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Taryfa dla ciepła lpec 2019
Z dniem 1 lutego 2019 roku weszła w życie nowa taryfa dla ciepła Lubelskiego Przedsiębior-
stwa Energetyki Cieplnej S.A. Opłaty przesyłowe za ciepło zgodnie z nową taryfą wzrosły 
średnio jedynie o 1,37%. 

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

Utrzymanie opłat za przesył ciepła na niemal stałym 
poziomie, pomimo rosnących kosztów działalności (m.in. 
wzrost cen energii elektrycznej i usług wykonawców 

zewnętrznych) było możliwe przede wszystkim dzięki 
poprawie efektywności energetycznej całego systemu cie-
płowniczego i stale rosnącemu rynkowi odbiorców ciepła.

Taryfa dla ciepła LPEC zatwierdzona przez Prezesa 
Urzędu Regulacji Energetyki decyzją z dnia 10 stycznia 
2019 roku, została opublikowana w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Lubelskiego (11 stycznia 2019 roku, poz. 
241). Dostępna jest w pełnym brzmieniu na naszej stronie 
internetowej www.lpec.pl oraz w Dziale Obsługi Klienta 
w Lublinie przy ul. Puławskiej 28.

Elżbieta Kochan
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NASZA oKŁAdKA
W marcu 2019 roku na potrzeby lPeC S.a. zaku-
piono kołową koparkę obrotową marki jCB typ 
jS 200W. Długo oczekiwany sprzęt – który 
w pracach inwestycyjno-modernizacyjnych, 
a szczególnie przy wykopach wielkogabaryto-
wych nie ma sobie równych – uzupełnił tabor 
Spółki i natychmiast rozpoczął realizację zadań 
inwestycyjno-modernizacyjnych. [ki, fot. pkk]
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rynek ciepła SySTemowego w lublinie
Jak zmieni się rynek ciepła za 10 lat? Czy będzie dominować kogeneracja, atom czy posta-
wimy na odnawialne źródła energii? Jak zmienią się przepisy i regulacje w ciepłownictwie? 
Jak certyfikowane ciepło wpływa systemowo na zmiany klimatu? Dlaczego lekcje ciepła  
są potrzebne dzieciom? Te i wiele innych tematów przyszłości poruszanych było w trakcie 
VIII Ogólnopolskiej Konferencji Rynek Ciepła Systemowego, która odbyła się w dniach  
20-22 lutego 2019 roku w hotelu Mercure w Lublinie. Organizatorem wydarzenia była Izba 
Gospodarcza Ciepłownictwo Polskie, LPEC S.A., OPEC Sp. z o.o. Puławy. Patronat nad konfe-
rencją objął prezydent Miasta Lublin Krzysztof Żuk oraz prezydent Miasta Puławy Paweł Maj. 

Pierwszy dział konferencji poświęcony był głównie 
marce Ciepło Systemowe. Wykład otwierający konferen-
cję pt. „Silna marka ciepłownicza w aspekcie zagadnień 
związanych z ochroną środowiska, w świetle zapisów 
strategii DHC i Pakietu Zimowego” wygłosił Jacek Szym-

czak, prezes Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie. 
Temat ekologicznej komunikacji w kontekście certyfikacji 
systemu ciepłowniczego przedstawił Maciej Sokólski z ECO 
Opole, który opowiedział w jaki sposób jego firma realizuje 
projekt certyfikacji na swoim lokalnym rynku. Ekologiczna 

Prezes LPEC Marek Goluch, w towarzy-
stwie prezesa IGCP Jacka Szymczaka 
(z lewej) oraz prezesa OPEC Puławy 
Pawła Iwaszko, otwiera Rynek Ciepła 
Systemowego
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Uczestnicy Rynku, od lewej: Olga Pełka - PEC Bełchatów, Sebastian Piechocki - koordynator Programu Ciepło Systemowe, 
Jacek Szymczak - prezes IGCP, Teresa Stępniak-Romanek - LPEC, z graficznym zapisem konferencji autorstwa Renaty Saby
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 komunikacja, tym razem w kontekście „Lekcji ciepła”, 
została zaprezentowana w trzech kolejnych wystąpieniach. 
Sebastian Piechocki koordynator Programu Promocji Cie-
pło Systemowe mówił o idei i pakiecie narzędzi do reali-
zacji ogólnopolskiego projekt edukacji najmłodszych 
dostępnych dla dostawców ciepła systemowego, natomiast 
Teresa Stępniak-Romanek z LPEC S.A. i Olga Pełka z PEC 
w Bełchatowie pokazały jak projekt „Lekcje ciepła” jest 
realizowany na ich lokalnych rynkach. 

Na zakończenie sesji odbył się panel dyskusyjny 
z udziałem wszystkich prelegentów oraz dr Adolfa Mirow-
skiego z Instytutu Certyfikacji Emisji Budynków z Krakowa, 
moderowany przez prezesa Jacka Szymczaka. Panel ten 
miał odpowiedzieć na pytanie: „Edukacja ekologiczna 
prowadzona przez firmy ciepłownicze – czy warto?”

Drugi dzień konferencji poświęcony był wizji branży 
w przyszłości oraz strategii i restrukturyzacji w sektorze 
ciepłowniczym.

Pierwszy panel dyskusyjny poświęcony został zagad-
nieniu modelu regulacji rynku ciepła, oceny stanu istnieją-
cego oraz propozycjom zmian. Moderatorem dyskusji był 

ponownie prezes Jacek Szymczak. Referat wprowadzający 
wygłosił Andrzej Goździkowski z ECO Opole, a w dyskusji 
udział wzięli Przemysław Kołodziejak z PGE Energia Ciepła 
i Andrzej Goździkowski.

„Rozwój rynku ciepła – jak i czy przyłączać nowych 
odbiorców?” – to temat wystąpienia wprowadzającego 
do kolejnego panelu dyskusyjnego, który moderował 
Bogusław Regulski zastępca prezesa IGCP. W panelu uczest-
niczyli: Małgorzata Mika-Bryska z Veolia Energia Polska, 
Paweł Iwaszko z OPEC Puławy, Lesław Bącal z MPEC Rze-
szów oraz Krzysztof Rodak z MPEC Tarnów.

Konferencję zakończyła dyskusja na temat kierunków 
modernizacji źródeł ciepła: „Czy powinna to być kogene-
racja, OZE, inne rozwiązania, czy może mix”. Moderatorem 
dyskusji był Bogusław Regulski z IGCP. Referat wprowa-
dzający wygłosił Andrzej Rubczyński z Forum Energii, 
a w dyskusji uczestniczyli Andrzej Rubczyński, dr Tomasz 
Wilczak z PGNiG TERMIKA Warszawa, Grzegorz Wiśniew-
ski z IEO Warszawa oraz Jan Grześkowiak z OZC Ostrów 
Wielkopolski.

Jarosław Boroch

– Poprawa efektywności energetycznej jest integralnym 
elementem strategii rozwoju naszej firmy. Proces certyfikacji 
pozwolił nam lepiej zorganizować i usystematyzować pro-
wadzone już działania – podkreśla Marek Goluch, prezes 
Zarządu LPEC S.A.

Systemowe podejście do zarządzania energią w Spółce 
w pierwszej kolejności umożliwiło pełną identyfikację 
obszarów z potencjałem do poprawy wyniku energe-
tycznego. Kolejnym etapem było wyznaczenie celów 
ze ścieżką ich osiągnięcia oraz uwrażliwienie pracowników 
i dostawców Spółki na zużycie energii. Efektem podjętych 
działań ma być mniejsze zużycie energii w najważniejszych 
obszarach działalności firmy. 

Stosowanie standardu zgodnego z normą ISO 50001 
dodatkowo opiera się na założeniu, że organizacja zuży-
wająca energię będzie przeprowadzać okresowe audyty 
i przeglądy energetyczne oraz poddawać systematycznej 
ocenie swój system zarządzania energią w celu osiągania 
coraz lepszej wydajności energetycznej.

W praktyce poprawie efektywności energetycznej 
w LPEC S.A. służą przede wszystkim przedsięwzięcia 
w zakresie remontów i przebudowy obiektów firmy, moder-
nizacji urządzeń i instalacji sieci ciepłowniczych, wymiany 

izolacji sieci przesyłowych, wykorzystywania OZE do pokry-
cia zapotrzebowania na energię elektryczną budynków 
biurowych Spółki oraz prowadzone działania edukacyjne.

Anna Kielech, Teresa Stępniak-Romanek

KORZyśCI wynIKAJąCE Z wDROŻEnIA 
SySTEMu ZARZąDZAnIA EnERGIą

•	 usystematyzowanie wewnętrznych działań i zor-
ganizowane podejście do prowadzenia gospo-
darki energetycznej,

•	 mniejsze zużycie energii elektrycznej oraz ciepła,
•	 zmniejszenie przesyłowych strat ciepła,
•	 obniżenie kosztów związanych ze zużyciem  

energii,
•	 ograniczanie emisji gazów cieplarnianych, 
•	 zapewnienie zgodności z obecnymi oraz przy-

szłymi wymaganiami prawnymi związanymi 
z efektywnością energetyczną,

•	 zwiększenie świadomości w zakresie konieczno-
ści poprawy efektywności energetycznej wśród 
mieszkańców Lublina.

SySTem ZarZądZania energią w lpec
Lubelskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. otrzymało certyfikat potwierdzający 
wdrożenie Systemu Zarządzania Energią, zgodnego z normą ISO 50001.  Audyt przeprowadzo-
ny przez uDT Cert (urząd Dozoru Technicznego) potwierdził wdrożenie i stosowanie najlep-
szych praktyk w zakresie zarządzania zużyciem energii oraz efektywnego jej wykorzystania.
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lpec w cZołówce najlepSZych pec-ów
Lubelskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej uplasowało się na drugim miejscu Ogól-
nopolskiego Rankingu Przedsiębiorstw Energetyki Cieplnej 2019 przygotowanego przez 
magazyn „Strefa Gospodarki”, dodatek do Gazety Prawnej. w rankingu brano pod uwagę 
zaangażowanie firmy na rzecz poprawy środowiska, potencjał techniczny, wyniki finansowe, 
skuteczne pozyskiwanie środków unijnych, politykę personalną i współpracę ze społecz-
nością lokalną. To już kolejny rok, kiedy nasza firma znajduje się w czołówce najlepszych 
przedsiębiorstw ciepłowniczych w Polsce.

– Jest to dla nas bardzo ważne wyróżnienie, ponieważ 
ochrona środowiska i działania na rzecz kształtowania 
zachowań proekologicznych są jednym z naszych priory-
tetów w codziennej działalności. Jestem bardzo dumny, 
że nasze starania w tych aspektach są doceniane – stwier-
dził Marek Goluch, prezes Zarządu LPEC S.A.

Wyłaniając zwycięzców Kapituła Konkursu oceniała 
efekty przedsięwzięć finansowanych z funduszy przezna-
czonych na ochronę środowiska oraz inwestycje, które 
mają szczególny wpływ na życie mieszkańców.

Lubelskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. 
w przeszłości korzystało ze środków Unii Europejskiej, 
realizując projekty dotyczące poprawy efektywności 
energetycznej lubelskiego systemu ciepłowniczego 
oraz inwestując w odnawialne źródła energii pracujące 
na potrzeby Spółki. Obecnie LPEC jest w trakcie reali-
zacji trzech projektów inwestycyjnych dotyczących: 
modernizacji i rozbudowy sieci ciepłowniczej w Lublinie 
oraz przebudowy węzłów grupowych na indywidualne. 
Łączna wartość tych projektów wynosi 122,5 mln zł. War-
tość dotacji z UE to 73,6 mln zł. Najważniejsze korzyści 
prowadzonych inwestycji to zmniejszenie strat ciepła, 
spadek zużycia paliw, ograniczenie emisji zanieczysz-
czeń i dwutlenku węgla do atmosfery oraz poprawa 
dostępności do czystego ciepła systemowego dla miesz-
kańców Lublina.

Teresa Stępniak-Romanek

RAnKInG PRZEDSIęBIORSTw EnERGETyKI CIEPLnEJ 2019 
1.	 Komunalne	Przedsiębiorstwo	Energetyki	Cieplnej	Sp.	z	o.o.	w	Bydgoszczy

2. LubeLskie Przedsiębiorstwo energetyki CiePLnej s.A.
 Miejska	Energetyka	Cieplna	Sp.	z	o.o.	w	Koszalinie

3.	 Okręgowe	Przedsiębiorstwo	Energetyki	Cieplnej	Sp.	z	o.o.	w	Gdyni

4.	 Przedsiębiorstwo	Energetyki	Cieplnej	w	Gnieźnie	Sp.	z	o.o.

	 Miejskie	Przedsiębiorstwo	Energetyki	Cieplnej	Sp.	z	o.o.	w	Olsztynie

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

	 Miejskie	Przedsiębiorstwo	Gospodarki	Komunalnej	–	Krośnieński	Holding	Komunalny	Sp.	z	o.o.

6.	 ENGIE	EC	Słupsk	Sp.	z	o.o.

7.	 Przedsiębiorstwo	Energetyki	Cieplnej	Sp.	z	o.o.	w	Świnoujściu

	 Zakład	Energetyki	Cieplnej	Sp.	z	o.o.	w	Inowrocławiu

8.	 Przedsiębiorstwo	Energetyki	Cieplnej	Sp.	z	o.o.	w	Mińsku	Mazowieckim

9.	 Przedsiębiorstwo	Energetyki	Cieplnej	Geotermia	Podhalańska	S.A.

10.	Przedsiębiorstwo	Energetyki	Cieplnej	Sp.	z	o.o.	w	Radzyniu	Podlaskim
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Lubelskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. 
w sierpniu 2018 roku zamontowało na dachu biurowca przy 
ul. Ceramicznej 3 (na fotografii poniżej), a w październiku 
na budynku biurowo-administracyjnym przy ul. Puławskiej 
28  panele fotowoltaiczne produkujące prąd na potrzeby 
własne Spółki. Po spełnieniu wszystkich wymogów formal-
nych i  zawarciu umów na dostawę i odsprzedaż energii 
elektrycznej, instalacja PV została włączona do istniejącej 
sieci OSD. Niewykorzystana energia jest odsprzedawana 
do sieci z wykorzystywaniem licznika dwukierunkowego.

Łączna moc obydwu instalacji PV wynosi 37,5 kWp. 
Zabudowanych zostało 136 paneli połączonych w pięciu 
łańcuchach. Energia słoneczna zasilająca całą instalację 
w ciągu roku umożliwi produkcję ok. 40 MWh energii 
elektrycznej. Panele fotowoltaiczne zostały umieszczone 
na dachach na specjalnej bezinwazyjnej konstrukcji, umoż-
liwiającej ustawienie całego łańcucha w kierunku połu-
dniowym, pod kątem 15 stopni.

Falownik jak i kontroler zarządzania energią zostały 
podłączone do wewnętrznej sieci LAN z dostępem do Inter-
netu. Dane gromadzone w pamięci falownika są przesyłane 
na serwer producenta i udostępniane w postaci raportów 
i podglądu na żywo na urządzeniach obsługujących prze-
glądarki internetowe. Ponadto parametry instalacji PV są 
wyświetlane na ekranach monitorów zamontowanych 
w holach przy wejściach do budynków, pełniąc tym samym 
rolę informacyjną i podnosząc świadomość ekologiczną.

Inwestycja współfinansowana jest ze środków UE 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Woje-
wództwa Lubelskiego, Oś 4: Energia Przyjazna Środowisku, 
Działanie 4.2: Produkcja energii z OZE w przedsiębior-
stwach. Umowa o dofinansowanie została podpisana 
16 lutego 2018 roku z Lubelską Agencją Wspierania Przed-
siębiorczości. Wartość całego projektu wynosi 214,2 tys. zł. 
Kwota dotacji to 96,4 tys. zł.

Krzysztof Styk

foTowolTaika na budynkach lpec

ciepło w oświacie
Budynki oświatowe to jeden z istotniejszych segmen-

tów rynku odbiorców ciepła systemowego, w Lublinie 
stanowią one prawie 13% zapotrzebowania na ciepło 
całego miasta. Wszystko wskazuje na to, że ich udział 
w  rynku w najbliższych latach jeszcze wzrośnie. Tylko 
w przeciągu ostatnich trzech lat LPEC S.A. wydało osiem 
warunków przyłączenia do sieci ciepłowniczej budynków 
szkolnych, przedszkolnych oraz towarzyszących, takich jak 
sale gimnastyczne, internaty. Ponadto dziewięć obiektów 
zgłoszono do modernizacji już istniejących węzłów, roz-
budowy lub przebudowy instalacji wewnętrznych c.o., 
c.w.u., wentylacji.

Obecnie największą miejską inwestycją oświatową 
jest Szkoła Podstawowa i Przedszkole przy ul. Berylowej 
(na wizualizacji powyżej) dla rozbudowującej się dzielnicy 
Czuby Południowe, których deklarowane zapotrzebowanie 
na ciepło przekracza 1,3 MW. 

Nowymi obiektami towarzyszącymi już istniejącym 
placówkom oświatowym są: sala gimnastyczna dla I LO im. 
St. Staszica przy Alejach Racławickich 26, sala gimnastyczna 
dla Szkoły Podstawowej nr 52 w dzielnicy Felin, internat 
przy al. Długosza 6b. Zapotrzebowanie na ciepło tych 
obiektów to nieco ponad 1,2 MW.

Do sieci ciepłowniczej zamierzają się przyłączyć rów-
nież istniejące placówki oświatowe, państwowe: III LO 
im. Unii Lubelskiej przy pl. Wolności 4, Zespół Szkół Eko-
nomicznych im. Vetterów przy ul. Bernardyńskiej 14 oraz 
prywatne: SP i LO im. Królowej Jadwigi przy al. Długosza 
8a, klasztor i Szkoła Podstawowa Sióstr Urszulanek przy 
ul. Narutowicza 8-10. Przyłączenie do m.s.c. placówek 
oświatowych, korzystających z indywidualnych źródeł 
ciepła o łącznej mocy przekraczającej 1,5 MW, zlokalizo-
wanych w Śródmieściu, dodatkowo zmniejszy niską emisję 
gazów i pyłów.

M o d e r n i z a c j ę ,  r oz b u d o w ę  w ę z ł ó w  i  i n s t a l a -
cji wewnętrznych c.o., czy zmianę sposobu zasilania 
obiektu w ciepło zgłoszono dla dziewięciu obiektów, 
które już korzystały z ciepła systemowego. W tej grupie 
są Przedszkole nr 63 przy ul. Szmaragdowej 22, Szkoły 
Podstawowe: nr 6 przy ul. Czwartaków 11, nr 20 przy 
al. Piłsudskiego 26, nr 33 przy ul. Pogodnej 19, nr 38 
przy ul. Wołodyjowskiego 13, nr 42 przy ul. Rycerskiej 9, 
Zespół Szkół Plastycznych przy ul. Muzycznej 8, Szkoła 
Muzyczna przy ul. Narutowicza 32a, Zespół Szkół Budow-
lanych przy ul. Słowiczej 3.

Mirosław werner
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Wykorzystywane aktualnie w LPEC do analiz hydrau-
licznych i termodynamicznych systemy informatyczne 
mają swoje ograniczone możliwości. Ich obecna funkcjo-
nalność nie pozwala na bieżące prowadzenie analiz dla 
zmiennych warunków pracy sieci, na określanie stanów 
przejściowych i dynamiczną zmianę konfiguracji czy dosto-
sowanie zdefiniowanego modelu systemu do warunków 
rzeczywistych. Brak jest również możliwości powiązania 
systemów telemetrii SCADA i weryfikacji otrzymanych 
analiz wyników z danymi rzeczywistymi. Wykonywanie 
obliczeń dla dowolnie założonych warunków wymaga 
za każdym razem indywidualnej i czasochłonnej budowy 
modelu obliczeniowego opartego na danych teoretycz-
nych, bez możliwości fizycznej weryfikacji poprawności.

Dyspozycją parametrów pracy sieci zarządzają dys-
pozytorzy Pogotowia Cieplnego. W bieżącym nadzorze 
wykorzystują systemy SCADA, monitorujące kluczowe 
parametry pracy:
•	 system Introl, monitorujący parametry pracy na wyj-

ściu ze źródeł ciepła oraz w wybranych strategicznych 
komorach ciepłowniczych,

•	 system TAC, monitorujący i umożliwiający zdalne zarzą-
dzanie pracą węzłów ciepłowniczych.
Obydwa systemy zapewniają dostęp do ogromnej ilo-

ści informacji, której bieżące wykorzystanie w przestrzeni 
zarządzania całym systemem jest czasochłonne i kon-
centruje się na sprawdzaniu poprawności pracy systemu 
w kilku punktach.

Planowane na kolejną dobę pracy systemu dyspozy-
cje dla źródeł opracowywane są na bazie sezonowego 
Programu pracy sieci, danych z systemów SCADA, otrzy-
mywanej w godzinach wieczornych ogólnej prognozie 
pogody na kolejny dzień oraz na nieocenionym, ogrom-

nym doświadczeniu dyspozytorów. Uzyskane tą metodą 
planowania i prowadzenia m.s.c. wskaźniki, m.in. udziału 
strat ciepła, stawiają nasz system w gronie najlepszych dla 
tej skali systemów w kraju.

System ciepłowniczy zarządzany przez LPEC w ostat-
nim okresie podlega intensywnym zmianom związanym 
z podłączaniem nowych odbiorców i potrzebą zasilenia 
nowych rejonów miasta. Wzrastają wymagania w zakresie 
optymalizacji i maksymalizacji możliwości wykorzystania 
istniejącego potencjału systemu oraz efektywnej i ekono-
micznej jego rozbudowy. Jednocześnie rosną wymagania 
w zakresie dalszego zwiększania efektywności energe-
tycznej codziennego funkcjonowania systemu. Wymusza 
to poszukiwanie nowszych rozwiązań, umożliwiających 
pełną parametryzację pracy systemu, powtarzalność pro-
cesów i optymalizację wykorzystania posiadanych zasobów.

Przeprowadzona analiza dostępnych na rynku i wyko-
rzystywanych przez inne firmy ciepłownicze rozwiązań 
w tym zakresie, jako optymalne narzędzie wskazała 
system Termis. Pod koniec 2016 roku Zarząd LPEC podjął 
decyzję o testowym wdrożeniu systemu Termis w ramach 
opracowania analizy przedwdrożeniowej. Zbudowano 
wówczas model m.s.c. oraz przetestowano możliwości 
wykorzystania funkcjonujących w LPEC systemów SCADA. 
Funkcjonujący do końca 2017 roku model obliczeniowy, 
generujący w odstępach godzinowych symulację pracy 
m.s.c., był okazją do lepszego poznania możliwości 
programu i stworzenia szczegółowego opisu zakresu 
docelowego wdrożenia systemu w LPEC. Na podsta-
wie przeprowadzonej analizy Zarząd podjął decyzję 
o konieczności wdrożenia produkcyjnego systemu 
w Spółce. W listopadzie 2018 roku podpisano z firmą 
Kelvin Sp. z o.o. umowę na wdrożenie systemu w LPEC.

TermiS – nowa jakość opTymaliZacji
System ciepłowniczy w Lublinie to skomplikowany układ prawie 2000 węzłów cieplnych 
o mocach od niecałych 5 kw do ponad 5100 kw, zasilanych z dwóch elektrociepłowni siecią 
rurociągów ciepłowniczych o długości rur ponad 460 km. Każdy z węzłów cieplnych posiada 
swoistą charakterystykę obciążenia cieplnego zmienną w funkcji m.in. pory dnia, tempe-
ratury zewnętrznej, dnia tygodnia czy przeznaczenia zasilanego przez węzeł budynku. 
Czas dopływu gorącej wody od źródła do poszczególnych węzłów waha się od kilku minut 
do kilkunastu godzin, drugie tyle czasu zajmuje powrót wody z węzłów do źródeł. w skraj-
nych przypadkach woda zasilająca węzeł wypływa ze źródła jednego dnia, a wraca dnia 
następnego. układ rurociągów to jednocześnie jeden wielki, dobrze zaizolowany zbiornik 
gorącej wody o pojemności ponad 37 tys. m3, o określonej bezwładności.
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Termis jest jedynym programem obliczeniowym tej klasy nie tylko w Polsce, ale i w Europie. Produkt koncernu 
Schneider Electric wykorzystywany jest do zarządzania systemami ciepłowniczymi na całym świecie (m.in. Sztokholm, 
Barcelona, Boston, Austin, Stanford, Paryż, Helsinki, Sofia, Budapeszt, Kopenhaga, Ostrawa, Sofia, Sztokholm), w tym 
również w Polsce (Warszawa, Łódź, Katowice, Poznań, Gdańsk, Białystok, Toruń, Bielsko-Biała, Tarnów, Zabrze, Ostrołęka 
i wiele innych).

System stanowi centralny punkt bieżącego zarządzania m.s.c. integrując w sobie informację z innych systemów 
wykorzystywanych w Spółce.

Program w pełnym zakresie wdrożeniowym – w tym zakresie wdrażany jest w LPEC – zbudowany jest z trzech 
głównych modułów funkcjonalnych:
1.  Moduł Off-Line – umożliwia budowę i kalibrację w oparciu o dane systemów SCADA matematycznego modelu m.s.c., 

odwzorowującego w sposób możliwie najdokładniejszy fizyczne parametry elementów systemu ciepłowniczego. 
Umożliwia wykonanie symulacji obliczeń dla zdefiniowanych serii danych, opracowanie i bezpośrednie porównanie 
wyników różnych scenariuszy obliczeń (np. różnych koncepcji przebudowy i rozbudowy systemu, zasilenia obszarów 
z różnych kierunków), opracowanie wielowariantowych analiz inżynierskich. Ponadto jest stosowany do obliczania 
kluczowych wskaźników wydajności (KPI) w oparciu o historyczne pomiary z bazy danych. Dzięki Modułowi Off-line 
można zarówno sprawdzić jakość dostarczanej energii cieplnej, jak i planować modernizację oraz rozbudowę sieci. 
Co więcej, moduł ten umożliwia określanie ścieżek krytycznych w sieci, analizę zasięgów zasilania źródeł podczas 
pracy na wspólną sieć oraz sprawdzanie możliwości zmian konfiguracji sieci w przypadku remontów, awarii oraz 
innych pomysłów na sterowanie.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Moduł On-Line – moduł obliczeniowy do pracy w czasie rzeczywistym, symulacja stanu m.s.c. w stałych zdefinio-
wanych krokach czasowych (np. co godzinę) na bazie danych pobieranych na bieżąco z systemów SCADA, stała 
weryfikacja otrzymanych wyników obliczeń z rzeczywistymi danymi pobranymi z systemów telemetrii. Obliczenia 
wykonywane są dla zdefiniowanych warunków brzegowych (np. wymagana dyspozycja ciśnień w węźle, minimalne 
ciśnienie na powrocie, minimalna temperatura zasilenia, itp.), w przypadku przekroczenia których system informuje 
o tym operatora. Moduł umożliwia sprawne kontrolowanie pracy sieci oraz zarządzanie sytuacjami kryzysowymi.

3. Optymalizator Temperatury – najbardziej nowatorski moduł optymalizujący efektywność pracy m.s.c. poprzez 
dynamiczne wyliczanie w trybie ciągłym (z założonym krokiem czasowym np. jednej godziny) optymalnych 
parametrów zasilania m.s.c. tak, aby wszyscy odbiorcy otrzymali czynnik o właściwej temperaturze. Moduł bazuje 
na zbudowanym z danych historycznych i ciągle aktualizowanym modelu obciążenia cieplnego. W uwarunko-
waniach obliczeń pod uwagę brane są zarówno ciepło zakumulowane w sieci, zmiany zapotrzebowania ciepła,  
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zmiany warunków pogodowych, techniczne uwarunkowania pracy źródeł, ceny ciepła i inne możliwe do matema-
tycznego zdefiniowania warunki. Schemat działania tego modułu jest przedstawiony na poniższym schemacie. Opty-
malizacja temperatury wpływa na zmniejszenie strat ciepła, co w konsekwencji prowadzi do uzyskania wymiernych 
oszczędności oraz obniżenia emisji CO

2.

Program posiada przyjazny, w dużym zakresie spersonalizowany interfejs dla poszczególnych grup użytkowników, 
który można we własnym zakresie dostosowywać do zmieniających się potrzeb. 

PLAnOwAnE EfEKTy Z wDROŻEnIA SySTEMu TERMIS DLA LPEC S.A.

•	 zbudowanie dokładnego hydraulicznego modelu m.s.c.;
•	 analizy pracy systemu na „rzeczywistym” modelu;
•	możliwości obliczeń dynamicznych uwzględniających 

zmienność prognozy pogody lub warunków hydrau-
licznych;

•	 budowa i aktualizacja modelu obciążenia cieplnego 
m.s.c.;

•	możliwości obliczeń dynamicznych z uwzględnieniem 
historycznych danych;

•	 ustalanie optymalnych temperatur sieci, ilościowych 
i kosztowych oszczędności w zakresie strat ciepła oraz 
opłacalności podejmowanych w kolejnych latach przed-
sięwzięć ograniczających straty;

•	 zapewnienie umownych jakościowych parametrów 
dostawy ciepła do krytycznych punktów sieci;

•	 automatyzacja pracy dyspozytora w zakresie prowa-
dzenia m.s.c.;

•	możliwości doboru średnic sieci na podstawie warun-
ków ciśnienia realnych i obciążeń rzeczywistych, wymia-
rowania w sposób optymalny średnic przewodów 
dedykowanych do wymiany;

•	 szybkie badanie wpływu awarii na warunki dostaw 
ciepła;

•	możliwości badań innych warunków pracy, w danej lub 
wariantowej konfiguracji sieci i odbiorów ciepła, w tym 
pracy na wspólną sieć; 

•	 zadawanie parametrów krytycznych, które mają być 
wizualizowane w trakcie obliczeń;

•	możliwości obliczeń z podłączeniem rzeczywistych 
parametrów on-line z telemetrii;

•	 identyfikacja rzeczywistych „wąskich gardeł” w syste-
mie przesyłu ciepła;

•	 optymalizacja kosztów modernizacji i rozbudowy sys-
temu;

•	 zmniejszanie kosztów zakupu ciepła, poprzez wyzna-
czanie w trybie rzeczywistym optymalnej temperatury 
zasilania w źródle, przy jednoczesnym zapewnieniu 
odpowiednich parametrów po stronie odbiorców;

•	 obniżanie strat ciepła na przesyle poprzez minimalizację 
temperatury zasilania;

•	 obniżanie kosztów zakupu ciepła poprzez optymalną 
konfigurację pracy sieci w trybie rzeczywistym.

Aktualnie trwają prace wdrożeniowe systemu, których zakończenie planowane jest w 2019 roku.
Dariusz Szabatkiewicz
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Odpowiedź na wyżej postawione pytanie będzie wia-
rygodna wówczas, gdy opierać się będzie na istotnych 
faktach związanych z podjętymi już działaniami, głównie 
w temacie związanym z budową sieci preizolowanych. 

Jednym z pierwszych znaczących faktów było wdroże-
nie Systemu Zarządzania Jakością. Dla spełnienia wymagań 
SZJ, związanych ze sprawami technicznymi, zatrudniono 
specjalistę, który w latach 2009-2010 utworzył doku-
mentację technologiczną, zawierającą między innymi 
dziennik spawania. Zawarte w niej zapisy o identyfikal-
ności i identyfikacji uczestników, zwiększają świadomość  
i odpowiedzialność za wykonanie i badania. Ma to szcze-
gólne znaczenie w obszarze procesów specjalnych jakim 
jest spajanie. Stworzony system w przypadku powstania 
niezgodności, przez łatwość odtworzenia przebiegu pro-
cesu, pozwala podjąć działania korygujące i zapobiegaw-
cze. Przyczynia się to do ciągłego doskonalenia i wzrostu 
poziomu jakości. O skuteczności podjętych działań świad-
czy fakt, że inne duże przedsiębiorstwa ciepłownicze 
wdrażają podobne dzienniki. Innym ważnym działaniem 
Zarządu Spółki w sprawach związanych z jakością było 
podjęcie decyzji o rezygnacji z usług zewnętrznej firmy 
w zakresie badania jakości spoin. Od 2009 roku po zaku-
pie specjalnego defektoskopu na budowanych sieciach 
preizolowanych badaniem spoin zajmują się pracownicy 

naszej Spółki. W przeciwieństwie do zewnętrznej firmy, 
nasi pracownicy zdobyli europejskie kwalifikacje do pracy  
z nowoczesnym sprzętem diagnostycznym. Szybko 
okazało się, że własne badania pozwalają wykryć zde-
cydowanie więcej wad przy zakładanych i unormowa-
nych poziomach jakości, niż wykazywał to zewnętrzny 
usługodawca. Rozwiązanie uwidocznionego problemu 
powierzono specjaliście spawalnictwa, który przez pokazy 
spawania, stworzenie dokumentacji technologicznej, 
doszkalanie spawaczy i kontrolerów spoin, przekonał 
zainteresowanych, że można lepiej spawać, a spoiny wbrew 
powszechnej opinii wcale nie muszą pękać. Bardzo duże 
wymagania dla spoin określone w europejskich normach, 
popularnie zwane ostrymi, wynikają z tego, że nowoczesne 
rurociągi ciepłownicze posiadają znacznie zmniejszoną 
grubość ścianek rur stalowych pomimo, że pracują pod 
większymi obciążeniami w porównaniu do starego sys-
temu kanałowego. Współczesne metody spawania stoso-
wane w trakcie budowy w pełni umożliwiają zapewnienie 
oczekiwanego poziomu jakości. Spawacze LPEC S.A. oraz 
podwykonawców te wyzwania z powodzeniem spełniają, 
choć w początkowym okresie nie było łatwo. Dla przykładu 
w 2009 roku stwierdzono prawie 11% wad, w następnym 
6,7%, a od 2011 roku jest około 1%. Obecnie to stały trend 
w każdym roku przy średnio około 5-6 tysiącach wszystkich 

rekordowa ilość wykonania a jakość
Lubelskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. w 2018 roku, obecnie i w planach na na-
stępne lata, realizuje rekordowo wysoki poziom inwestycji – głównie ze środków pozyska-
nych z unii Europejskiej. w tym miejscu nasuwa się pytanie, czy na ilości nie ucierpi jakość?

Spoiny kiedyś Spoiny obecnie

10

g
o

rą
c

e 
w

ia
d

o
m

o
śc

i  
nr

 4
(5

0)
20

18
 /

 1
(5

1)
20

19



badanych spoin, z wykonawcami 
zewnętrznymi łącznie. 

W trakcie budowy sieci cie-
płowniczych, na wytrzymałość 
spoin mają znaczny wpływ zasto-
sowane materiały. Dla zapewnie-
nia właściwych dostaw materiałów 
do budowy sieci ciepłowniczych, 
razem z dokumentacją spawania, 
zostały utworzone wytyczne kon-
troli i badań. Określono w nich 
szczegółowe wymagania LPEC S.A. 
dla materiałów na każdym etapie 
procesu budowy z określeniem 
osób odpowiedzialnych, zakresem 
badań i postępowaniem z materia-
łem niezgodnym. Mając takie nowe 
narzędzie – jasno sprecyzowane 
wytyczne – pracownicy magazynu 
we współpracy z kontrolą jako-
ści w praktyce jako pierwsi doko-
nywali reklamacji niezgodnych 
materiałów. Okazało się, że solidni 
dostawcy reklamacje uwzględniali. 
Natomiast jeden dostawca pod-
ważał nasze stanowisko. Dopiero 
po przyjeździe jego przedsta-
wiciela do Lublina i po rozcięciu 
w jego obecności reklamowanego 
wyrobu, wady i reklamację uznano. 
Uwzględnienie tej reklamacji wpły-
nęło na świadomość dostawców, 
że LPEC S.A. potrafi wyegzekwo-
wać wymagania jakości zawarte 
w warunkach umowy.

W procesie budowy sieci pre-
izolowanych, na jakość ma wpływ 
wykorzystywanie nowych rozwią-
zań technicznych wraz z podno-
szeniem kwalifikacji pracowników. 
Dla przykładu, zakup urządzenia 
do tzw. wcinki na gorąco pozwala, 
bez przerw w dostawie ciepła, 
wykonać przyłączenia nowych 
odbiorców, ograniczając czas 
i koszty. Izolacja takiego miejsca 
wykonywana jest dzięki zastoso-
waniu nowoczesnego rozwiązania, 
polegającego na wykorzystaniu 
zgrzewanych elek trooporowo 
siodeł z usieciowaną radiacyjnie 
giętką mufą typu flex. Zgrzewarka 
do wykonywania izolacji połączeń 
mufami elektrooporowymi umoż-
liwia wykonanie izolacji połączeń 
rur preizolowanych w trakcie ich 
budowy oraz w przypadku uszko-
dzeń naszych sieci przez zewnętrz-
nych wykonawców uzbrojenia. 
Stosowane są również wytłaczarki, 
tzw. ekstrudery, do spawania two-
rzyw sztucznych. Umożliwiają one 
odtwarzanie wszelkich małych 
us z ko d z e ń  p ł as z c z y  os ł o n o -
wych HDPE rur preizolowanych. 
Wykrywanie powstałych stanów 

 awaryjnych zawilgocenia izolacji 
jest możliwe dzięki wdrożonemu 
systemowi zdalnego monitoringu 
sygnalizacji alarmowej oraz coraz 
bardziej skutecznej diagnostyce 
i znacznemu postępowi w obsłudze 
zaawansowanych technologicznie 
urządzeń. Wykrywanie i usuwanie 
stanów awaryjnych w początko-
wym okresie ich powstania chroni 
sieć preizolowaną przed perfora-
cją rury przewodowej a więc dużą 
i kosztowną awarią.

P r z y  o b n i ż a n i u  k o s z t ó w 
na jakość mają wpływ stosowane 
innowacyjne rozwiązania, podno-
szące sprawność pracy systemu. 
Przykładem może być wdroże-
nie specjalnych, wgrzewanych 
i specjalnie wzmacnianych przez 
spawanie korków do wyprowa-
dzania przewodów sygnalizacji 
alarmowych nadzorujących pracę 
sieci. Tego typu rozwiązanie uzy-
skało opinię taniego, a jedno-
cześnie „pancernego” systemu 
na ogólnopolskiej konferencji 
d i a g n o s t ó w  c i e p ł o w n i c z y c h 
w Poznaniu. Innym praktycznym 
rozwiązaniem jest zastosowanie 
stożkowych zakończeń rurocią-
gów, zastępujących uszkodzone 
tzw. endcapy. W ubiegłym roku 
w ykonano pierwsze odpowie-
trzenia na budowie. Wyelimi-
n o w a ł o  to  p o t r z e b ę  z a k u p u 
kosztownych fabrycznych prefa-
brykatów o dużych gabarytach, 
w tym przypadku DN 500/710 
oraz kosztowny i pracochłonny 
ich montaż z izolacją połączeń 
włącznie. 

Z przytoczonych części infor-
macji – będących częścią całości 
wykonawstwa systemów preizo-
lowanych – wynika, że działania 
inspirowane polityką i celami jako-
ści LPEC S. A . służą wzrostowi 
jakości odtworzeniowej preizolo-
wanej infrastruktury ciepłowni-
czej, a tym samym przyczyniają się 
do zwiększenia jej bezawaryjności 
w zakładanym okresie eksploatacji. 
Rekordowo duży zakres prac reali-
zowanych w 2018 roku i obecnie, 
dzięki ugruntowanej już jakości 
wykonania i badania, szczególnie 
spoin, pozwala optymistycznie 
patrzeć w przyszłość. Jednak nie 
wolno zapominać, że w spajaniu 
szczególnie spawanie w dalszym 
ciągu zaliczane jest do procesów 
specjalnych i wszelkie niedostatki 
procesu mogą objawić się kosz-
towną awarią.

Tekst i foto Jerzy Łukaszczyk

Nowe przyłącze z zaworami do wcinki 
na gorąco z siodłem zgrzewalnym i rurą flex

Odpowietrzenie wykonane na budowie  
dla DN 500/710 po próbie szczelności

Korek wgrzewany, wzmocniony spoiną  
do wyprowadzania przewodów sygnalizacji 
alarmowej

Wspawany zawór do wcinki na gorąco 
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anTySmogowa koalicja
Od grudnia 2018 roku do marca roku bieżącego „Kurier Lubelski” wspólnie z Lubelskim 
Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej S.A., urzędem Miasta Lublin, wojewódzkim fun-
duszem Ochrony środowiska i Gospodarki wodnej oraz Miejskim Przedsiębiorstwem 
Komunikacyjnym Lublin Sp. z o.o. prowadził akcję „Koalicja antysmogowa”. Debata, 
zorganizowana 21 marca 2019 roku (na fotografiach), była okazją do podsumowania 
najważniejszych działań partnerów. 

Oszczędności, dbanie o środowisko, jak i wygodę 
zapewnia podłączenie domu, bloku lub kamienicy do cie-
pła systemowego z LPEC. Dlatego też nasza Spółka pomaga 
w wymianie indywidualnych źródeł ciepła i przyłącza 
odbiorców do swojej sieci. W ten sposób w ostatnich 
latach ponad trzydzieści obiektów zmieniło już sposób 
zaopatrzenia w ciepło.

Dodatkowo w ubiegłym roku LPEC realizował trzy duże 
projekty dofinansowywane z funduszy Unii Europejskiej, 
których celem jest m.in. redukcja emisji zanieczyszczeń 
i dwutlenku węgla. Pierwszy dotyczy modernizacji sieci 
ciepłowniczej, drugi jej rozbudowy, a trzeci to przebudowa 
węzłów grupowych.

WFOŚiGW rozpoczął nabór wniosków w ramach pro-
gramu „Czyste powietrze”. Obecnie trwa ocena złożonych 

wniosków o dofinansowanie, których dotychczas złożono 
blisko trzy tysiące.

Dużym osiągnięciem Urzędu Miasta Lublin było zwięk-
szenie puli pieniędzy na wymianę pieców do 1 mln zł w tym 
roku. To dotacja dla mieszkańców na zmianę sposobu 
ogrzewania domów z węgla, na jakikolwiek inny sposób. 

Zarząd Transportu Miejskiego stawia natomiast na eko-
logiczny transport w Lublinie. Wymiana taboru pozwala 
zastąpić wyeksploatowane pojazdy na liniach i zastąpić je 
taborem zeroemisyjnym lub autobusami spalinowymi, ale 
spełniającymi najbardziej ostrą normę Euro 6.

W ten sposób lubelska koalicja antysmogowa dba 
o zapewnienie jak najczystszego powietrza w naszym 
mieście.

Teresa Stępniak-Romanek
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Takie i wiele innych ciekawych wniosków wynika 
z badań „Zwyczaje korzystania z ciepła i prądu” przepro-
wadzonych w styczniu 2019 roku przez firmę ARC Rynek 
i Opinia Sp. z o.o. z Warszawy, na zlecenie Urzędu Miasta 
Lublin, przy współpracy z Lubelskim Przedsiębiorstwem 
Energetyki Cieplnej S.A. w ramach wspólnego projektu 
„AREA 21 – Inteligentne Miasta Regionu Morza Bałtyckiego 
w XXI wieku” współfinansowanego ze środków Europej-
skiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Pro-
gramu Interreg Region Morza Bałtyckiego.

Celem przeprowadzonych badań było rozpoznanie 
sytuacji w zakresie zwyczajów mieszkańców Lublina 
dotyczących racjonalnego korzystania z energii i określe-
nie kierunków, w jakich powinny być prowadzone dalsze 
działania edukacyjne.

ZwyCZAJE ZwIąZAnE Z OGRZEwAnIEM MIESZKAnIA
Najpopularniejszą i najczęściej wymienianą metodą 

ogrzewania mieszkań jest zdecydowanie ciepło syste-
mowe, płynące z miejskiej sieci ciepłowniczej (90%). Posia-
daczami indywidualnych pieców węglowych są głównie 
osoby starsze (75+). Takie osoby mieszkają w domach 
jednorodzinnych bez nowoczesnych instalacji grzewczych. 

Niemal wszyscy mieszkańcy dzielnicy Wieniawa (90%) 
potwierdzają, że mieszkają w ocieplonym budynku oraz 
posiadają nowoczesne okna z izolacją termiczną (94%). 
Istnieje tu pewna zależność ekonomiczna – im mniejsze 
dochody gospodarstwa domowego respondenta, tym 
mniejszy odsetek posiadania okien z izolacją termiczną. 

Dziewięciu na dziesięciu respondentów posiada 
zawory termostatyczne w swoich mieszkaniach, lecz jedy-
nie połowa pytanych aktywnie z nich korzysta w sezonie 
grzewczym. Podobnie jak w przypadku posiadania nowo-
czesnych okien z izolacją – im mniejsze dochody gospo-
darstwa domowego respondenta, tym mniejszy odsetek 
osób posiadających grzejniki z termostatami.

Temperaturą najczęściej utrzymywaną w mieszka-
niach respondentów w sezonie grzewczym są 22 OC 
(32%). Osoby, w mieszkaniach, w których temperatura 
powietrza jest niższa niż 22 OC i wyższa niż 22 OC, stano-
wią odpowiednio po 27% odpowiedzi. Znikomy odsetek 
mieszkańców deklaruje temperaturę wewnętrzną niższą 
niż 20 OC i wyższą niż 24 OC.

Trzy czwarte badanych wietrzy mieszkanie kilka razy 
w tygodniu albo częściej. Tylko 30% mieszkańców robi 
to poprawnie, otwierając szeroko okno na kilka minut, 
następnie zamykając je. 62% mieszkańców uchyla okno 
gdy tylko w domu zrobi się za gorąco, a 7% deklaruje, 
że ma w domu stale uchylone lub rozszczelnione okna. 
Zwyczaj zakręcania grzejników podczas wietrzenia 
mieszkania ma niecała jedna czwarta badanych. 25% 
mieszkańców twierdzi że czasem tak robią, natomiast 
51% mieszkańców w ogóle nie ma utrwalonego tego 
zwyczaju. Większość mieszkańców wie również, że nie 
należy zasłaniać grzejników meblami czy grubymi zasło-
nami. 72% twierdzi, że wszystkie kaloryfery w mieszka-
niu są odsłonięte, a w 27% mieszkań zasłonięty jest tylko 
jeden lub dwa grzejniki.

jak korZySTamy Z ciepła w lublinie? 
na wieniawie – jednej z lubelskich dzielnic – grzeje głównie ciepło systemowe, budynki są 
w większości ocieplone i posiadają nowoczesną stolarkę okienną, a dziewięć na dziesięć 
gospodarstw domowych posiada grzejniki wyposażone w zawory termostatyczne. Tempe-
ratura w mieszkaniach waha się w granicach 22 OC. Do życzenia pozostają jednak zwyczaje 
mieszkańców: tylko 30% poprawnie wietrzy swoje mieszkania, jeszcze mniej, bo jedna 
czwarta, zawsze zakręca przy tym zawory przy grzejnikach. Mieszkańcy znają różne spo-
soby na oszczędzanie ciepła, ale większość nie stosuje ich w codziennym życiu. największą 
beztroską w korzystaniu z ciepła charakteryzują się osoby młode i najemcy. Za nowoczesną 
infrastrukturą powinna podążać również edukacja mieszkańców, bo dzięki dobrym nawy-
kom, można się cieszyć komfortem w swoim domu, zużywając znacznie mniej ciepła.

fo
t. 

Ar
ch

iw
um

13

g
o

rą
c

e 
w

ia
d

o
m

o
śc

i  
nr

 4
(5

0)
20

18
 /

 1
(5

1)
20

19



JAK CZęSTO wIETRZy PAn/PAnI MIESZKAnIE ZIMą?

CZy PODCZAS wIETRZEnIA MIESZKAnIA ZAKRęCA PAn/I GRZEJnIK?
Bagatelizowanie kwestii oszczędzania energii w codziennym życiu charakteryzuje przede wszystkim osoby młode 

(18-29 lat), np. mieszkańcy z tej grupy najczęściej nie wiedzą jaka temperatura panuje w ich mieszkaniach, rzadziej 
zakręcają grzejniki w czasie wietrzenia mieszkania (61% osób z tej grupy wiekowej nie ma tego w zwyczaju). Częściej 
nie wiedzą, jaki jest stan budynków, w których mieszkają.

OSZCZęDZAnIE EnERGII
Mieszkańcy dzielnicy Wieniawa pod pojęciem oszczędzania energii rozumieją przede wszystkim oszczędzanie 

prądu. 82% osób deklaruje, że oszczędza prąd oraz stara się obniżyć koszty ogrzewania. Najbardziej oszczędzającymi 
osobami są te powyżej 75 roku życia – aż 90% z nich stara się obniżyć koszty ogrzewania oraz zużycia prądu. Właściciele 
mieszkań w większej mierze starają się oszczędzać energię od najemców. Aż 14% deklaruje że nie oszczędza energii 
w swoim mieszkaniu. 1/3 młodych osób w wieku 18-29 lat raczej nie lub zdecydowanie nie oszczędza energii w swoim 
mieszkaniu. Co ciekawe, nie ma szczególnej istotności między oszczędzaniem energii a dochodem respondentów. 

CZy OSZCZęDZA PAn/PAnI EnERGIę 
w SwOIM MIESZKAnIu? 

Połowa osób chce mieć większą kontrolę nad 
ponoszonymi kosztami. Lecz jedynie 30% młodych 
ludzi (18 do 29 lat) chciałaby mieć większą kontrolę 
nad kosztami za energię. 

METODy OSZCZęDZAnIA
W spontanicznych odpowiedziach respondenci jako 

pierwsze pięć pozycji związanych z oszczędzaniem energii 
wskazywali na oszczędzanie prądu. Regulację temperatury 
w kaloryferach wskazało jedynie 14% osób – była to dopiero 
piąta pozycja. 

Metody oszczędzania ciepła są w większości przypadków 
znane badanym osobom, ale duży procent respondentów, 
mimo ich znajomości, nie stosuje ich w codziennym życiu. Naj-
popularniejszą metodą oszczędzania ciepła wśród odpowiedzi 
wspomaganych, jest dbanie to by były odsłonięte grzejniki 
i korzystanie z energii słonecznej – odsłanianie okien przez 

które wpada słońce – około 80% badanych deklaruje stosowanie tych metod. Najmniej popularną opcją na oszczędzanie 
jest wykorzystywanie aplikacji w telefonie do sterowania grzejnikami – niezależnie od wieku czy statutu majątkowego. 

SEZOn GRZEwCZy
Mieszkańcy Wieniawy korzystający z ciepła systemowego są przekonani, że o rozpoczęciu ogrzewania w mieszka-

niach najczęściej decyduje LPEC (36%) lub decydują o tym sztywne względy pogodowe – temperatura na zewnątrz 
utrzymuje się poniżej 12 OC przez trzy kolejne dni (16% badanych). Osobami, które w ogóle nie wiedzą, kto podejmuje 
decyzję o włączeniu ogrzewania są bardzo często osoby młode (18-29 lat). Tylko 19% mieszkańców wie, że za tą decyzję 
odpowiada ich administrator. 

Prawie wszyscy badani czekają, aż ogrzewanie zostanie włączone, nie kontaktując się wcześniej w tej sprawie 
z Zarządcą czy LPEC. Prawie nikt z zapytanych osób (96%) nie dogrzewa mieszkania innymi urządzeniami grzewczymi 
– wyjątkiem są osoby które robią to czasami, w okresach przejściowych.

37%
41%

12%

2%
7%

Codziennie Kilka razy w
tygodniu

Rzadziej niż
raz w tygodniu

Nie wietrzę Nie wiem/
trudno

powiedzieć

29%

62%

7%
3%

Otwieram szeroko okno na
kilka minut

Uchylam okno, gdy tylko w
domu zrobi się za gorąco

Mam stale rozszczelnione lub
uchylone okna

Inne

 

%15%52%32

Tak, zawsze to robię Czasem zakręcam grzejnik Raczej nie mam tego w zwyczaju/ Nie zakręcam grzejnika

 
 

1%

13%

59%

23%

4%

Zdecydowanie nie

Raczej nie

Raczej tak

Zdecydowanie tak

Nie wiem/ trudno powiedzieć

fo
t. 

Ar
ch

iw
um

14

g
o

rą
c

e 
w

ia
d

o
m

o
śc

i  
nr

 4
(5

0)
20

18
 /

 1
(5

1)
20

19



InwESTyCJE w BuDynKACh
Potrzebę inwestycji o charakterze ulepszenia energetycznego widzi 40% badanych. Najmniejsze zapotrzebowanie 

na takie inwestycje widzą osoby 75+ (26%). Jednak według prawie połowy respondentów taka inwestycja nie jest 
planowana w najbliższym czasie. 

Połowa badanych ma problem z odpowiedzią na pytanie czy ich spółdzielnia robi jakąś inwestycję. Niemniej dla 
niemal trzech czwartych badanych mieszkańców dzielnicy Wieniawa spółdzielnia lub wspólnota w kwestii energii 
działa dobrze. Zadowoleni z pracy spółdzielni czy wspólnoty są bardziej właściciele mieszkań niż najemcy – może 
być to skutkiem tego, że częściej współpracują lub kontaktują się ze spółdzielnią niż osoby wynajmujące. Najczęściej 
wymienianym przez respondentów aspektem do poprawy jest regulacja ogrzewania na klatkach schodowych (13%). 
Osoby z najstarszej grupy wiekowej wskazują ten problem trzykrotnie częściej niż najmłodsi respondenci. Podobnie 
jest z właścicielami mieszkań – zwracają uwagę na ten aspekt czterokrotnie częściej niż najemcy. 

nASZ wPŁyw nA PLAnETę
Większość mieszkańców Wieniawy (75%) zdaje sobie sprawę z zależności pomiędzy zmniejszeniem konsumpcji 

energii a obniżeniem poziomu emisji dwutlenku węgla do atmosfery. 

Badanie wykonane metodą CAPI przeprowadzone zostało przy pomocy wywiadów w domach użytkowników 
z osobami, które wyraziły na to zgodę. Próba przeprowadzona na mieszkańcach dzielnicy wieniawa w Lubli-
nie, n= 410. Badaniem objęto osoby, które spełniały trzy warunki: zamieszkują wskazany obszar i kwalifikują się 
do badania zgodnie z kwotami; mieszkają lub wynajmują dany lokal (cały lub pokój), nikt inny w danym lokalu nie 
odpowiadał na to badanie. Badanie przeprowadzono w styczniu 2019 roku.

Teresa Stępniak-Romanek 

A9. Kto decyduje o rozpoczęciu ogrzewania Pana/Pani mieszkania? N=410
A10. Czy kontaktuje się Pan/i z Zarządcą lub z LPEC w celu rozpoczęcia ogrzewania w Pana/i mieszkaniu? N= 362
A11. Czy zdarza się Panu/i dogrzewać mieszkanie innymi urządzeniami grzewczymi? N=410

Kto decyduje o rozpoczęciu ogrzewania 
Pana/Pani mieszkania?

5%

92%

3%

Tak, proszę o uruchomienie dostawy
ciepła, gdy w domu robi się chłodno

Nie, czekam aż włączą ogrzewanie

Nie wiem/ trudno powiedzieć

Czy kontaktuje się Pan/i z Zarządcą lub z LPEC 
w celu rozpoczęcia ogrzewania w Pana/i 

mieszkaniu?

36%

19%

12%

9%

7%

17%

Lubelskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. 
(LPEC)

Administrator/Zarządca budynku na podstawie 
własnej procedury

Podejmuję samodzielnie decyzję

Wojewoda Lubelski, gdy temperatura na zewnątrz 
utrzymuje się poniżej 12 °C przez trzy kolejne dni.

Administrator/Zarządca budynku, gdy temperatura 
na zewnątrz utrzymuje się poniżej 12 °C przez trzy 

kolejne dni

Nie wiem/ trudno powiedzieć 96% 
respondentów nie dogrzewa mieszkań innymi 

urządzeniami grzewczymi 
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wpływ

8%

Ma raczej duży 
wpływ
49%

Ma bardzo duży 
wpływ
25%

Nie wiem/ 
trudno 

powiedzieć
18%

Czy Pana/Pani zdaniem zmniejszenie zużycia energii ma wpływ 
na zmniejszenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery?
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Z żałobnej karTy
Z wielkim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci naszego kolegi wALDEMARA GRZEGORCZyKA, który 
zmarł 10 lutego 2019 roku. Z LPEC związany był od 17 sierpnia 2007 roku. Pracował na stanowisku monter 
c.o.-spawacz. Był pracownikiem sumiennym i zaangażowanym przy wykonywaniu powierzonych zadań.

22 stycznia 2019 roku odbyło się pożegnanie, odchodzącego emeryturę pana Stanisława Pietrasa

naSi weTerani
w listopadzie 2018 roku i w styczniu 2019 roku przeszło na emeryturę troje wieloletnich, 
zasłużonych pracowników naszej Spółki.

Pani BARBARA MISTEREK
Związana z LPEC od 15 czerwca 1977 
roku do 26 listopada 2018 roku, co daje 
ponad 41 lat. Pracowała na stanowi-
sku specjalisty ds. ekonomicznych 
w dziale Główny Księgowy – Dział 
Księgowości.

Pan JAn STęPIEń
W LPEC od 12 maja 1994 roku do 27 
listopada 2018 roku, przepracował 
ponad 24 lata. Pracował na stanowisku 
monter c.o. w Obwodzie Eksploatacyj-
nym TR-6.

Pan STAnISŁAw PIETRAS
Pracę w LPEC rozpoczął 1 czerwca 
1993 roku, do 22 stycznia 2019 roku 
przepracowując w branży blisko 26 lat. 
Ostatnio pracował na stanowisku 
zastępcy kierownika Działu Inwestycji.

26 listopada 2018 roku pożegnaliśmy, odchodzących na emeryturę panią Barbarę Misterek oraz pana Jana Stępnia

Za Państwa wieloletni trud oraz wszelkie dobro, jakim nas obdarzaliście serdecznie dziękujemy,  
życząc długich lat w zdrowiu i radości.

wiTamy w lpec
MATEuSZ MACIąG 
od 1 października 2018 roku – Obwód Eksploatacyjny TR-2

MAGDALEnA MARKISZ 
od 1 października 2018 roku – Dział Personalny

MIChAŁ PIóRKOwSKI 
od 26 listopada 2018 roku – Dział Utrzymania Sieci

MARCIn KALITA 
od 27 listopada 2018 roku – Dyspozycja Ruchu i Pogotowie Cieplne

ŁuKASZ KęPA 
od 7 stycznia 2019 roku – Dyrektor ds. Finansowych  
i Relacji z Klientami

ROBERT SZEwCZyK 
od 16 stycznia 2019 roku – Sekcja Zaopatrzenia i Magazynów

wALDEMAR RuSEK 
od 16 stycznia 2019 roku – Obwód Eksploatacyjny TR-6

TOMASZ ZIęBA 
od 16 stycznia 2019 roku – Stanowisko ds. rozwoju  
zawodowego pracowników 
MAGDALEnA KROLOPP  
od 1 lutego 2019 roku – Dział Księgowości

RAfAŁ nAwROCKI 
od 1 marca 2019 roku – Dział Elektryczny

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

ZuZAnnA JAwORSKA
ur. 26.11.2018 r.

c. Michała i Aleksandry
Obwód Eksploatacyjny 

TR-1

fRAnCISZEK KAwECKI
ur. 04.02.2019 r.

s. Grzegorza i Marty
Obwód Eksploatacyjny 

TR-3

Szczęśliwym Rodzicom 
gratulujemy!

naSZe boże narodZenie
Święta Bożego Narodzenia A.D. 2018 w LPEC obchodziliśmy, tradycyjnie już, w rodzin-

nej atmosferze, w gronie pracowników, w tym weteranów i przyjaciół naszej Spółki. 
Ponad stu byłych pracowników LPEC przybyło 12 grudnia 2018 roku do siedziby Spółki 

na coroczne świąteczne spotkanie (na fotografii powyżej). Słowa powitania i serdecznego 
podziękowania za wkład w rozwój naszej firmy, skierował do zebranych prezes Zarządu 
Marek Goluch. Nasi weterani w miłej atmosferze wspominali minione czasy, a łamiąc się 
opłatkiem składali sobie najlepsze życzenia.

W gronie pracowników i przyjaciół LPEC z okazji Świąt Bożego Narodzenia spotkali-
śmy się aż dwukrotnie: 14 grudnia 2018 roku przy ul. Ceramicznej (na fotografii powyżej) 
i  17 grudnia przy ul. Puławskiej (na fotografii poniżej). Cieszymy się zawsze z obecności 
wśród nas władz Lublina i przedstawicieli Rady Nadzorczej LPEC. Naszymi gośćmi 17 grud-
nia byli m.in. prezydent Miasta Lublin dr Krzysztof Żuk, zastępca prezydenta Miasta Lublin 
i jednocześnie przewodniczący Rady Nadzorczej LPEC Artur Szymczyk. Błogosławieństwa 
na Święta i Nowy Rok udzielił nam ksiądz biskup prof. Józef Wróbel, a słowa Ewangelii 
o narodzinach Chrystusa odczytał nasz kapelan ks. kanonik Zenon Małyszek. Naszym 
gościem był również ks. dr Ryszard Podpora – dyrektor Wydziału Duszpasterskiego Kurii 
Metropolitalnej w Lublinie. Zaproszeni goście oraz pracownicy przełamali się opłatkiem 
życząc sobie wszelkiej pomyślności, życzliwości i ciepła. gk

Strony opracowały: 
Grażyna Kołosińska, 
Elżbieta Stelmasiewicz.
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W ostatnich miesiącach pracownicy LPEC S.A. mieli ogromną przy-
jemność odwiedzić dzieci z Przedszkola Mała Panda przy ul. Skubi-
szewskiego, Przedszkola nr 5 przy Al. Racławickich oraz Przedszkola 
przy ul. Spokojnej. Tradycyjnie w programie wizyty była lektura bajki 
o Czerwonym Kapturku i nauka o tym, czym można palić w piecu.
Dzieci bardzo udzielały się podczas rozmów, miały trafne spostrze-
żenia i zadawały wiele ciekawych pytań. Wiedza maluchów na temat 
smogu i dbałości o środowisko jest zdumiewająca i za każdym razem 
jesteśmy mile zaskoczeni czymś nowym. Tym razem maluchy z Przed-
szkola nr 5 zaskoczyły nas pięknymi podziękowaniami za odwiedziny. 
Otrzymaliśmy śliczne, własnoręcznie zrobione wiosenne kwiaty.

Teresa Stępniak-Romanek
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Już po raz dwudziesty Lublin gościł młodych wokalistów 
i zespoły wokalne biorących udział w ogólnopolskim konkursie 
„Debiuty” organizowanym przez Młodzieżowy Dom Kultury 
nr 2 przy ul. Bernardyńskiej. 21 marca 2019 roku w Teatrze 
Starym odbył się koncert finałowy, w którym wystąpiło 18 fina-
listów tegorocznej, jubileuszowej edycji konkursu.
Jury, któremu od lat przewodniczy Grażyna Łobaszewska, 
przyznało dziewięć nagród. Lubelskie Przedsiębiorstwo 
Energetyki Cieplnej S.A. od lat wspierające młodych, utalento-
wanych wykonawców, ufundowało w tym roku dwie nagrody, 
dla zwycięzców: 
•	 Grand	Prix	–	i	nagrodę	Marka	Golucha	prezesa	Zarządu	LPEC	

S.A. otrzymała Anna Futa z MDK nr 2 w Lublinie; 
•	 I	miejsce	i	także	nagrodę	prezesa	Marka	Golucha	otrzymał	

Michał Strynkiewicz z regionalnego Centrum Kultur Pogra-
nicza w Krośnie. pkk

orSZak TrZech króli
W niedzielę, 6 stycznia 2019 roku, pod hasłem „Odnowi oblicze ziemi”, ulicami 752 miejscowości w Polsce i 22 poza jej 
granicami przeszedł Orszak Trzech Króli. Lubelski orszak – tradycyjnie wspierany przez LPEC – w tym roku wyruszył 
od miejskiej szopki betlejemskiej, na placu obok klasztoru Ojców Kapucynów na Krakowskim Przedmieściu, a zakoń-
czył się w Archikatedrze, gdzie odprawiona została uroczysta Msza św. pod przewodnictwem abp. Stanisława Budzika. 
Radosne rodzinne świętowanie zakończyło wspólne kolędowanie. W Lublinie Orszak Trzech Króli odbył się po raz ósmy 
i jak co roku zgromadził ogromne rzesze uczestników, głównie dzieci i młodzież.  pkk
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Autorem projektu kościoła i klasztoru przy Krakowskim 
Przedmieściu był Karol Bay (m.in. autor projektu kościoła 
sióstr wizytek w Warszawie), a budowę w latach 1726-1733 
prowadził jego bratanek Jan. Świątyni nadano styl baroku 
toskańskiego. Ze skromnością fasady korespondowało 
wnętrze świątyni, bez polichromii i złoceń. Również klasz-
tor wybudowany został ściśle według zasad, którymi kiero-
wali się kapucyni, m.in. z niewielkimi celami pozbawionymi 
pieców. W 1768 roku wybuchł pożar, w czasie którego 
wypaliło się m.in. wyposażenie kościoła. Powstałe wkrótce 
po odbudowie ołtarze i ambona zachowały się do dzisiaj. 

Budynek klasztorny ma swoją bogatą historię. Był 
m.in. miejscem obrad kapituł prowincjalnych w XVIII i XIX 
wieku. Mieściło się w nim również studium filozoficzno-
-teologiczne, którego studentem był w latach 1849-1851 
błogosławiony ojciec Honorat Koźmiński. 

Klasztor funkcjonował do czasów powstania stycznio-
wego. Jeden z zakonników, brat Nowakowski, był podczas 
tej insurekcji cywilnym naczelnikiem miasta. W klasztorze 
znajdowało się wówczas archiwum powstańcze. Klasztor 

służył także jako kryjówka dla poszukiwanych przez władze 
carskie spiskowców. Działała w nim również – od połowy 
1863 roku – tajna drukarnia, gdzie powstawały manifesty 
powstańcze, ulotki i druki urzędowe. W ramach represji 
popowstaniowych majątek klasztoru skonfiskowano, 
zakonników przewieziono do Łomży, a brat Nowakowski 
został zesłany na Sybir.

Po kasacie władze carskie sprzedały na licytacji budy-
nek klasztorny i podzieliły ogród na parcele budowlane. 
Kapucyni wrócili do swej lubelskiej siedziby w 1919 roku, 
stopniowo odzyskując swą własność. W 1933 roku całość 

gmachu wykupiono z rąk prywatnych. 
Pomimo przytoczonej burzliwej 

historii zespołu klasztornego, w jego 
wnętrzach zachowało się kilkadziesiąt 
elementów historycznego wystroju, 
posiadających wyróżniające warto-
ści artystyczne i historyczne. Dwa 
spośród skarbów lubelskich kapucy-
nów zdobią najnowsze firmowe karty 
świąteczne LPEC.

• • •
Karta na Boże Narodzenie 2018 

roku prezentuje obraz olejny na płót-
nie (o wymiarach 152x119,5 cm) autor-
stwa Władysława Filipiaka z 1933 
roku, przedstawiający pokłon paste-
rzy, utrzymany w tradycji formizmu. 
Artysta na tle stajenki przedstawił 

Matkę Bożą z Dzieciątkiem na kolanach, którą adorują św. 
Józef, klęczący chłopiec z owocami i mężczyzna z wycią-
gniętą w geście prośby lewą ręką. Z prawej strony widoczne 
są dwie kobiece postacie aniołów. Na pierwszym planie 
artysta umieścił intensywnie czerwony wazon. W głębi 
widoczne są zwierzęta. Na odwrociu obrazu znajduje się 
napis wykonany atramentem „malował Wł. Filipiak/ błagam 
Cię Jezu uzdrów moją żonę/ 1933 rok”. Stąd można domnie-
mywać, że pod postacią wskazanego wyżej  mężczyzny 

Skarby lubelSkich kapucynów
Kapucyni zostali sprowadzeni do Lublina w 1721 roku. Lublin stał się kolejną siedzibą zakonu 
po warszawie, Krakowie i Lwowie. Dobrodziejami zakonników w brązowych habitach byli 
marszałek wielki koronny Paweł Karol Sanguszko wraz z żoną Anną z Lubomirskich, a także 
kasztelanowa wołyńska Jadwiga Zahorowska. Doczesne szczątki księcia Pawła Sanguszki 
– obok innych członków książęcej rodziny – spoczęły w podziemiach lubelskiej świątyni 
kapucynów, jego serce zaś zostało pochowane w kościele farnym w Lubartowie.
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proszącego o łaskę, malarz umie-
ścił samego siebie.

Władysław Filipiak (1908-1976) 
był artystą związanym z Lublinem 
i Kazimierzem Dolnym; uprawiał 
akwarelę, temperę, rysunek i gra-
fikę. Początkowo pobierał nauki 
w lubelskiej f ilii Wolnej Szkoły 
Malarstwa i Rysunku Ludwiki 
Mehofferowej, a następnie w Kra-
kowie u Zbigniewa Pronaszki, 
k tórego t wórc zość malarska 
związana była – w latach 1917-
1922 – z formistyczną awangardą, 
a w latach 30. i 40. XX w. – z nur-
tem kolorystycznym.

Formiści ,  jak wskaz y wała 
n a z w a ,  c h c i e l i  p r o p a g ow a ć 
autonomię artystycznej formy, 
kontestując przede wszystkim 
tendencje realistyczne. Stąd zwra-
cali się w stronę geometryzacji 
i rytmizacji formy, jej uproszcze-
nia i budowania dynamicznych kontrastów. Należeli oni 
do pokolenia ukształtowanego przez twórców Młodej 
Polski – i to im zawdzięczali przywiązanie do idei stylu 
narodowego oraz przekonanie o posłannictwie sztuki 
wobec narodowej wspólnoty. Z młodopolskiej tradycji 
wywodziło się także – pomijane w dyskusji nad dzie-
dzictwem awangardy – zainteresowanie religijnością 
i  tradycyjną ikonografią chrześcijańską. Formiści doceniali 
wartość narodowego dziedzictwa, jednocześnie wskazując 
na konieczność takiej jego interpretacji, która odpowia-
dałaby nowym czasom. Echa formizmu znaleźć można 
niewątpliwie w „Pokłonie Pasterzy” z klasztoru ojców 
kapucynów w Lublinie, który to obraz dodatkowo – jak 
wyżej zauważono – jest przesycony osobistą modlitwą 
artysty o zdrowie chorej żony.

Od lat 50. XX w. z twórczością Filipiaka wiążą się przede 
wszystkim kazimierskie i lubel-
skie pejzaże, o dynamicznej for-
mie, zbliżone do abstrakcji. Innym 
obliczem jego twórczości są prace 
powstałe w czasie pobytu w Holan-
dii w 1956 roku, inspirowane sztuką 
Pieta Mondriana. Warto też wspo-
mnieć, że Władysław Filipiak jest 
autorem zatartej dzisiaj dekoracji 
malarskiej z 1954 roku na Bramie 
Rybnej, przedstawiającej rybaka 
z siecią na łodzi wraz z obra-
mieniami otworów okiennych 
w postaci wici roślinnych.

• • •
Kolejnym dziełem sztuki, kry-

jącym się we wnętrzach klasz-
tornych – zdobiącym kartę LPEC 
na Wielkanoc 2019 roku – jest 
obraz przedstawiający Jezusa 
Zmartwychwstałego ukazującego 
się w Galilei Piotrowi, któremu 
przekazuje władzę pasterską. Nad 
jeziorem Genezaret Jezus ukazał 
się uczniom trzeci raz od chwili, 
gdy zmartwychwstał. Autorem 
obrazu jest Wilhelm Kotarbiński 

(1849-1921), polski malarz, którego 
twórczość zaliczana jest do nur-
tów: akademizmu, symbolizmu 
i secesji. Zajmował się tematyką 
biblijną i antyczną, a w dojrzałym 
okresie twórczości prezentował 
także sceny fantastyczne, symbo-
liczne i alegoryczne. Zachowały 
się także jego nieliczne pejzaże. 
Tworzył m.in. w technice olejnej 
na płótnie i desce, uprawiał akwa-
relę, a także malarstwo ścienne 
w technice fresku. Przez polskich 
krytyków malarstwa w XIX w. jego 
twórczość często porównywana 
była z obrazami Henryka Siemi-
radzkiego, z którym przyjaźnił 
się od czasu pobytu w Rzymie. 
Po śmierci Kotarbińskiego jego 
twórczość na blisko sto uległa 
zapomnieniu, a wiele z jego dzieł 
zniszczono, część z nich zagi-
nęła w czasie wojen światowych 

i rewolucji. Pomimo, że tworzył na terenie Rosji, całe 
życie czuł się Polakiem. Przejawem tej postawy była 
odmowa zmiany podpisu – na pisany cyrylicą – pod 
jednym z obrazów, który chciał zakupić do swej kolekcji 
Paweł Michajłowicz Tretjakow (rosyjski przedsiębiorca 
i kolekcjoner). Artysta, któremu z pewnością zależało 
na umieszczeniu jego dzieła w Galerii Trietiakowskiej, 
stwierdził, że „Ja zawsze tak podpisuję i dla pieniędzy 
swojego podpisu przerabiać nie będę”. 

Przedstawienie stylistyczne omawianego dzieła jest 
zbliżone do akademickiej twórczości wspomnianego 
wyżej Siemiradzkiego. Na obrazie olejnym na płótnie 
(o wymiarach 137x79,5 cm), powstałym na przełomie XIX 
i XX wieku, przedstawiony jest Jezus Zmartwychwstały 
i z Jego lewej strony św. Piotr. Szatę Jezusa Kotarbiński 
namalował w popielatej barwie, szatę św. Piotra – przepa-

saną wielokrotnie ceglasto-brą-
zową tkaniną – w kolorze białym. 
Jezus i św. Piotr stąpają po skali-
stym podłożu, porośniętym skąpą 
roślinnością. 

W tle widoczne są wzgórza 
i jezioro Tyberiadzkie (Geneza-
ret) w Galilei, do którego wpływa 
rzeka Jordan. Po prawej stronie 
widoczna jest łódź z postacią, 
którą może być jeden z Apostołów 
towarzyszących św. Piotrowi np.: 
Tomasz, zwany Didymos, Natanael 
z Kany Galilejskiej, bądź synowie 
Zebedeusza (Ewangelia św. Jana 
21, 2). Z lewej strony znajduje się 
przedstawienie kolejnej postaci, 
której tożsamość może być inter-
pretowana podobnie. Z tej strony 
płótno zostało okrojone. Na bra-
kującym fragmencie być może 
znajdował się podpis malarza, 
widoczny na innych jego obrazach.

Dariusz Kopciowski
Lubelski Wojewódzki  

Konserwator Zabytków
foto Piotr Maciuk21
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od narodZenia do ZmarTwychwSTania
Od 2009 roku Lubelskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej aktywnie włącza się  
w propagowanie lubelskiego dziedzictwa kulturowego. Z okazji świąt Bożego narodzenia 
i świąt wielkiej nocy LPEC wydaje firmowe karty z życzeniami. 

Na kartach tych prezentowane są mało znane szerszej 
publiczności lub zapomniane dzieła sztuki – czy to przez 
twórców, czy to przez obecność w przestrzeni miejskiej 
– związane z Lublinem. Tematycznie karty nawiązują 
do przeżywanego okresu liturgicznego, zaś reprodukcjom 
prezentowanym na nich towarzyszą zawsze noty histo-
ryczne, opisujące przedstawiany obiekt. Dwa razy do roku, 
kilkaset kart z życzeniami trafia do przyjaciół i kontrahen-
tów LPEC w całej Polsce, przyczyniając się do poznania 
zabytków Lublina.

Pragnąc udostępnić szerszej publiczności karty świą-
teczne, LPEC przygotowało w 2012 roku inspirowaną nimi 
wystawę, zatytułowaną „Od Narodzenia do Zmartwych-
wstania”. Stale, z roku na rok powiększająca się ekspozycja 
– dzięki wsparciu technicznemu Młodzieżowego Domu 
Kultury nr 2 w Lublinie – prezentowana była na przestrzeni 
ostatnich lat w wielu świątyniach i instytucjach Lublina, by 
w dziesiątym roku realizacji projektu zagościć w najwięk-
szej instytucji kultury naszego regionu: Centrum Spotkania 
Kultur w Lublinie.

Autorem koncepcji wydawnictwa i wystawy, jak 
również wszystkich kart jest Piotr Krzysztof Kuty, zaś 
fotografie i reprodukcje zdobiące karty LPEC wykonał 
znany lubelski fotografik Piotr Maciuk.

7 stycznia 2019 roku w Centrum Spotkania Kultur 
odbył się finisaż jubileuszowej odsłony wystawy, nad którą 
patronat honorowy sprawują JE abp. prof. dr hab. Stanisław 
Budzik Metropolita Lubelski, Jarosław Stawiarski Marszałek 
Województwa Lubelskiego i dr Krzysztof Żuk Prezydent 
Miasta Lublin. Spotkanie stało się okazją do podsumowania 
projektu wydawniczego firmowych kart świątecznych LPEC 
w latach 2009-2018.

Uroczystość w CSK zgromadziła wielu dostojnych 
gości. Obok Honorowych Patronów wystawy obecni byli 
m.in.: poseł do Parlamentu Europejskiego prof. Miro-

sław Piotrowski, przewodniczący Sejmiku Województwa 
Lubelskiego Michał Mulawa, przewodniczący Rady Miasta 
Lublin Jarosław Pakuła, zastępca prezydenta Miasta Lublin 
i zarazem przewodniczący Rady Nadzorczej LPEC S.A. Artur 
Szymczyk, prezes Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Pol-
skie Jacek Szymczak, rektor Uniwersytetu Przyrodniczego 
prof. Zygmunt Litwińczuk, byli prezesi LPEC S.A. Ryszard 
Pasikowski i Stanisław Kalinowski.

Przybyłych gości powitał prezes Zarządu LPEC S.A. 
Marek Goluch oraz dyrektor Centrum Spotkania Kultur 
w Lublinie Piotr Franaszek. Ideę i historię projektu firmo-
wych kart świątecznych Lubelskiego Przedsiębiorstwa 
Energetyki Cieplnej przedstawił autor koncepcji wydaw-
nictwa i wystawy Piotr Krzysztof Kuty. Słowo do zebranych 
skierowali honorowi patroni wystawy abp. Stanisław 
Budzik, marszałek Jarosław Stawiarski oraz prezydent 
Krzysztof Żuk. Prof. Ewa Bojar, kierownik Katedry Ekonomii 
i Zarządzania Gospodarką Politechniki Lubelskiej, omówiła 
projekt firmowych kart świątecznych LPEC z punktu widze-
nia społecznej odpowiedzialności biznesu, zaś dr Dariusz 
Kopciowski, Lubelski Wojewódzki Konserwator Zabyt-
ków, powiedział o znaczeniu projektu dla propagowania 
dziedzictwa kulturowego Lublina, ukazując wybrane 
perły sztuki naszego miasta przedstawione na firmowych 
kartach świątecznych LPEC. Nad przebiegiem spotkania 
czuwał i prowadził je Zdzisław Niedbała. 

Z okazji jubileuszu wydany został katalog wystawy, 
prezentujący czterdzieści tablic ekspozycyjnych z lat 2009-
2018. Wystawę i kończącą ją uroczystość zorganizowało 
LPEC S.A., przy współpracy Centrum Spotkania Kultur 
w Lublinie oraz wsparciu Miasta Lublin – Wydziału Kultury 
Urzędu Miasta Lublin.

Relację z uroczystości można obejrzeć na stronie 
www.lpec.pl/karty-swiateczne
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Przybyłych na finisaż gości powitał 
prezes Zarządu LPEC S.A. Marek Goluch 
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Chciałbym serdecznie podziękować 
Lubelskiemu Przedsiębiorstwu Energe-
tyki Cieplnej za to, że jest mecenasem 
kultury. Pragnę także podziękować panu 
Piotrowi Kutemu za to, że dzięki jego 
pomysłom, wytrwałości i dociekliwości, 
także dzięki zaangażowaniu fotografa 
– pana Piotra Maciuka – mamy okazję 
sięgnąć do historii naszego miasta.

Niedawno obchodziliśmy 700-lecie 
nadania praw miejskich, ale wiemy, 
że Lublin jest o wiele starszy. Ostatnie 
wykopaliska pod Bramą Krakowską 
przesunęły historię miasta jeszcze bar-
dziej wstecz. Moneta z krzyżem u czło-
wieka pochowanego w XI wieku przy 
Bramie Krakowskiej jest świadectwem 
ścisłego związku historii naszego mia-
sta z chrześcijaństwem od początków 
jego istnienia na ziemiach polskich. Ten 
właśnie związek w sposób szczególny 
ukazuje ta przepiękna wystawa kart 
świątecznych, ilustrująca dwa najwięk-
sze święta w liturgii Kościoła: Boże Naro-
dzenie i Zmartwychwstanie Pańskie.
Abp Prof. Dr hab. Stanisław Budzik 

Metropolita Lubelski

Cieszę się, że w tym budynku – iście 
futurystycznym, który porównałbym 
do Muzeum Guggenheima w Nowym 
Jorku – mają miejsce takie wydarze-
nia, jak ta wystawa kart świątecznych, 
pokazująca naszą narodową tożsamość, 
tożsamość judeochrześcijańską.

Serce się raduje, że w XXI wieku, 
w nowoczesnej, otaczającej nas rzeczy-
wistości pamiętamy o tym skąd jeste-
śmy, skąd przyszliśmy i kim byliśmy.

Jestem przekonany, że takie inicja-
tywy są bardzo potrzebne i jeszcze raz 
pragnę podziękować panu Piotrowi 
Kutemu, za to, że wymyślił te karty, 
tę wystawę, tu w Lublinie, tu na Wscho-
dzie, i że tu w Centrum Spotkania Kultur 
możemy je podziwiać.

Gratuluję pomysłu i cieszę się, gdyż 
jest to jeden z elementów naszej tożsa-
mości narodowej, naszej historii, naszej 
tradycji i naszej wiary. Dziękuję wszyst-
kim twórcom i do zobaczenia na kolej-
nej wystawie.

Jarosław Stawiarski
Marszałek Województwa Lubelskiego

Wystawa „Od Narodzenia do Zmar-
twychwstania” jest niezwykłym podsu-
mowaniem, trwającego od dziesięciu lat 
projektu Lubelskiego Przedsiębiorstwa 
Energetyki Cieplnej, który w wyjątkowy 
sposób prezentuje na firmowych kartach 
świątecznych dzieła sakralne związane 
z Lublinem.

Podtrzymywana od 2009 roku tra-
dycja drukowania kart świątecznych 
LPEC, której inicjatorem i autorem jest 
pan Piotr Krzysztof Kuty, przybliża sztukę 
związaną z naszym miastem. Wystawa 
i prezentowane na niej karty, stanowią 
nieoceniony wkład w popularyzację wie-
dzy na temat sztuki, związanej z chrze-
ścijańską tradycją Lublina.

Gratulując Piotrowi Kutemu tej 
inspirującej w ystaw y kart, dziękuję 
za Jego wiarę i pasję, za Jego aktyw-
ność, która daje znakomite efekt y. 
Dziękuję za zaangażowanie i wkład 
wniesiony w propagowanie wiedzy 
o lubelskiej kulturze i tradycji. To jest 
dla nas niezwykle ważne.

Dr Krzysztof Żuk
Prezydent Miasta Lublin
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