podłączeniu budynków do 
sieci ciepłowniczej. Ogółem w 2012 roku 
zrealizowanych zostanie ok. 4 km nowych 
przyłączy i sieci.

Roboty związane z przyłączaniem 
nowych odbiorców trwają zwykle do 
końca roku kalendarzowego i mimo nie-
sprzyjającej aury, jak również różnych 
innych przeciwności są realizowane przez 
pracowników LPEC z dużym zaangażowa-
niem. Ostatnie lata w zakresie realizacji 
prac inwestycyjno-remontowych poka-
zują, że sezon remontowy trwa znacznie 
dłużej niż zakładane 6 miesięcy w roku, 
a okres przygotowawczy do remontów 
wydłużył się do prawie 2 lat. Mimo jednak 
wielu niedogodności występujących na 
etapie przygotowania i realizacji prac, 
cały proces remontowo-inwestycyjny 
przebiega bez większych odstępstw od 
przyjętych planów IMR 2012.

Małgorzata Mazurek

Inwestycje
modernizacje 

remonty
2012
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Unijny projekt 
na półmetku
Z końcem października zgodnie z zawartymi umowami zakończyły się wszystkie prace budowlane na sieciach 
ciepłowniczych, przewidziane na 2012 rok w ramach w ramach realizowanego projektu „Przebudowa sieci ciepłow-
niczej na terenie miasta Lublin” współfinansowanego ze środków UE. W 2012 roku LPEC zrealizowało pięć zadań 
na łączną kwotę 6,3 mln zł brutto i wymieniło 4,8 km sieci ciepłowniczych.

Zapraszamy do zapoznania się 
z publikacją Narodowego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej pt. „Zysk w energii. Efekt 
w środowisku”. W ramach publika-
cji zostały zaprezentowane dobre 
praktyki w ramach Priorytetu IX 
– Infrastruktura energetyczna przy-
jazna środowisku i efektywność 
energetyczna. Działania 9.1, 9.2, 
9.3. W publikacji został uwzględnio-
ny projekt realizowany przez LPEC, 
który to współfinansowany jest ze 
środków UE. Treść całej publikacji 
można znaleźć pod adresem: 
http://pois.nfosigw.gov.pl

Modernizacja instalacji odbywa się 
w ramach projektu unijnego, który polega 
na wymianie istniejących sieci ciepłowni-
czych kanałowych na sieci preizolowane 
o dużo lepszych parametrach izolacyj-
nych. Pozwoli to zmniejszyć straty ener-
gii powstające w procesie przesyłania 
i dystrybucji ciepła, dzięki czemu poprawi 
się wydajność energetyczna lubelskiego 
systemu ciepłowniczego. Projekt obej-
muje 26 zadań i zakłada modernizację 
sieci ciepłowniczych o długości 22,4 km, 
a zakończy się w 2014 roku. Wartość 
brutto całego Projektu to 46,2 mln zł, 
z czego wartość dofinansowania z Unii 
Europejskiej wynosi 22,5 mln zł.

W mi ja jąc ym rok u s iec i  w ymie -
niano w rejonie ulic: Nadbystrzyckiej, 
Niepodległości, Al. Gen. Andersa, Drogi 
Męczenników Majdanka, Zemborzyckiej, 
Nałkowskich, Diamentowej i Energety-
ków. Wszystkie prace byłe prowadzone 
tak, aby były w jak najmniejszym stopniu 
uciążliwe dla mieszkańców. Do tej pory 

w ramach projektu, wymieniono 11,6 km 
czyli ponad 52% sieci objętych projektem.

Dla mieszkańców Lublina realiza-
cja Projektu oznacza przede wszystkim 
zwiększenie bezpieczeństwa i pewność 
dostawy ciepła niezależnie od pory roku 
oraz czyste powietrze w mieście. Dzięki 
poprawie wydajności energetycznej sys-
temu ciepłowniczego prace te przyczynią 
się również do stabilizacji cen ciepła dla 
mieszkańców Lublina. 

Przebudowa systemu ciepłowniczego 
spowoduje zmniejszenie strat ciepła na 
modernizowanych odcinkach o ponad 
60%. Efektem tych działań będzie m.in.: 
mniejsze zużycie energii, a tym samym 
ograniczenie emisji CO

2
. Modernizacja 

sieci w Lublinie ma spowodować, że do 
atmosfery dostanie się o 8,11 tys. ton dwu-
tlenku węgla mniej. Realizacja inwestycji 
przyczyni się również do spadku zużycia 
wody – docelowo o ok. 6%.

Tekst i foto
Teresa Stępniak-Romanek

Prace montażowe na rurociągu

zadanie nr 4.7 
Nadbystrzycka 
„Przebudowa sieci 
ciepłowniczej na 
terenie miasta Lublin" 

Teren budowy po odtworzeniu nawierzchni
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Jedzie, jedzie straż ogniowa...
25 lipca 2012 roku w godzinach południowych na I piętrze budynku LPEC przy ul. Puławskiej 28, specjalista ds. BHP zauważył 

ogień. Wezwana przez czujnego pracownika i przybyła natychmiast na miejsce jednostka straży pożarnej, w wyniku sprawnej akcji 
gaśniczej zdusiła ogień, ratując przy tym zabłąkaną pracownicę Jednostki Realizującej Projekt UE. Bohaterskich strażaków pozdrawiali 
tłumnie zawczasu wylegli na ulicę pracownicy, a szczególnie pracownice Spółki – niektóre słały nawet całusy! 

Wszystko dobre co się dobrze kończy… Na szczęście były to tylko manewry.
pkk, fot. Arkadiusz Wojewódzki

Dwie „Dychy” 
za nami

Zawody biegowe Cztery Dychy do Maratonu to cykl czte-
rech imprez, podczas których na ulicach Lublina odbywają się 
zawody biegowe na dystansie 10 km. Stanowią one preludium do 
Maratonu Lubelskiego zaplanowanego na 8 czerwca 2013 roku. 
Dotychczas odbyły się już dwie „dychy”, które cieszyły się wielką 
popularnością wśród mieszkańców Lublina. W pierwszej odsłonie 
imprezy 10 września wzięło udział ok. 500 biegaczy, w drugiej – 
18 listopada – liczba uczestników wzrosła do ok. 600 zawodników. 

Inicjatywa podjęta przez Fundację Rozwoju Sportu w Lubli-
nie jest doskonałym przykładem integrowania i tworzenia 
więzi wśród Lublinian zapalonych jogging’iem. Zdrowy tryb 
życia oraz aktywność fizyczna to postawy, które w dzisiejszych 
czasach cieszą się coraz większą popularnością. LPEC wsparł 
podjętą inicjatywę, a tym samym przyczynił się do sukcesu 
dotychczasowych dwóch „dych”.

Organizatorami imprezy jest Fundacja Rozwoju Sportu 
w Lublinie wraz z inicjatywą społeczną Maraton Lubelski. Wszel-
kie niezbędne informacje na temat uczestnictwa w impre-
zie można znaleźć na stronie internetowej frs.lublin.eu oraz 
maraton.lublin.eu. Wszystkich biegaczy amatorów serdecznie 
zachęcamy do uczestnictwa w kolejnych Dwóch Dychach 
do Maratonu – 3 lutego i 21 kwietnia 2013 roku, jak również 
w przyszłorocznym I Maratonie Lubelskim. aw
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Płyną lata
Przedstawiamy listę pracowników naszej Spółki, którzy 
w drugim półroczu 2012 roku obchodzili jubileusze 
pracy. Są wśród nich pracownicy, dla których praca 
w LPEC jest pierwszym miejscem zatrudnienia, stąd 
jubileusz -lecia pracy nabiera szczególnego wymiaru, 
ich nazwiska wyróżniliśmy pogrubioną czcionką.

40-lecie
Marian Dycha
Marian Józefczak

35-lecie
Elżbieta Fornal
Grzegorz Garbacik
Alina Góraj
Zbigniew Kawecki
Jerzy Łukaszczyk
Janusz Małyska
Irena Mazurek
Teresa Okoniewska
Zbigniew Okoniewski
Marek Wawszczak
Renata Ziętek

30-lecie
Marek Czyżewski
Anna Kukałowicz
Ewa Matyjewicz
Roman Pudło
Halina Włoch
Barbara Zientara

25-lecie
Janusz Kasperek
Roman Olichwierowicz
Tomasz Poręba
Marek Stolecki
Beata Sutryk
Grzegorz Szymański
Jacek Tobiasz

20-lecie
Grzegorz Burzec
Marcin Cukrowski
Jacek Dudzik
Tomasz Małecki
Grzegorz Mikulski

15-lecie
Cezary Burzec
Monika Krawczyńska-Stachal
Mariusz Pasierbik
Milena Piech-Mazur
Adrianna Robak
Grzegorz Sławacki
Bartłomiej Słotwiński

Młode kadry
Maja Wiśniewska
ur. 8 lipca 2012 roku
córka Iwony i Macieja
DZIAŁ OBSŁUGI KLIENTA 

Patrycja Łuczkiewicz
ur. 3 sierpnia 2012 roku

córka Andrzeja i Justyny
ODDZIAŁ SIECI

Szczęśliwym Rodzicom gratulujemy!

Nasi weterani
W drugim półroczu 2012 roku przeszło na emeryturę 
trzech wieloletnich, zasłużonych pracowników naszej 
Spółki.

Pan Roman Kapica z wiązany z LPEC od 
26 marca 1971 roku do 31 stycznia 1983 
roku, a następnie od 17 grudnia 1991 do 
31 sierpnia 2012 roku, co ogółem daje 33 lata  
w LPEC. Pracował na stanowisku monter c.o. – 
brygadzista w Obwodzie Eksploatacyjnym TR-3.

Pan Andrzej Spodniewski pracę w LPEC 
rozpoczął dnia 12 grudnia 1974 roku, przepraco-
wując w naszej Spółce do dnia 31 sierpnia 2012 
roku 38 lat. Pracował na stanowisku kierowcy 
samochodu ciężarowego w Dziale Transportu.

Pan Andrzej Pieczątka w LPEC od 9 stycz-
nia 1974 roku do 26 października 2007 roku, 
a następnie od 3 grudnia 2007 roku do 26 
listopada 2012 roku, co daje łącznie 38 lat. 
Pracował na stanowisku monter c.o. – spawacz 
w Obwodzie Eksploatacyjnym TR-4.

Za Panów wieloletni trud oraz wszelkie dobro, 
jakim nas obdarzaliście serdecznie dziękujemy, 

życząc długich lat w zdrowiu i radości.
Wszystkim Wielce Szanownym Jubilatom, 

dziękując za wkład w rozwój LPEC, 
składamy serdeczne gratulacje

Witamy 
w LPEC
Michał Rewerski
od 2 lipca 2012 roku
pomocnik montera
Obwód Eksploatacyjny TR-8

Olga Chabior
od 1 sierpnia 2012 roku
inspektor
Dział Obsługi Klienta

Zdzisław Olszewski
od 1 sierpnia 2012 roku
pomocnik montera
Obwód Eksploatacyjny TR-6

Piotr Szymański
od 1 sierpnia 2012 roku
pomocnik montera
Obwód Eksploatacyjny TR-9

Daniel Starosławski
od 1 października 2012 roku
inspektor
Dział Transportu

Mateusz Piesko
od 1 października 2012 roku
pomocnik montera
Obwód Eksploatacyjny TR-7

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

Swoją przygodę z fotografią zaczy-
nałem jeszcze na slajdach i negatywach. 
Bardzo szybko stała się ona moją pasją. 
Pierwsze kroki w fotografii analogowej 
stawiałem w robieniu zdjęć aparatem 
Zenit ET. Ilość zepsutych zdjęć i nieuda-
nych kadrów nauczyła mnie cierpliwości 
i postawiła przed koniecznością: aby robić 
dobre i ciekawe zdjęcia należy ciągle ćwi-
czyć i rozwijać swoje umiejętności z prze-
świadczeniem, że w końcu zrobi się takie 
zdjęcia, które zostaną docenione przez 
innych i spotęgują dalszą chęć uczenia się 
i doskonalenia warsztatu.

Przełomem w moim fotografowa-
niu był z pewnością moment, w którym 
nabyłem lustrzankę cyfrową Nikon D80. 
Nie martwiłem się już o koszty związane 
z kupowaniem klisz i wywoływaniem ręcz-
nym zdjęć. Nie odstawiłem jedna na półkę 
Zenita ET i do tej pory używam go szcze-
gólnie do zdjęć czarno-białych. 

Kolejny etap to działalność w Chełm-
s k i e j  G r u p i e  Fo to gr a f i c z n e j  ( w w w.
fotochelm.myboard.pl),  której jestem 
współtwórcą. Grupa powstała na przeło-
mie lat 2007/2008. Od początku istnienia, 
jej celem jest propagowanie wszelkiego 
typu działań fotograficznych m.in. takich 
jak plenery, warsztaty, wystawy, wspólne 
sesje. Grupa zrzesza osoby chcące rozwijać 
swoje fotograficzne pasje, bez względu na 
wiek i doświadczenie.

Często organizowane plenery fotogra-
ficzne umożliwiają każdemu poznanie taj-
ników fotografii oraz ukierunkowanie się 
na określoną tematykę zdjęć. Wykonywa-
nie zdjęć portretowych, krajobrazowych, 
przyrodniczych itp. wymaga umiejętności 
odpowiedniego wyboru lokalizacji do 
wykonywania zdjęć, dobrego oświetlenia, 
ustawień parametrów ekspozycji, czułości 
ISO, czasu otwarcia migawki, ustawiania 
głębi ostrości itp. Niejednokrotnie nowi-
cjusze fotografii na plenerach poznają 
trudy dobrego zaplanowania kadru, posłu-
giwania się fleszem w aparacie tak by 
dawało wystarczające światło przy wiel-
kości przesłony, jaką planują użyć.

Lokalizacja szczególnie istotna jest, 
gdy wykonuje się zdjęcia przyrodnicze. 

Ja obrałem sobie kilka urokliwych miejsc 
na Lubelszczyźnie, które odwiedzam co 
weekend z aparatem fotograficznym, by 
uwiecznić krajobrazy i piękno przyrody. 
Do tych miejsc zaliczam ścieżki przyrodni-
cze Poleskiego Parku Narodowego, dzikie 
i nieskalane ludzką działalnością dorzecze 
rzeki Bug oraz malownicze, szczególnie 
jesienną porą, zakątki Roztocza. Fotografia 
przyrodnicza wymaga dość wczesnego 
wstawania. Żeby zrobić zdjęcia błotniaka 
stawowego czy czapli siwej w rezerwacie 
,,Magazyn” w lasach sobiborskich trzeba 
niejednokrotnie być w tym miejscu o 5 nad 
ranem ubranym w bezszelestne ubranie 
maskujące z plecakiem sprzętu fotograficz-
nego ważącego zwykle kilka kilogramów. 
Do takiej fotografii zabieram ze sobą dwa 
aparaty fotograficzne, przy czym do jed-
nego mam przymocowany obiektyw sze-
rokokątny, zwykle Sigmę 17-70 mm, a do 
drugiego teleobiektyw Tamron 200-400 
mm z telekonwerterami. Takie ,,rozłożenie 
sił” w sprzęcie fotograficznym umożliwia 
mi szybkie zrobienie zdjęć bez przepinania 
obiektywów do body aparatu i umiejętność 
złapania kadru w danej chwili.

Ciekawą dziedziną fotografii, której się 
poświęcam jest planespotting czyli obser-
wowanie i fotografowanie startujących 
i lądujących statków powietrznych. Zwykle 
obieram sobie za cel ogrodzenie okalające 
lotnisko Okęcie od strony ul. Wirażowej 
w Warszawie, gdzie spędzam kilka godzin 
przy płocie lotniska, fotografując lądujące 
lub startujące samoloty. Jeszcze innym 
razem robię przelotówki (RNAV spotting). 
Ten rodzaj fotografii lotniczej polega na 
robieniu zdjęć samolotom, które są na 
wysokości przelotowej 10 tys. m. Do tego 
używam lustrzanki Nikon D90 oraz obiek-
tywu  astronomicznego MTO 1000mm.

Podsumowując przypomnę jeszcze raz, 
że aby robić dobre i ciekawe zdjęcia należy 
ciągle ćwiczyć i rozwijać swoje umiejętno-
ści z przeświadczeniem, że w końcu zrobi 
się takie zdjęcia, które zostaną docenione 
przez innych i spotęgują dalszą chęć ucze-
nia się i doskonalenia warsztatu…

Tekst i foto
Tomasz Forysiuk

Nazywam się Tomasz Forysiuk. Od kilku lat można mnie spotykać  
o nieprzyzwoicie wczesnych godzinach, łapiącego poranne promienie 
światła, mgły i ulotne chwile w malowniczych zakątkach Lubelszczyzny. 
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Od kilku lat Lubelskie Przedsiębior-
stwo Energetyki Cieplnej z okazji 
Świąt Bożego Narodzenia i Świąt 
Wielkiej Nocy wydaje unikatowe 
karty z życzeniami. 

Dotychczasowy dorobek wydaw-
niczy tego projektu zaprezentowano 
w lubelsk im Ratuszu. 5 grudnia 2012 
roku z udziałem bp. Artura Mizińskiego, 
zastępcy prezydenta Lublina Stanisława 
Kalinowskiego, przewodniczącego Rady 
Miasta Piotra Kowalczyka i wielu innych 
dostojnych gości odbył się wernisaż 
wystawy. Patronat honorowy nad tą 
inicjatywą objął Abp Stanisław Budzik 
Metropolita Lubelski oraz Krzysztof Żuk 
Prezydent Miasta Lublin.

Święta – zarówno Bożego Narodze-
nia, jak i Zmartwychwstania Pańskiego 
– są okazją do składania sobie życzeń 
wszelkiego dobra. Dziś coraz częściej 
listy i kartki z życzeniami zastępują maile 
i  sms-y. Tym niemniej duże jest jeszcze 
grono osób, które preferują tradycyjną 
formę. Tak też jest w wielu firmach, z któ-
rych dwa razy do roku wysyłane są tysiące 
kart do przyjaciół i kontrahentów.

Karty świąteczne są nie tylko sposobem 
przekazywania naszych odczuć, ale także 
– poprzez chociażby ilustracje – nośni-
kiem wartości. Dawniej na kartkach można 
było odnaleźć scenę Narodzenia  
 

– często odmalowaną przez wybitnych 
artystów lub chociażby tradycyjną polską 
szopkę ludową. Dziś królują na nich skrzaty 
nieudolnie udające św. Mikołaja, renifery, 
choinki, bombki, bałwany lub płatki śniegu 
– przypominające nam, iż zgodnie z zasadą 
poprawności politycznej mamy do czynie-
nia ze świętami zimowymi.

Przed ponad trzema laty podczas 
jednej z wielu dyskusji o historii i tradycji 
z ówczesnym prezesem Zarządu LPEC, 
a dzisiejszym wiceprezydentem Lublina 
Stanisławem Kalinowskim zrodziła się myśl, 
że może by tak z okazji Świąt Bożego Naro-
dzenia przygotować własne karty firmowe.

Przystępując do tego projektu, po 
pierwsze należało znaleźć interesujący 
motyw i ideę, która by kolejne karty spa-
jała w całość. Rozpocząłem więc poszu-
kiwania. 

Na kartach znalazły się mało znane 
szerszej publiczności dzieła sztuki – czy 
to przez twórców, czy to przez obecność 
w przestrzeni miejskiej – związane z Lubli-
nem. Tematycznie karty nawiązują zawsze 
do charakteru przeżywanego okresu litur-
gicznego. Reprodukcjom towarzyszą noty 
historyczne opisujące przedstawiany obiekt, 
okoliczności jego powstania, artystę go 
tworzącego, jak również jego otoczenie. 
Życzenia zaś inspirowane są wypowie-
dziami Ojca Świętego Jana Pawła II,  
 

czy też myślami świętych. Nie zapomi-
najmy bowiem, że zarówno Boże Naro-
dzenie, jak i Wielkanoc to święta religijne, 
nierozerwalnie związane z naszą tradycją.

Kilkaset kart, dwa razy do roku trafia do 
przyjaciół i kontrahentów LPEC nie tylko 
w Lublinie, ale także w całej Polsce, przyczy-
niając się do poznania zabytków Lublina. 
W ten oto sposób Lubelskie Przedsiębior-
stwo Energetyki Cieplnej aktywnie włącza 
się w propagowanie pereł lubelskiego dzie-
dzictwa kulturowego. Naszą intencją jest by 
projekt ten wpisał się w przygotowania do, 
przypadającego w 2017 roku, jubileuszu 
siedemsetlecia naszego miasta.

Pragnąc udostępnić nasze karty szer-
szej publiczności, przygotowaliśmy na 
czas tegorocznego Adwentu wystawę 
prezentującą dotychczasowe wydawnic-
twa. Celem wystawy, obok zaprezento-
wania firmowych kart świątecznych LPEC 
i promocji Spółki, jest przede wszystkim 
promocja Lublina oraz jego zabytków.

Piotr Krzysztof Kuty

Wystawa kart świątecznych LPEC pre-
zentowana będzie także – od 21 grud-
nia 2012 roku do 6 stycznia 2013 roku 
w krużgankach lubelskiego klasztoru 
Ojców Dominikanów.
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OD NarODZENia DO ZmartwyChwStaNia
Wystawa firmowych kart świątecznych LPEC



Lubelskie Przedsiębiorstwo Energetyki 
Cieplnej od lat angażuje się w liczne dzia-
łania społeczne, zwłaszcza w okresie bożo-
narodzeniowym. W tym roku także, jak 
co roku, Spółka udostępnia swoje samo-
chody na rzecz akcji Pomóż Dzieciom Prze-
trwać Zimę. Dodatkowo pracownicy LPEC  
9 grudnia rozwozili świąteczne prezenty 
podczas finału Szlachetnej Paczki. 19 grud-
nia Spółka przekazała dary dla bezdom-
nych: 60 koców i 80 termosów trafiło do 
tych, którzy najbardziej potrzebują ciepła, 
pensjonariuszy noclegowni Bractwa Miło-
sierdzia im. św. Brata Alberta w Lublinie. 
Ciepło Systemowe, a wraz z nim LPEC, jest 
partnerem akcji charytatywnej radiowej 
Trójki „Święta bez granic” – tegoroczne 
fundusze zasilą Kampanię Wodną Polskiej 
Akcji Humanitarnej, w ramach której budo-
wane są studnie i ujęcia wodne w Sudanie 
Południowym i Somalii.

LPEC dba również o świąteczny 
nastrój mieszkańców Lublina. Firma jest 
sponsorem Festiwalu Bożego Narodze-
nia, w ramach którego organizowana jest 
Szopka Bożonarodzeniowa oraz Wigilia 
Starego Miasta. Spółka kolejny już raz 
ufundowała również choinkę świąteczną, 
która stanęła przed lubelskim Ratuszem. 
Dodatkowo w Sylwestra, na zgromadzo-
nych na Placu Litewskim będą czekały 
ogrzewacze do rąk, ufundowane przez 
LPEC. W lubelskim Ratuszu, a następnie 
w klasztorze Ojców Dominikanów do  
6 stycznia oglądać można wystawę kart 
świątecznych LPEC.

tsr, pkk

Święta z LPEC
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