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Emilia Wierzbicka

Od: Grzegorz Bartczak <grzegorz.bartczak@lug.com.pl>
Wysłano: wtorek, 18 maja 2021 15:39
Do: Marian Malinowski (mmarian12@wp.pl)
DW: Magdalena Sokołowska (magdalena.sokolowska@urzad.augustow.pl); Emilia 

Wierzbicka (emilia.wierzbicka@urzad.augustow.pl); Mariusz Karolewski; Justyna 
Orzechowska

Temat: Augustów - uzupełnienie koncepcji oświetlenia (krok 3) 2021.05.14
Załączniki: Wyszyńskiego wysięgniki V.evo; Augustów - Wyszyńskiego - sytuacje drogowe - 

wysięgniki V.pdf

Szanowny Panie Marianie, 
 
w załączniku obliczenia dla ul. Wyszyńskiego przy założeniu montażu dwóch opraw na jednym 
słupie na wysokości 10m. Wydaje się że wyniki są zgodne z oczekiwaniami. Szczegóły i dalsze 
ustalenia proponuje podjąć na jutrzejszej naradzie koordynacyjnej.  
 
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
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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: Przemysław Winnicki <przemyslaw.winnicki@lug.com.pl>  
Sent: Tuesday, May 18, 2021 2:10 PM 
To: Grzegorz Bartczak <grzegorz.bartczak@lug.com.pl> 
Cc: Mariusz Karolewski <mariusz.karolewski@lug.com.pl> 
Subject: RE: Augustów - uzupełnienie koncepcji oświetlenia (krok 3) 2021.05.14 
 
Cześć, 
 
W załączniku wyniki obliczeń na Augustów na Wyszyńskiego z wysięgnikiem V. Dorzucam też Dialuxa, bo na 
wydrukach średnio można się połapać jak to jest zrobione. 
 
Pozdrawiam 
 
Przemysław Winnicki 
Senior Lighting Designer 
telefon: +48 882 166 211 
e-mail: Przemysław.Winnicki@lug.com.pl 
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skontaktowanie się z nami oraz usunięcie tej wiadomości z Państwa komputera. 

 
Grzegorz Bartczak 
Krajowy Koordynator ds. Sprzedaży Oświetlenia Ulicznego 
 
| fax: +48 68 45 33 201 
GSM: +48 500 192 113 | e-mail: grzegorz.bartczak@lug.com.pl 
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