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Emilia Wierzbicka

Od: Grzegorz Bartczak <grzegorz.bartczak@lug.com.pl>
Wysłano: środa, 29 września 2021 12:22
Do: Magdalena Sokołowska (magdalena.sokolowska@urzad.augustow.pl); Emilia 

Wierzbicka (emilia.wierzbicka@urzad.augustow.pl); Joanna Adamczewska 
(joanna.adamczewska@urzad.augustow.pl); Marian Malinowski (mmarian12@wp.pl)

DW: Mariusz Karolewski; Justyna Orzechowska; Przemysław Winnicki
Temat: Augustów - modernizacja oświetlenia na Wyszyńskiego 2021.09.29
Załączniki: Szkic A A3.pdf; Szkic B A3.pdf; Szkic C A3.pdf

Szanowni, 
 
przesyłam w załączniku szkice układu ul. Wyszyńskiego z wrysowanymi przejściami dla pieszych 
na potrzeby wystąpienia i uzgodnień z PZDW. 
Zgodnie z ustaleniami proszę o wystąpienie bezpośrednio przez UM do zarządcy ze stosownym 
wnioskiem. 
 
Pozdrawiam 
 
Grzegorz Bartczak 
Pełnomocnik Wykonawcy 
GSM: +48 500 192 113 | e-mail: Grzegorz.Bartczak@lug.com.pl 
 

  
 

  
LUG Light Factory Sp. z o.o. 
Gorzowska 11, 65-127 Zielona Góra, Polska 
tel. +48 68 453 32 00, fax +48 68 45 33 201, e-mail: lug@lug.com.pl

 
KRS 0000290498, REGON 080212116, NIP PL 9291785452, Kapitał zakładowy: 29.000.000 PLN 

 
Pomyśl o środowisku, zanim wydrukujesz tę wiadomość 

Ten dokument zawiera informacje poufne, które mogą być również objęte tajemnicą handlową lub służbową. Jest on przeznaczony do wyłącznego użytku adresata. Jeśli 
nie są Państwo jego adresatem lub jeśli otrzymaliście Państwo ten dokument omyłkowo, to wszelkie rozpowszechnianie, dystrybucja, reprodukcja, kopiowanie, publikacja 
lub wykorzystanie tego dokumentu czy też zawartych w nim informacji jest zabronione. Jeśli otrzymali Państwo tę wiadomość przez pomyłkę, prosimy o bezzwłoczne 
skontaktowanie się z nami oraz usunięcie tej wiadomości z Państwa komputera. 

 

 
Grzegorz Bartczak 
Krajowy Koordynator ds. Sprzedaży Oświetlenia Ulicznego 
GSM: +48 500 192 113 | e-mail: grzegorz.bartczak@lug.com.pl 

  
LUG SERVICES Sp. z o.o. 
Gorzowska 11, 65-127 Zielona Góra, Polska 
e-mail: lug_services@lug.com.pl 

 
KRS 0000828305, REGON 385524029, NIP PL 9731069933, Kapitał zakładowy: 50 000 PLN 
Pomyśl o środowisku, zanim wydrukujesz tę wiadomość 

Ten dokument zawiera informacje poufne, które mogą być również objęte tajemnicą handlową lub służbową. Jest on przeznaczony do wyłącznego użytku adresata. Jeśli 
nie są Państwo jego adresatem lub jeśli otrzymaliście Państwo ten dokument omyłkowo, to wszelkie rozpowszechnianie, dystrybucja, reprodukcja, kopiowanie, publikacja 
lub wykorzystanie tego dokumentu czy też zawartych w nim informacji jest zabronione. Jeśli otrzymali Państwo tę wiadomość przez pomyłkę, prosimy o bezzwłoczne 
skontaktowanie się z nami oraz usunięcie tej wiadomości z Państwa komputera. 

From: Grzegorz Bartczak  
Sent: Wednesday, September 22, 2021 10:57 PM 
To: Magdalena Sokołowska (magdalena.sokolowska@urzad.augustow.pl) 
<magdalena.sokolowska@urzad.augustow.pl>; Emilia Wierzbicka (emilia.wierzbicka@urzad.augustow.pl) 
<emilia.wierzbicka@urzad.augustow.pl>; Joanna Adamczewska (joanna.adamczewska@urzad.augustow.pl) 
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<joanna.adamczewska@urzad.augustow.pl>; Marian Malinowski (mmarian12@wp.pl) <mmarian12@wp.pl> 
Cc: Mariusz Karolewski (mariusz.karolewski@lug.com.pl) <mariusz.karolewski@lug.com.pl>; Justyna Orzechowska 
(justyna.orzechowska@lug.com.pl) <justyna.orzechowska@lug.com.pl> 
Subject: Augustów - modernizacja oświetlenia na Wyszyńskiego 2021.09.22 
 
Witam, 
 
na potrzeby modernizacji oświetlenia przy ul. Wyszyńskiego i podjęcia uzgodnień z Podlaskim 
Zarządem Dróg Wojewódzkich w Białymstoku przesyłam w załączniku: 

1) rysunki z podkładem modernizowanego odcinka – 3 strony z zaznaczonymi na żółto 
modernizowanymi betonikami 

2) screeny z przejściami o których rozmawialiśmy na dzisiejszej naradzie 
3) fotkę doświetlenia przejścia jakie macie zrealizowane przy Wojska Polskiego / Ziemiańska 

– w tego typu rozwiązanie celujemy 
 
Potrzebujemy z Waszej strony:  

1) decyzji które przejścia na rozważanym odcinku doświetlamy – na potrzeby sporządzenia 
rysunku i wystąpienia do PZDW – po wizji w terenie podtrzymuje ze swojej stronie wybrane 
trzy, natomiast do rozważenia przez Was skrzyżowanie Turystyczna i przejście na odcinku 
Klonowica zaraz przed zjazdem do oficerów – o tym nie rozmawialiśmy. 

 
Z tego co jeszcze wyszło: 

1) jeżeli mamy wymieniać ten jeden słup stalowy (który już jest wymieniony za betonowy) to 
razem daje 48 kpl. a w OZP mamy 47 szt. tyle zamówiliśmy i tyle mam potwierdzonych 

2) wysłaliśmy zapytanie do dostawcy słupów o w/w dodatkowy oraz dostępność słupów do 
doświetlenia przejść dla pieszych (5-6m) – czy jest szansa żeby to dostać razem  

3) opraw na przedmiotowy odcinek zamówione mamy 96 szt. po 2 szt, na słup o mocy 102W 
każda  

 
Chcielibyśmy w piątek 24.09 rano przesłać rysunek uzupełniony o naniesione przejścia żeby 
wysłać to z pismem przewodnim o wydanie warunków / zgodę / uzgodnienie do PZDW. 
Obliczenia oświetlenia dla przykładowego  
 
PS. W piątek rano przesłalibyśmy też rysunki z OZE do uzupełnienia wniosków do konserwatora –
mapę do celów projektowych na Sajenek dziś odebraliśmy od geodety natomiast nie ma jeszcze 
Activity Park – najwyżej wrysujemy na mapkach które już mamy (bez pieczątki geodety) żeby nie 
zwlekać.  
 
Pozdrawiam 
 
Grzegorz Bartczak 
Pełnomocnik Wykonawcy 
GSM: +48 500 192 113 | e-mail: Grzegorz.Bartczak@lug.com.pl 
 

  
 

  
LUG Light Factory Sp. z o.o. 
Gorzowska 11, 65-127 Zielona Góra, Polska 
tel. +48 68 453 32 00, fax +48 68 45 33 201, e-mail: lug@lug.com.pl

 
KRS 0000290498, REGON 080212116, NIP PL 9291785452, Kapitał zakładowy: 29.000.000 PLN 

 
Pomyśl o środowisku, zanim wydrukujesz tę wiadomość 

Ten dokument zawiera informacje poufne, które mogą być również objęte tajemnicą handlową lub służbową. Jest on przeznaczony do wyłącznego użytku adresata. Jeśli 
nie są Państwo jego adresatem lub jeśli otrzymaliście Państwo ten dokument omyłkowo, to wszelkie rozpowszechnianie, dystrybucja, reprodukcja, kopiowanie, publikacja 
lub wykorzystanie tego dokumentu czy też zawartych w nim informacji jest zabronione. Jeśli otrzymali Państwo tę wiadomość przez pomyłkę, prosimy o bezzwłoczne 
skontaktowanie się z nami oraz usunięcie tej wiadomości z Państwa komputera. 

 



3

 


