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nasZa OkŁaDka
10 października 2019 roku prezydent krzysztof 
Żuk wręczył prezesowi Markowi Goluchowi 
Medal unii Lubelskiej, zaś Lubelskie Przed-
siębiorstwo Energetyki Cieplnej uhonoro-
wał medalem „Zasłużony dla Miasta Lublin”.  
foto Andrzej rożek
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Gala jubileuszowa rozpoczęła się w samo południe, 
gromadząc wielu znamienitych gości. Swoją obecno-
ścią zaszczycili nas prawosławny arcybiskup lubelski 
i chełmski Abel, prezydent Miasta Lublin Krzysztof 
Żuk, członek Zarządu Województwa Lubelskiego Zdzi-
sław Szwed, zastępca prezydenta Miasta Lublin i zara-
zem przewodniczący Rady Nadzorczej LPEC S.A. Artur 
Szymczyk, wiceprzewodnicząca Rady Miasta Lublin 
Marta Wcisło, dyrektor generalny Lubelskiego Urzędu 
Wojewódzkiego Agata Grula, byli prezesi LPEC: Dominik 
Prokopowicz, Ryszard Pasikowski, Stanisław Kalinowski 
i Mirosław Taras, specjalny delegat Arcybiskupa Metro-
polity Lubelskiego ks. dyrektor Jarosław Orkiszewski, 
kapelan LPEC ks. kanonik Zenon Małyszek, dyrektor 
Wschodniego Oddziału Urzędu Regulacji Energetyki 
Agnieszka Szypulska, Lubelski Wojewódzki Konser-
wator Zabytków Dariusz Kopciowski, przewodniczący 
Regionu Środkowowschodniego NSZZ „Solidarność” 

Marian Król. Z Warszawy przybyli członkowie Zarządu 
Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie: prezes Jacek 
Szymczak oraz wiceprezes Bogusław Regulski. Produ-
centów lubelskiego ciepła reprezentowali wiceprezes 
PGE Energia Ciepła S.A. Przemysław Kołodziejak, dyrek-
tor Elektrociepłowni Lublin Wrotków Paweł Okapa, 
prezes Przedsiębiorstwa Grovis Bogdan Grochowski 
i prezes Elektrociepłowni Megatem Tadeusz Karczmar-
czyk. Z kolei odbiorców naszego ciepła reprezentowali 
prezesi lubelskich spółdzielni mieszkaniowych oraz 
zarządcy nieruchomości. Obecni byli licznie przybyli 
dyrektorzy wydziałów Urzędu Miasta Lublin, wysocy 
przedstawiciele lubelskich uczelni, świata mediów, 
prezesi zarządów przedsiębiorstw energetyki cieplnej 
nie tylko z naszego regionu, przedstawiciele lubelskich 
inwestorów i kontrahentów LPEC, dyrektorzy banków, 
członkowie zarządów lubelskich f irm komunalnych.

 Kolumny „55 LAT” opracował pkk

10 października 2019 roku w gościnnych progach Lubelskiego Centrum Konferencyjnego 
świętowaliśmy uroczyście jubileusz 55-lecia powstania i działalności Lubelskiego Przedsię-
biorstwa Energetyki Cieplnej.

Na jubileuszową galę przybyli – serdecznie witani – byli prezesi LPEC (od lewej): Ryszard Pasikowski (1998-2005),  
Mirosław Taras (2013-2014), prezes Zarządu LPEC S.A. Marek Goluch, Dominik Prokopowicz (1992 i 1998),  

prezydent Miasta Lublin Krzysztof Żuk, Stanisław Kalinowski (2007-2010)

2

g
o

rą
c

e 
w

ia
d

o
m

o
śc

i  
nr

 4
 (5

4)
 2

01
9



Krzysztof ŻuK prezydent Miasta LubLin
Lubelskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej dobrze 

wykorzystało te pięćdziesiąt pięć lat działalności. Największy 
wysiłek dotyczył wielomilionowych inwestycji, modernizacji 
kilometrów sieci ciepłowniczej, a także kształtowania profe-
sjonalnej załogi. I za to chciałbym na ręce pana prezesa złożyć 
serdeczne podziękowanie dla wszystkich pracowników – byłych 
i obecnych, którzy swoją pracą przyczynili się do komfortu życia 
mieszkańców Lublina. Są tu z nami byli prezesi LPEC, chciałbym 
podziękować panom za kierowanie firmą przez te wszystkie 
lata. Posiadając dziś szeroki dostęp do środków europejskich 
możemy sobie wyobrazić, jak trudne jest zarządzanie przed-
siębiorstwem bez wystarczającego finansowania. Chciałbym 
także złożyć serdeczne gratulacje i wyrazy podziękowania 
nie tylko za działalność wprost wpisaną w statut Spółki, ale 
również za aktywność w wymiarze społecznym. Mam na myśli 
tutaj zaangażowanie zarówno Spółki, jak i poszczególnych jej 
pracowników w działalność kulturalną oraz wspieranie wielu 
projektów społecznych. Jesteśmy lubelską wspólnotą i jako ta 
społeczność mamy jeden cel, by razem zmieniać nasze miasto.

ZDZiSłAw SZwED CZłoNEK ZARZąDu 
wojEwóDZTwA LubELSKiEGo – w iMiENiu 
MARSZAłKA jARoSłAwA STAwiARSKiEGo

LPEC od lat zajmuje ważną pozycję na gospodarczej mapie 
Lublina, współtworząc bezpieczne i przyjazne środowisko 
dla funkcjonowania firm, instytucji, a także dla wszystkich 
mieszkańców naszej lokalnej wspólnoty. Trzeba dodać, że LPEC 
odpowiada na żywotne potrzeby mieszkańców lubelskiej 
aglomeracji, będąc jednocześnie firmą, która podejmuje współ-
odpowiedzialność za środowisko naturalne, a w konsekwencji 
za człowieka. Wszystkim obecnym oraz byłym pracownikom 
przedsiębiorstwa, osobom wyróżnionym i odznaczonym pragnę 
jeszcze raz serdecznie pogratulować, życząc wielu, uwieńczo-
nych sukcesem przedsięwzięć. Jestem przekonany, że kolejne 
lata będą czasem dalszego, prężnego rozwoju firmy. Wierzę, 
że szukanie nowoczesnych i proekologicznych rozwiązań, 
pozwoli państwu na sprostanie wyzwaniom dynamicznie roz-
wijającej się gospodarki oraz ułatwi realizację dalekosiężnych 
celów w sektorze energetyki cieplnej w naszym regionie.

MARTA wCiSło  
wiCEPRZEwoDNiCZąCA RADy MiASTA LubLiN

W imieniu pana przewodniczącego Jarosława Pakuły, 
w imieniu całej Rady Miasta Lublin, chciałabym złożyć ser-
deczne wyrazy uznania i podziękowania z okazji jubileuszu 
Lubelskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Wszystkim 
obecnym i byłym pracownikom Spółki chciałabym podzięko-
wać za ten trud. Państwa praca bezpośrednio przekłada się 
na komfort życia naszych mieszkańców. To państwa ciepło 
rzeczywiście łączy. Życzę abyście państwo nadal budowali ten 
wizerunek spółki miejskiej, która jest w czołówce branżowych 
spółek w Polsce, będąc jednocześnie piękną wizytówką naszego 
miasta. Niech ta przeszłość, w oparciu o teraźniejszość, buduje 
piękną przyszłość dla Spółki i dla mieszkańców.
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Prezydent Miasta Lublin Krzysztof Żuk, w uznaniu 
znaczącego wkładu w utrzymanie i rozwój miejskiego 
systemu ciepłowniczego oraz za podejmowanie działań 
na rzecz ochrony środowiska, z podziękowaniem za wdra-
żanie nowoczesnych rozwiązań podnoszących komfort 
życia Mieszkańców Lublina przyznał Lubelskiemu Przed-
siębiorstwu Energetyki Cieplnej S.A. Medal Zasłużony dla 
Miasta Lublin.

W roku Jubileuszu 450-lecia Unii Lubelskiej w uznaniu 
znaczącego wkładu w rozwój sektora energetycznego 
oraz realizacji przedsięwzięć służących Miastu Lublin i jego 
Mieszkańcom z podziękowaniem za profesjonalizm i pełną 
zaangażowania pracę na rzecz Lubelskiego Przedsiębior-
stwa Energetyki Cieplnej S.A. przyznany przez Prezydenta 
Miasta Lublin Krzysztofa Żuka Medal Unii Lubelskiej otrzy-
mał prezes Marek Goluch.jubileusz LPEC zaszczycili swoją obecnością, licznie przybyli, dostojni goście

Prezydent Miasta Lublin Krzysztof Żuk, w uznaniu 
znaczącego wkładu w utrzymanie i rozwój miejskiego 
systemu ciepłowniczego oraz za podejmowanie dzia-
łań na rzecz ochrony środowiska, z podziękowaniem 
za wdrażanie nowoczesnych rozwiązań podnoszących 
komfort życia Mieszkańców Lublina przyznał Lubel-
skiemu Przedsiębiorstwu Energetyki Cieplnej S.A. Medal 
„Zasłużony dla Miasta Lublin”.

W roku Jubileuszu 450-lecia Unii Lubelskiej w uznaniu 
znaczącego wkładu w rozwój sektora energetycznego 
oraz realizacji przedsięwzięć służących Miastu Lublin i jego 
Mieszkańcom z podziękowaniem za profesjonalizm i pełną 
zaangażowania pracę na rzecz Lubelskiego Przedsiębior-
stwa Energetyki Cieplnej S.A. przyznany przez Prezydenta 
Miasta Lublin Krzysztofa Żuka Medal Unii Lubelskiej otrzy-
mał prezes Marek Goluch.

jACEK SZyMCZAK  
PREZES iZby GoSPoDARCZEj CiEPłowNiCTwo PoLSKiE

Nieczęsto zdarza się taka możliwość i okazja, by składać gratulacje nie 
tylko przedsiębiorstwu, które należy do pierwszej dziesiątki największych 
przedsiębiorstw ciepłowniczych w Polsce, ale również należy do tego 
wąskiego grona najlepszych przedsiębiorstw ciepłowniczych w Polsce. 
Mówię to w imieniu naszego sektora, więc jest to ocena bardzo obiektywna, 
merytoryczna, branżowa.

Macie państwo właściwie wyskalowany ten wymiar swojej pracy: 
na społeczność lokalną, ale również na rozwój całego sektora, i za to 
środowisko ciepłownicze jest państwu bardzo wdzięczne. Nie można by 
tego osiągnąć bez profesjonalizmu i konsekwencji. List gratulacyjny, który 
składam w imieniu naszego samorządu gospodarczego jest wyrazem 
uznania za kompetencje, wiedzę, konsekwencję w działaniu na poziomie 
najwyższego kierownictwa. To jest bezpośrednio zasługa aktualnego 
Zarządu, ale również wszystkich poprzednich Zarządów, ponieważ ten 
wysoki poziom nie buduje się z roku na rok, z kadencji na kadencję, to 
wymaga właśnie takiej konsekwentnej pracy, czasem przez dekady. I nie 
byłoby możliwości osiągnięcia tak wysokiego poziomu, gdyby również 
nie profesjonalna załoga i właściwe relacje w samym przedsiębiorstwie.
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Wojewoda Lubelski Przemysław Czarnek nadał okolicz-
nościowy dyplom uznania z Medalem Wojewody Lubel-
skiego dla Lubelskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej 
S.A. z okazji 55-lecia działalności. Wyróżnienie przyznano za: 
codzienną, odpowiedzialną służbę mieszkańcom Lublina 
poprzez kompleksową realizację usług w obszarze cie-
płownictwa systemowego, dbałość o sprawność techniczną 
lubelskiego systemu ciepłowniczego, wprowadzanie naj-
nowocześniejszych rozwiązań technologicznych i organi-
zacyjnych, propagowanie zasad racjonalnego korzystania 
z energii oraz realizowanie polityki zrównoważonego roz-
woju, z serdecznymi gratulacjami z okazji jubileuszu 55-lecia 
istnienia oraz z życzeniami wielu sukcesów w dalszej działal-
ności. Wyróżnienie na ręce prezesa Marka Golucha, w imie-
niu Wojewody Lubelskiego, wręczyła Agata Grula dyrektor 
generalny Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego.
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bP MiECZySłAw CiSło
(fragmenty homilii)

Kiedy dzisiaj świętujemy jubileusz Lubelskiego Przed-
siębiorstwa Energetyki Cieplnej, dla którego wspólnym 
mianownikiem wszystkich działań jest ciepło, to przy-
pominają mi się zapiski Świętej Matki Teresy z Kalkuty, 
zakonnicy, która poruszyła sumienie świata w obronie 
ż ycia.  Porusz yła sumienia na rzec z najbiedniejsz ych 
z biednych tego świata.

W jej zapiskach znajdujemy taką historię: kiedy przecho-
dziła ze współsiostrą ulicą Kalkuty, mijając żebraków, trędo-
watych, żebrzące dzieci, w pewnym momencie zauważyła 

leżącego na chodniku młodego człowieka, jedynie w opasce 
na biodrach. Wyschnięta skóra, głowa oparta o mur, oczy 
zamknięte. Przyklękła, wzięła w swoje dłonie jego ręce i tak 
trzymała – może badała puls, sprawdzała czy żyje. W pew-
nym momencie oczy tego względnie młodego jeszcze Hin-
dusa otwierają się i wpatrują w obcą mu europejską twarz…  
ale w niezwykłym stroju, w welonie, w szacie kobiet hinduskich, 
z wpiętym krzyżykiem w zwoju. Hindus uśmiechnął się, a Matka 
Teresa pyta: „Jak się czujesz?” A on wyszeptał: „Tak dobrze, 
bo tak dawno nie czułem ciepła ludzkich rąk”. I to słowo ciepło 
właśnie niech nas zatrzyma.

Matka Teresa zapisała, że jej dłonie były zawsze ciepłe. 
Nawet kiedy była jeszcze w swojej rodzinnej Albanii, gdzie 
w górach zimy są surowe, nie zakładała rękawic. „Jak się 
czujesz?” zapytała Matka Teresa Hindusa, a on odpowiedział: 
„Tak dobrze, bo tak dawno nie czułem ciepła ludzkich rąk”. 
To zadanie dla nas. W świecie tyle jest osamotnienia, tyle ska-
zania na umieranie, jak nie biologiczne to duchowe, poprzez 
samotność, cierpienie, różne krzyże, różne niespełnienia. 
Musimy odnajdywać tych ludzi i mieć dla nich ciepłe serca, 
żeby to ciepło serca przechodziło przez ręce, przez dłonie, przez 
nasze słowa, przez naszą postawę, do drugiego człowieka.

W dalszym ciągu tej historii opisanej przez Matkę Teresę 
jest taki moment, kiedy ten młody Hindus, w stanie prawie 
terminalnym, został przeniesiony do hospicjum. Siostry 
go pielęgnowały, jednak ostatecznie umarł. Kiedy żegnał 
się z Matką Teresą powiedział krótko: „Żyłem jak zwierzę, 
umieram jak człowiek. Niech będzie błogosławiony Bóg 
w imię którego ty przyszłaś tutaj do nas”. A Matka Teresa 
powiedziała mu: „Niech będzie błogosławiony twój i mój 
Bóg, bo ty i ja jesteśmy dziećmi jednego Boga”. Właśnie,  
ty i ja jesteśmy dziećmi jednego Boga.

My czasami nie dojrzewamy do tego, żeby każdego czło-
wieka postrzegać jako brata, jako siostrę, zwłaszcza tego który 

nas krzywdzi, a on też jest moim bratem. I dlatego drodzy 
pracownicy LPEC, służąc ludziom poprzez dostarczanie tego 
fizykalnego ciepła, bądźcie w codziennej pracy dla drugiego 
człowieka wrażliwi również na to, żeby okazywać mu, tak jak 
Matka Teresa, także ciepło serca, byście traktowali każdego 
człowieka jako brata, jako siostrę. Nawet w sytuacjach konflik-
towych, pewnych napięć, byśmy umieli przyjąć ciosy, przyjąć 
to co czasami zaboli, stanąć ponad to. Może nasze przeba-
czenie będzie ogniem żarzącym, który przywołuje często do 
refleksji, do przemiany serca. To jest ta chrześcijańska wolność.  
Bo jeżeli Chrystus mówi o miłości nieprzyjaciół jako isto-
cie chrześcijaństwa, istocie miłości, to mówi o wolności. 
Przebaczenie rodzi poczucie wolności, wielką satysfakcję,  
bo chęć odwetu nas niszczy. Odwet, rewanż, to jest język tego 
brutalnego świata. Przebaczyć to znaczy pogłębić i odzy-
skać wewnętrzną wolność, bo właśnie ku wolności wyzwolił  
nas Jezus Chrystus.

Dlatego dziękując dzisiaj Panu Bogu za pięćdziesiąt 
pięć lat służby człowiekowi poprzez to ciepło fizykalne, 
pamiętajmy aby posyłając to ciepło, posyłać drugiemu czło-
wiekowi miłość, to ciepło serca. To zadanie nie dla instytucji,  
ale dla każdego z nas.

obchody naszego święta rozpoczęliśmy 8 października w Archikatedrze Lubelskiej pw. św. 
jana Chrzciciela i św. jana Ewangelisty. wieczornej Eucharystii w intencji byłych i obec-
nych pracowników Lubelskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej – o życie wieczne 
dla zmarłych i błogosławieństwo boże dla żyjących – przewodniczył bp Mieczysław Cisło.
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jubileusz LPEC stał się okazją do uhonorowania osób zasłużonych w służbie państwu i spo-
łeczeństwu, jak również pracowników Spółki, którzy codzienną sumienną pracą wnoszą 
wkład w rozwój lubelskiego systemu ciepłowniczego.

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy o orderach i odznaczeniach postanowieniem 
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy za zasługi w działalności społecznej i charytatywnej Srebrnym 
Krzyżem Zasługi odznaczony został Piotr Krzysztof Kuty.
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Za zasługi w działalności na rzecz energetyki, decyzją Ministra Energii, Odznakę Honorową otrzymali: Paweł bednar-
czyk, Leszek brzezina, Tomasz Drozd, Antoni Gleń, jerzy łukaszczyk (nieobecny na fotografii), Zbigniew Parada 
(nieobecny na fotografii), Henryk Raczyński, Adam Strachowski, Andrzej woch.

Za wzorowe, wyjątkowe, sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej postanowieniami 
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej odznaczeni zostali: Medalem Złotym za Długoletnią Służbę Grażyna burdyn, 
Marek Fornalewicz vel Fornalewski, Elżbieta Lato, Dariusz Mazur, janusz Nieznaj, Zbigniew okoniewski, Meda-
lem Srebrnym za Długoletnią Służbę Adrianna Robak, Medalem Brązowym za Długoletnią Służbę Teresa Stępniak-
-Romanek.



W uznaniu wkładu w rozwój miejskiego systemu ciepłowniczego, z podziękowaniem za wysoki poziom realizacji 
powierzonych obowiązków oraz wieloletnią, sumienną pracę na rzecz LPEC S.A., na wniosek Zarządu, Medal Prezydenta 
Miasta Lublin otrzymali Adam bartoszek, Andrzej bratek, wiesław broński, Grzegorz Cękalski, Artur Dec, Ryszard 
Drewniak, Sławomir Głowacki, Grażyna Kołosińska, Zbigniew Krzysiak, Piotr Maleszyk, bogusława Markiewicz 
(nieobecna na fotografii), irena Mazurek, Teresa Mirosław (nieobecna na fotografii), Katarzyna Nierubca, Ryszard 
okoń, Andrzej Rusek, Danuta Sołtys, Krzysztof Szymański, Marek wawszczak.

Ponadto Prezydent Krzysztof Żuk postanowił, że w uznaniu zasług – zarówno w pracy zawodowej, jak i w działalności 
społecznej – Medal Prezydenta Miasta Lublin otrzymał Piotr Krzysztof Kuty.

Są wśród nas osoby, które całe lub bez mała całe zawodowe życie związały z Lubelskim Przedsiębiorstwem Energe-
tyki Cieplnej, przepracowując w naszej firmie ponad 40 lat. Z tej okazji Prezydent Krzysztof Żuk wystosował specjalny 
list gratulacyjny, który otrzymali: Grażyna burdyn, waldemar Chajkowski, Marek Czubacki, Marek Grzeszczak, 
Zbigniew Kawecki, wiesław Konopka, wojciech Koper, Andrzej Kostyła, Zbigniew Kucharzyk, Elżbieta Lato, 
włodzimierz Mosakowski, Zbigniew okoniewski, Stanisław Pawlak, Daniel Sałustowicz (nieobecny na fotografii), 
Elżbieta Stelmasiewicz (nieobecna na fotografii), Tadeusz Stelmasiewicz, Marek Teterycz.

W podziękowaniu za pełną zaangażowania pracę na rzecz Lubelskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej S.A., 
na wniosek Zarządu, Dyplom Prezydenta Miasta Lublin otrzymali: izabela barańska-olbrot, Paweł Durakiewicz, Tomasz 
Forysiuk, Adam Grabski, Katarzyna Lekan, Danuta Mańko, jolanta Porębska (nieobecna na fotografii), Piotr Rębacz 
(nieobecny na fotografii), Mariusz Szczepanik (nieobecny na fotografii), Sławomir wasil, justyna Zawiązałek-wieleba.
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Jubileusz 55-lecia LPEC stał się 
doskonałą okazją do przyznania Cer-
tyfikatów Redukcji Emisji odbiorcom 
ciepła systemowego. Otrzymały je 
największe spółdzielnie i wspólnoty 
mieszkaniowe oraz najnowocześniej-
sze obiekty użyteczności publicznej. 

Jubileuszowe spotkanie uświet-
niły laureatki ogólnopolskiego kon-
kursu „Debiuty”. Młode wokalistki z, 
kierowanego przez dyrektor Martę 
Kliczkę Młodzieżowego Domu Kul-
tury nr 2 w Lublinie, przygotowały 
niecodzienny koncert. Wybitnie uta-
lentowane artystki, pod kierunkiem 
Mariana Pędzisza – Anna Futa, Ange-
lika Gosk, Julia Dobosz, Marta Cho-
łubek, Miriam Młynarska – wykonały 
największe polskie przeboje lat 60., 
70., 80., 90., i 2000., które w symbo-
liczny sposób prezentowały kolejne 
dekady działalności LPEC.
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nasze boŻe narodzenie

Tradycyjnie już, w połowie grudnia spotkaliśmy się w gronie pracowników i przyjaciół LPEC 
by w radosnej atmosferze przeżywać oczekiwanie na narodziny Syna Bożego.
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Uroczyste spotkania świąteczne – 13 grudnia w bazie LPEC przy ul. Ceramicznej (na fotografii powyżej) i 17 grudnia 
w siedzibie Spółki przy ul. Puławskiej (fotografia poniżej) – były okazją do podsumowania minionego roku i przed-
stawienia planów na rok przyszły. 17 grudnia swoją obecnością zaszczycili nas prezydent Miasta Lublin Krzysztof 
Żuk, przewodniczący Rady Miasta Lublin Jarosław Pakuła, zastępca prezydenta i jednocześnie przewodniczący Rady 
Nadzorczej LPEC S.A. Artur Szymczyk, wraz z członkami Rady, dyrektor Biura Nadzoru Właścicielskiego Urzędu Miasta 
Lublin Łukasz Mazur. Słowo na Boże Narodzenie skierował do nas bp prof. Józef Wróbel, zaś Ewangelię o narodzinach 
Jezusa odczytał kapelan LPEC ks. kanonik Zenon Małyszek. gk

Świąteczne spotkanie naszych Weteranów było w tym roku wyjątkowo liczne. Ponad stu byłych, nierzadko długo-
letnich pracowników LPEC 12 grudnia 2019 roku dzieliło się opłatkiem i wspominało lata pracy zawodowej.
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WpłyWaMy na dobrą atMosferę
Lubelskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej wspólnie z wydziałem ochrony Środo-
wiska urzędu Miasta Lublin oraz Miejskim Przedsiębiorstwem Komunikacyjnym Lublin  
pod koniec września rozpoczęło nową kampanię edukacyjną pod nazwą: „Miasto to też  
Twój dom – Masz wpływ na dobrą atmosferę”.

Jak powstaje smog? Co każdy z nas może zrobić 
dla poprawy jakości powietrza, którym oddychamy? 
Jak ważne jest czyste ogrzewanie? Dlaczego ciepło sys-
temowe z LPEC to najbezpieczniejsze i najwygodniejsze 
źródło ciepła oraz najszybszy sposób walki ze smogiem? 
Dlaczego zdrowiej, szybciej i wygodniej jest podróżować 
komunikacją miejską oraz skąd na to wszystko zdobyć pie-
niądze? To najważniejsze pytania, na które odpowiadamy 
mieszkańcom Lublina.

Kampanię zainaugurowała wystawa na temat wpływu 
samych mieszkańców na ograniczenie niskiej emisji (foto-
grafia powyżej). W przestrzeni miasta pojawiły się infor-
macje na billboardach, w pojazdach komunikacji miejskiej 
oraz na przystankach autobusowych. Nasze wydawnictwa 
edukacyjne „Czerwony Kapturek i Misja Czarny Smog” wraz 
z ulotką informacyjną trafiły do wszystkich lubelskich szkół 
i przedszkoli. Przeprowadziliśmy pokazową lekcję ciepła 
w Szkole Podstawowej nr 24 przy ul. Niecałej. Planujemy 
również przekazanie certyfikatów budynkom, które nie 
emitują zanieczyszczeń do atmosfery. Wydarzenia zwią-
zane z kampanią można śledzić na portalach społeczno-
ściowych: „Miasto Lublin” i „Miasto to też Twój dom”.

Realizacja nowej kampanii edukacyjno-informacyjnej 
to odpowiedź na oczekiwania mieszkańców, którzy coraz 

Konferencja prasowa inaugurująca kampanię antysmogową 
z udziałem poseł Marty Wcisło i prezydenta Krzysztofa Żuka
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bardziej interesują się tematyką jakości powietrza w mie-
ście. To również realizacja jednej z rekomendacji Panelu 
Obywatelskiego, w którym aktywnie uczestniczyliśmy.

Równolegle do organizowanej kampanii, w mieście 
prowadzone są liczne działania i inicjatywy związane 
z jakością powietrza, będące kontynuacją przedsięwzięć 
rozpoczętych w latach poprzednich.

W ramach Programu Ograniczania Niskiej Emisji 
Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Lublin pro-
wadzi ciągły nabór wniosków o dofinansowanie do 50% 
kosztów działań, polegających na trwałej zmianie systemu 
ogrzewania opartego na paliwie stałym na inny bardziej 
 ekologiczny: podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej, 
ogrzewanie gazowe, ogrzewanie elektryczne, ogrzewanie 
olejowe, pompę ciepła lub system hybrydowy. Dotych-
czas na realizację Programu miasto wydało ok. 3 mln zł, 
co pozwoliło na likwidację przeszło 500 pieców i kotłów. 

Nasza firma jest jednym z kluczowych graczy w walce 
o czyste powietrze w Lublinie. Obecnie realizujemy trzy 
projekty inwestycyjne, których celem jest zmniejszenie 
emisji gazów cieplarnianych do atmosfery. Łączna wartość 
projektów przekracza 151 mln zł, a wartość dofinansowania 
z UE to blisko 74 mln zł. LPEC planuje również rozpoznanie 
rynku pod kątem zainteresowania usługą dostawy ciepła 
systemowego w dzielnicach o przeważającej zabudowie 
jednorodzinnej: Węglin Południowy i Sławinek. Obecnie 
trwa szacowanie kosztów związanych z przyłączeniem 
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JuLianna WoJeWódzKa
ur. 3 października 2019 r.

c. Arkadiusza i Ewy
Dział Strategii i Marketingu

WitaMy W LpeC
Krzysztof CiChoń

od 4 listopada 2019 r.
Dział Utrzymania Sieci

Serdecznie witamy w naszym gronie,  
życząc jak najwięcej satysfakcji  

z pracy zawodowej

do sieci w tych dzielnicach, przygotowanie wstępnej oferty 
oraz wybór firmy, która przeprowadzi badanie rynku. 

Lublin poprzez inwestycje w ekologiczny transport 
miejski wychodzi naprzeciw problemom, z którymi bory-
kają się współczesne miasta, m.in. zanieczyszczeniem 
powietrza. 70% autobusów w Lublinie to pojazdy posia-
dające normę zużycia paliwa Euro 5 i Euro 6. Komunikacja 
miejska już dzisiaj spełnia najwyższy przewidziany w usta-
wie o elektromobilności 25% próg udziału autobusów  
zeroemisyjnych. W 2021 roku, po realizacji projektów unij-
nych, w taborze lubelskiej komunikacji miejskiej będzie 
70 autobusów elektrycznych i 150 trolejbusów – miasto 
osiągnie 50% poziom udziału pojazdów elektrycznych 
w całym taborze pojazdów komunikacji miejskiej. 

Do działań na rzecz poprawy jakości powietrza 
w naszym mieście włącza się także Miejskie Przedsiębior-
stwo Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie, które w I kwar-
tale 2020 roku planuje uruchomić farmę fotowoltaiczną 
o mocy 1.840 kWp. Biogaz powstający w procesie fermen-
tacji w oczyszczalni ścieków Hajdów jest wykorzystywany 
do produkcji energii elektrycznej oraz cieplnej zużywanej 
na potrzeby własne oczyszczalni, co będzie miało wpływ 
na zmniejszenie zużycia paliw kopalnych.

Straż Miejska Miasta Lublin kontynuuje działania kon-
trolne w zakresie spalania niedozwolonych substancji oraz 
akcje edukacyjne. W lutym 2019 roku przeprowadzone 
zostały badania poziomu pyłów zawieszonych na terenie 
Miasta Lublin, na podstawie których opracowano mapę 
poziomu zanieczyszczeń powietrza w mieście. Będzie ona 
dodatkowym instrumentem pozwalającym na skuteczne 
patrolowanie miasta szczególnie na obszarach, gdzie 
zagrożenie jest największe. 

Teresa Stępniak-Romanek

Młode Kadry
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O „Lekcjach ciepła” mówiliśmy także w „Poranku z Panoramą” 
TVP Lublin

antonina MatyaszeWsKa
ur. 12 listopada 2019 r.

c. Jacka i Izabeli
Dział Strategii i Marketingu

Szczęśliwym Rodzicom gratulujemy!

opracowały:  
Grażyna Kołosińska i Elżbieta Stelmasiewicz

Nasze „Lekcje ciepła” cieszą się stale dużym zainteresowaniem 
wśród najmłodszych mieszkańców Lublina
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Lubelskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej od 2009 roku, z okazji Świąt bożego Naro-
dzenia i wielkiej Nocy, wydaje unikatowe firmowe karty z życzeniami, propagujące siedmio-
wiekowe dziedzictwo kulturowe Lublina. Na kartach prezentowane są mało znane szerszej 
publiczności lub zapomniane dzieła sztuki – czy to przez twórców, czy to przez obecność 
w przestrzeni miejskiej – związane z Lublinem.

Karta śWiąteCzna LpeC

Tematycznie karty nawiązują do przeżywanego okresu 
liturgicznego, zaś reprodukcjom prezentowanym na nich 
towarzyszą zawsze noty historyczne, opisujące przed-
stawiany obiekt, okoliczności jego powstania, artystę go 
tworzącego, jak również jego otoczenie. Życzenia inspi-
rowane są m.in. wypowiedziami Świętego Jana Pawła II 
– w latach 1954-1978 profesora Katolickiego Uniwersy-
tetu Lubelskiego, honorowego 
obywatela Lublina i Czcigodnego 
Sługi Bożego Stefana kardynała 
Wyszyńskiego – Prymasa Tysiąc-
lecia, w latach 1946-1949 biskupa 
lubelskiego.

Dwa razy do roku kilkaset 
kart z życzeniami trafia do przy-
jació ł  i  kontrahentów LPEC 
w całej Polsce, przyczyniając 
się do poznania i promowania 
zabytków Lublina. 

Karta LPEC na Boże Naro-
dzenie A.D. 2019 przedstawia 
niez w ykłą pracę ze zbiorów 
Państwowego Muzeum na Maj-
danku.

W lipcu 1941 r. okupujący 
Polskę Niemcy podjęli decyzję 
o powstaniu w Lublinie obozu 
koncentracyjnego. Konzentra-
tionslager Lublin na Majdanku 
był komplek sem obozow ym 
o powierzchni 270 ha, mogą-
cym pomieścić do 25 tys. osób. 
Na jego terenie postawiono 280 
budynków, w których umieszczono m.in. warsztaty, 
magazyny, baraki mieszkalne, szpital, łaźnie, komory 
gazowe i krematorium. Ogółem w latach 1941-1944 wię-
zionych tam było ok. 150 tys. obywateli prawie 30 państw, 
głównie Żydów i Polaków oraz jeńców sowieckich.

Katastrofalne warunki bytowe, na które składało się 
słabe wyżywienie, zagęszczenie w barakach stajennych, 
epidemie licznych chorób – szczególnie tyfusu, a przede 
wszystkim katorżnicza, często bezcelowa praca (trwająca 
12 godzin dziennie latem, a 10 godzin zimą), powodowały 
masowe zgony więźniów. Inną formą eksterminacji były 
egzekucje oraz mordowanie w komorach gazowych. Ciała 
więźniów palone były na stosach lub w piecach kremato-
ryjnych. Polacy spoza obozu nieśli ogromną i niezwykle 
ofiarną pomoc. Osoby indywidualne, Polski Czerwony 
Krzyż i Rada Główna Opiekuńcza dostarczały więźniom 
paczki żywnościowe i lekarstwa. Na Majdanku Niemcy 
zamordowali blisko 80 tys. ludzi.

W nocy z 22 na 23 lipca 1944 r. KL Lublin został zajęty 
przez wojska sowieckie. W sierpniu 1944 r. na jego terenie 
funkcjonował Specjalny Obóz NKWD dla członków Pol-
skiego Państwa Podziemnego, głównie żołnierzy Armii 
Krajowej i Batalionów Chłopskich.

Więźniowie obozu na Majdanku prowadzili działalność 
konspiracyjną, mającą na celu polepszenie warunków 
bytowych. Działalność podziemna obejmowała także 
zrzeszanie się w organizacjach politycznych i wojskowych, 
prowadzenie wywiadu i organizację ucieczek. Rozwijało się 
życie religijne i kulturalne, jednym z jego przejawów była 
twórczość artystyczna.

W zbiorach Muzeum na Maj-
danku zgromadzone są m.in. 
prace plast yc zne więźniów, 
w tym oryginalne karty świą-
teczne drukowane potajemnie 
– jedna z nich z grudnia 1943 r., 
według projektu Jana Mieczy-
sława Sowińskiego (numer obo-
zowy 8140), zdobi tegoroczną 
kartę bożonarodzeniową LPEC. 
Żyjący w latach 1911-1990 artysta, 
po wojnie był m.in. projektantem 
zdobień wyrobów fajansowych 
dla fabryki we Włocławku.

Okoliczności powstania pre-
zentowanej karty we wspomnie-
niach obozowych – w rozdziale 
„Wigilia 1943” – opisuje Jerzy 
Kwiatkowski (nr 8830): „Za dwa 
dni mamy wilię. PCK przesyła 
dla Polaków pierniki z opłatkiem 
i świętym obrazkiem, jabłka, 
miód, boczek, jaja itd. Fahrbereit-
schaft [komando więźniów dba-
jące o stan techniczny pojazdów] 
zrobiła sztancę, staloryt szopki: 

więźniowie z napisem KL klęczą przed żłobkiem, a jeden 
z nich trzyma na długim kiju rodzaj transparentu w formie 
trójkąta z literą P (nasz znak Polaków). Jest ona wielkości 
pocztówki, ja wynajduję jeszcze w zapasach kancelarii 
kilkadziesiąt ładnych gładkich kremowych kartek i dostar-
czam do druku. Wysyłam kilka kartek w kopertach do moich 
najbliższych.” (485 dni na Majdanku, Lublin 2018, s. 268).

Karta ta stanowi także swoiste dziedzictwo kulturowe 
Lublina, choć powstała ona w jakże tragicznych okolicz-
nościach, których źródłem było całkowite zaprzeczenie 
godności człowieka.

Do tej pory, licząca już XXI kart świątecznych, kolekcja 
wydawnicza LPEC doczekała się szeregu wystaw oraz 
wiernych kolekcjonerów. Honorowy patronat nad wystawą, 
noszącą tytuł „Od Narodzenia do Zmartwychwstania”, spra-
wują abp Stanisław Budzik metropolita lubelski, Jarosław 
Stawiarski marszałek Województwa Lubelskiego i Krzysztof 
Żuk prezydent Miasta Lublin. Autorem tego, co podkre-
ślają m.in. historycy sztuki i konserwatorzy zabytków, 
niecodziennego projektu, jak również wystawy jest Piotr 
Krzysztof Kuty, zaś reprodukcje i fotografie są autorstwa 
Piotra Maciuka. Z projektem zapoznać się można bliżej pod 
adresem: www.lpec.pl/karty-swiateczne


