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Projekty infrastrukturalne, które bezpośrednio poprawiają 
relacje mieszkańców z ich miastem, to nasza specjalność.  
LUG Light Factory od lat oświetla ścieżki rowerowe, 
przejścia dla pieszych, chodniki i miejskie parki, 
równolegle rozwijając zarówno kompetencje 
projektowe, jak i dedykowane produkty. W każdej  
z miejskich opraw URBINI LED, URBINO LED, czy AVENIDA 
LED zawarliśmy doświadczenie i wiedzę dotyczącą 
bezpieczeństwa i jakości oświetlenia. 
Jesteśmy szczęśliwi, że konsekwentnie realizowany  
w Zielonej Górze program modernizacji oświetlenia 
miejskiego otrzymał w tym roku nagrodę Polskiego 
Związku Przemysłu Oświetleniowego. 
Komisja, przyznając I nagrodę za „rewitalizację oświetlenia  
w miejskiej przestrzeni Zielonej Góry: Winne Wzgórza  
(oświetlenie Palmiarni i Parku Winnego)  
i iluminację ruin zamku w Zatoniu”, podkreśliła 
wyjątkowy charakter inwestycji oświetleniowych, 
które wyrażają się zarówno poprzez bardzo 
profesjonalny dobór jak i rozmieszczenie opraw  
oświetleniowych oraz fakt, że uzyskano niezwykły efekt 
oświetleniowy i iluminacyjny, który nie tylko współgra  
z architekturą, ale stanowi jej duszę.

Oddajemy w Państwa ręce broszurę, która przybliża 
zwycięski projekt oraz styl pracy LUG Light Factory, dzięki 
któremu za pomocą oświetlenia, udało się wcielić ideę 
inteligentnego placemakingu w mieście. 

Zapraszamy do lektury!



Pałac w Zatoniu

Palmiarnia
Park Winny

Park  Sowińskiego

Dolina Gęśnika

granica Zielonej Góry  
po 1 stycznia 2015

stara granica  
Zielonej Góry do 2015r.

Ścieżka  
pieszo-rowerowa, ul. Łużycka

Zielona Strzała - Piwna

Zielona Strzała 
Al. Wojska Polskiego

1 stycznia 2015 roku miasto Zielona Góra połączyło 
się z Gminą, stając się szóstym największym 
miastem w Polsce pod względem powierzchni.  
Ta niewątpliwa szansa rozwojowa oznaczała dla regionu 
konkretne wyzwania mające na celu scalenie terenu 
miasta, zarówno w wymiarze fizycznym, jak i społecznym. 
Jesteśmy dumni, że możemy aktywnie uczestniczyć  
w budowaniu nowej tożsamości miasta, zapewniając 
technologię oświetleniową w projektach, które łączą 
ze sobą mieszkańców miasta, dając im impuls do 
dalszego rozwoju. W 2018 roku oświetliliśmy szereg 
strategicznych inwestycji na terenie Miejskiego 
Obszaru Funkcjonalnego Zielonej Góry. 3 parki 
miejskie, kluczowe odcinki infrastruktury rowerowej 
wraz z mostami, zabytki architektury, pomniki  
i miejsca spotkań, które tutaj przedstawiamy, to kolejny 
krok świadomie budowanej strategii miasta, w której 
rewitalizacja oświetlenia zajmuje szczególne znaczenie.



„Światło najwyższej jakości, w połączeniu z profesjo-
nalnym wsparciem projektantów LUG, to doskonałe 
dopełnienie każdej miejskiej inwestycji, wpisującej 
się w ramy świadomego kreowania bezpiecznej  
i nowoczesnej przestrzeni.  Proces tworzenia właśnie 
takiej wartościowej przestrzeni to placemaking, który 
oznacza twórcze podejście do projektowania miejsc. 
Nie tylko samych budynków i infrastruktury, ale także  
pozytywnych uczuć. Właśnie takie podejście do 
miejskich inwestycji w Zielonej Górze pozwoliło uzyskać 
efekty, które pozytywnie wpływają na jakość życia  
w dynamicznie rozwijającym się mieście.”

PLACEMAKING
N A S Z A  Z I E LO N A  G Ó R A

Janusz Kubicki 
Prezydent Miasta Zielona Góra
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PALMIARNIA
Zielonogórskie Winne Wzgórze
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Celem prac projektowych LUG w przypadku Palmiarni 
była iluminacja budynku poprzez zalanie całej roślinności 
światłem przy pomocy opraw zamontowanych na 
specjalnej konstrukcji wewnątrz obiektu. Oprawy zostały też 
zamontowane na zewnątrz budynku na pięciometrowych 
słupach, oraz umieszczone na budynku tak, by podświetlić 
jego konstrukcję. Są to dwie iluminacje połączone w systemie 
DMX i zrealizowane za pomocą opraw MODENA RGB  
o takich parametrach, które pozwalają na pracę  

w temperaturze dochodzącej do +55ºC, bo takie właśnie 
temperatury występują w tego typu obiektach. System 
sterowania DMX został zaprogramowany tak, by uzyskać 
efekt przejść tonalnych całej palety barw, jak również 
animacji kolorystycznych. Ten zabieg iluminacyjny miał 
na celu podkreślenie walorów budynku Palmiarni - bardzo 
ważnego dla Zielonej Góry i jej mieszkańców, dla których 
jest miejscem spotkań towarzyskich całych rodzin oraz 
najpopularniejszym miejscem odwiedzanym przez turystów.

#DMX
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PARK  
WINNY
Zielonogórskie Winne Wzgórze
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Park Winny jest integralna częścią Palmiarni, z którą 
razem tworzą spójne założenie urbanistyczno - parkowe. 
Kompleksowe oświetlenie parku zostało zrealizowane 
na latarniach parkowych, słupkach niskich, oświetleniu 
kierunkowym, podwodnym i fontannowym. Oświetlono 
górkę saneczkową. Całość oświetlenia realizowana 
w technologii LED. Zainstalowany system sterowania 
oświetleniem posiada funkcje redukcji mocy, monitoringu 

parametrów technicznych opraw i zarządzania nimi poprzez 
stronę WWW - w czasie rzeczywistym z pozycji komputera 
lub urządzenia mobilnego. Wszystkie zastosowane oprawy 
oświetleniowe są tak skonstruowane, by nie emitowały 
światła w przestrzeń, dzięki czemu są zgodne z dyrektywą 
Dark Sky. Oświetlenie Parku Winnego spełniło wymogi 
stawiane w PFU.

#SmartLighting
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DOLINA 
GĘŚNIKA
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Dolina Gęśnika jest najdłuższym, bo mierzącym około trzech 
kilometrów, parkiem w Zielonej Górze. Znajduje się w nim 
największa ilość atrakcji dla dzieci i seniorów: park linowy 
(290m) z licznymi torami przeszkód; plaża i miejska siłownia; 
plac nauki jazdy na rowerze; boisko Orlik; wydzielony plac 
na imprezy plenerowe oraz wybieg dla psów.  Oświetlenie 
parku zostało zrealizowane na latarniach parkowych,  
a całość oświetlenia realizowana w technologii LED. System 
sterowania oświetleniem posiada redukcję mocy, monitoring 

parametrów technicznych opraw i zarzadzanie przez stronę 
WWW w czasie rzeczywistym z pozycji komputera lub 
urządzenia mobilnego. Wszystkie zastosowane oprawy 
oświetleniowe są tak skonstruowane aby nie emitowały 
światła w przestrzeń, są zgodne z dyrektywą Dark Sky.
Rozciągająca się pomiędzy nowymi osiedlami Zielonej Góry 
Dolina Gęśnika w atrakcyjny i funkcjonalny sposób integruje 
mieszkańców z miastem, przywracając mu historyczne 
tereny rekreacyjne.

Płynący historyczną doliną strumień 
Maugscht (dziś Gęśnik) przecinał naj-
ważniejszy rewir winiarski miasta i za-
pewniał mu łagodzący mikroklimat. To 
tutaj mieszkańcy miasta w upalne dni 
relaksowali się w restauracji, damy w 
kapeluszach pływały w stawie łódecz-
kami, a znajdujący się nieopodal Dom 
Winiarski stał się jednym z najbardziej 
rozpoznawalnych motywów przedwo-
jennych miejskich  pocztówek. 

CIEKAWOSTKA
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PARK  
SOWIŃSKIEGO
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Jeszcze do niedawna zaniedbany park miejski w centrum 
miasta kojarzony był przede wszystkim jako niebezpieczna 
okolica. Na prawie 20 tysiącach metrów kwadratowych 
zmieniło się praktycznie wszystko. W parku pojawiły się 
nowe chodniki, ścieżki, ławki, nasadzenia roślin, latarnie, 
mniejsze lampy i miejski monitoring. Zaniedbany staw 
w toku rewitalizacji zyskał specjalne kładki i drewniane 

pomosty, a także pływającą, podświetlaną fontannę. Na 
polanach rekreacyjnych pojawiły się stałe leżaki, a całość 
została wyposażona w poidełka dla ludzi i zwierząt oraz 
budki dla ptaków i nietoperzy. Ścisłe centrum miasta zyskało 
nowe miejsce spotkań, nadające impuls do pozytywnych 
zmian całej okolicy.
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PAŁAC
w ZATONIU
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Pałac w Zatoniu, do 2015 roku znajdujący się poza granicami 
Zielonej Góry, został spalony w 1945 r. Od tego czasu niszczał. 
W 2018r odzyskał część swojego blasku, stając się atrakcją 
turystyczną, której będąc w Zielonej Górze nie można 
pominąć. Rewitalizacja obiektu na terenach historycznej 
gminy wiejskiej to przykład korzyści wynikających ze 
zgodnego połączenia miasta i gminy. Dzięki iluminacji  
w technologii LED obiekt nabrał nowej jakości. Obecnie 
na terenie Pałacu w Zatoniu odbywają się różnego rodzaju 
imprezy plenerowe i koncerty z pokazem iluminacji RGB  

w systemie DMX. Pałac w Zatoniu to jedna z największych 
atrakcji powiększonej Zielonej Góry. Jego ruiny są celem 
wycieczek rowerowych, a rosnący w przypałacowym parku 
czosnek niedźwiedzi przyciąga do Zatonia wielu miłośników 
przyrody i kulinariów. Telewizyjny program kręcił tam nawet 
kucharz Karol Okrasa. 
Chociaż remont pałacu już się skończył, wciąż trwa remont 
parku. Na razie robotnicy odsłonili m.in. historyczne osie 
widokowe. Odnowiona zostanie też stojąca przy pałacu 
oranżeria. Będą odbywały się w niej wystawy i spotkania.

CIEKAWOSTKA
Historia pałacu sięga końca XVII w., kie-
dy rezydencję w Zatoniu wybudował 
Baltazar von Unruh. W I poł. XIX w. tra-
fiła ona w ręce słynnej księżnej Doroty 
Talleyrand - Perigord, właścicielki m.in. 
pałacu w Żaganiu. Księżna przyjecha-
ła do Zatonia w 1840 r. Z jej inicjatywy 
przebudowano rezydencję, która stała 
się klasycystycznym pałacem. Obok 
powstała m.in. oranżeria, a znany nie-
miecki architekt Peter Lenne zaprojek-
tował przypałacowy park.

#DMX
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ZIELONA 
STRZAŁA
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Oświetlenie ścieżek rowerowych wykonane zostało  
w ramach zadania „Budowa infrastruktury rowerowej na 
terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej Góry”. 
Ścieżki podzielono na 3 etapy: część centralna, północna  
i południowa – łącznie ponad 40 km nowych tras, z czego 
duża część w Nowym Mieście. Ze względu na różnorodność 
lokalizacji ścieżek, każda z nich posiadała inną klasę 
oświetleniową, a co za tym idzie różne wysokości montażu 
i parametry oprawy jakie przewidywała specyfikacja. 
Wszystkie wykonane zostały na oprawie URBINI LED, za 
wyjątkiem tzw. stref wjazdowych czy miejsc strategicznych, 
gdzie zastosowano oprawę URBINO LED. Dodatkowo 

część centralna zakładała przebudowę wiaduktu na 
Wojska Polskiego na kładkę pieszo-rowerową łączącą 
Zieloną Strzałę z ul. Aglomeracyjną, wraz z iluminacją. 
Kolejnym obiektem inżynieryjnym oświetlonym oprawami 
LUG w ramach przebiegu Zielone Strzały stała się nowo 
wybudowana kładka pieszo-rowerowa na ul. Sikorskiego. 
Ścieżka na ulicy Łużyckiej została wykonana w ramach 
tego samego zadania, przy użyciu oprawy AVENIDA LED.  
Zielona Strzała to strategiczne działanie mające na celu 
połączenie nowoczesną infrastrukturą obszary miejskie, 
jednocześnie promujące odpowiedzialność ekologiczną  
i zdrowy tryb życia.

21 sierpnia 2018 roku zaczął działać 
pierwszy system roweru miejskiego 
w województwie. Do dyspozycji 
użytkowników oddano 36 samo-
obsługowych stacji wypożyczeń i 360 
rowerów. 

CIEKAWOSTKA
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Krystian Jóźwiak 
Specjalista ds. projektowania oświetlenia

PROJEKT JAK WAŻNY JEST PROJEKT  
OŚWIETLENIOWY WYJAŚNIA 

1. Którymi normami należy posługiwać się, 
projektując oświetlenie ścieżek rowerowych?

Oświetlenie ścieżek rowerowych powinno być projektowane 
zgodnie z obowiązująca normą PN-EN 13201-2:  „Oświetlenie 
dróg. Część 2: Wymagania oświetleniowe”, w której określone 
są klasy oświetlenia P1 do P6. Na podstawie tabeli z zawartymi 
kryteriami dobieramy odpowiednią klasę oświetlenia.  
To żelazny punkt wyjścia, podstawa dalszej pracy 
projektowej. 

2. Jak istotny jest dobry projekt i czym 
powinien się charakteryzować?

Dobry projekt oświetleniowy powinien doskonale 
wpisywać się w swoje otoczenie, będąc jednocześnie czymś 
wyjątkowym – powinien uwzględniać, ale i oddawać charakter 
miejsca. Na ścieżkach rowerowych występują skrzyżowania , 
MOR (Miejsce Obsługi Rowerzystów), przejścia dla pieszych, 
itd. - wszystkie te miejsca konfliktowe muszą być oświetlone 
tak, by nie wpływały na obniżenie bezpieczeństwa  
i komfortu podróżowania rowerem, jednocześnie oferując 
użytkownikom coś ekstra. W związku z tym dobry projekt 
oświetleniowy ścieżki rowerowej cechuje się odpowiednio 
dobraną klasą drogi; typem oprawy; optyki; odpowiednim 
oświetleniem stref konfliktowych i dodatkowych miejsc; 
brakiem olśnienia. Oświetlenie powinno umożliwiać 
rozpoznawanie osób nawet z bardzo dużej odległości  
i równocześnie eliminować zjawisko oślepiania przez innych 
użytkowników drogi. Światło powinno pozytywnie wpływać 
na poprawę bezpieczeństwa wszystkich użytkowników 
drogi i ich orientację w terenie. Zaprojektowane oprawy 
w odpowiednich  miejscach maja ograniczać liczbę 
kolizji z trasami krzyżującymi się, przeszkodami  i innymi 
użytkownikami. Ponadto zastosowane oświetlenie 
powinno ułatwiać odczytywanie adresów, szlaków i innych 
oznaczeń - co zwiększa orientację w terenie i poprawia 
komfort użytkowania trasy. 
Szczególne znacznie ma również rozmieszczenie opraw 
względem osi jezdni. O ile jest to możliwie, oprawy powinny 
być umieszczony w uporządkowany sposób, tak aby 
wytworzyć tzw. linię prowadzącą. Dzięki niej rowerzysta już 
ze znacznej odległości ma informację np. o zmianie kierunku 
jazdy. Jeśli będzie zachowany odpowiedni porządek  
w układzie opraw to również zakłócenie w linii prowadzącej 
będzie mogło sugerować, że zbliżamy się właśnie do strefy 
gdzie trzeba zachować czujność.
Kolejny aspekt brany pod uwagę przy projektowaniu 
ścieżek rowerowych to zanieczyszczenie światłem. 

Wprowadzając sztuczne oświetlenie czy to w tkankę 
miejska czy w tereny podmiejskie musimy zadbać, aby 
nasza instalacja nie pogorszyła warunków użytkowania 
otoczenia. Ważny jest również aspekt estetyczny - 
oświetlenie ścieżki powinna odpowiednio wkomponować 
się w oświetlenie otaczających terenów poprzez dobór 
odpowiedniej temperatury barwowej, oświetlenie tylko 
właściwych powierzchni posadzki czy poprzez maksymalne 
ograniczeniach światła kierowanego w górną półsferę, aby 
oświetlenie nie zakłócało naturalnego krajobrazu.

3. Jakie są najczęstsze błędy i zaniedbania 
przy projektowaniu i budowie tego typu 
oświetlenia?

Często spotykanym błędem przy oświetlaniu ścieżek 
rowerowych jest niewykonanie projektu zgodnie  
z obowiązującą normą lub nieumiejętne i błędne dobranie 
klasy drogi. Istotną rolę odgrywa oczywiście zastosowanie 
odpowiedniej oprawy oświetleniowej oraz optyki. Układ 
optyczny musi być tak dobrany, by nie powodować 
nadmiernego olśnienia rowerzystów. Cała trasa powinna 
być oświetlona równomiernie, tak by światło tworzyło 
korytarz świetlny. Ważne jest to, by w projekcie uwzględnić 
charakter przestrzeni, w której przebiega wytyczona 
ścieżka – dostosowując temperaturę barwową tam, gdzie 
ścieżka stanowi spójną przestrzeń z np. deptakiem. Często 
spotykanym błędem jest właśnie brak uwzględnienia relacji 
z innymi obiektami, drogami, środowiskiem – to kwestia 
doświadczenia.

4. Doświadczenie i pasja, czyli dlaczego 
uwielbiamy projektować ścieżki rowerowe.

Projekty infrastrukturalne, które bezpośrednio poprawiają 
relacje mieszkańców z ich miastem, to nasza specjalność. 
LUG Light Factory od lat oświetla ścieżki rowerowe, przejścia 
dla pieszych, chodniki i miejskie parki, równolegle rozwijając 
zarówno kompetencje projektowe, jak i dedykowane 
produkty. W każdej z miejskich opraw URBINI LED, 
URBINO LED, czy AVENIDA LED zawarliśmy doświadczenie  
i wiedzę dotyczącą bezpieczeństwa i jakości oświetlenia. 
Jesteśmy szczęśliwi, że konsekwentnie realizowany  
w Zielonej Górze program  rozbudowy ścieżek rowerowych 
przybliża mieszkańców miasta do idei ekomobilności, 
tworząc pozytywny klimat do pozostawienia auta w garażu  
i wykorzystywania rowerów do codziennego przemiesz-
czania się po mieście.

Lider projektu renowacji oświetlenia miejskiego w Zielonej Górze, która otrzyma-
ła tytuł najlepszej inwestycji oświetleniowej 2018 Polskiego Związku Przemysłu 
Oświetleniowego.



AVENIDA LED

URBINO LED

URBINI LED



Autorski system Smart City LUG, zaprojektowany 
i stworzony w celu monitorowania i zarządzania 
oświetleniem infrastrukturalnym oraz przyłączonymi 
do niego sensorami to neuronowa sieć miasta. Tworzy 
podstawę dalszego rozwoju inteligentnych funkcji, które 
etapowo udostępniamy w ramach jednej platformy 
Smart City. 

Poznaj LUG Urban  
i buduj z nami miasto SMART!

Co składa się na LUG Urban
 ▪ System zarządzania w chmurze internetowej
 ▪ Aplikacja centralna Urban oraz Urban Mobile
 ▪ Urządzenia zewnętrzne: gateway’e, kontrolery  

umieszczane wewnątrz opraw oświetleniowych



 ▪ LAN
 ▪ GSM
 ▪ Wi-Fi

Jak działa oświetlenie SMART?
Sensory

 ▪ pozyskiwanie dodatkowych 
informacji

 ▪ silnik reguł
 ▪ integracja w środowisku IoT

Brama

 ▪ dwustronna komunikacja
 ▪ przekazywanie komend
 ▪ raportowanie

Lokalna grupa opraw

 ▪ samoorganizacja
 ▪ autokonfigurowanie
 ▪ wykrywanie usterek

Raportowanie  
i analiza

 ▪ analiza zagregowania danych
 ▪ sterowanie grupami opraw
 ▪ silnik reguł

Chmura

 ▪ przechowywanie  
i dystrubucja danych

Zarządzanie

 ▪ powiadomienia serwisowe
 ▪ raporty energetyczne
 ▪ monitorowanie kluczowych 

parametrów sieci



LUG Light Factory Sp. z o.o.

www.lug.com.pl

URBINO LED URBINI LED MODENA LED

PARC LED

RUNA 2, 3 i 4 POWERLUG LEDAVENIDA LED

Produkty wykorzystane do rewitalizacji oświetlenia 
w Zielonej Górze 

Palmiarnia - MODENA RGB
Park Winny - PARC LED, POWERLUG, RUNA 2, RUNA 4
Park Sowińskiego - PARC LED, RUNA 2
Dolina Gęśnika - PARC LED
Pałac w Zatoniu - MODENA RGB, RUNA 2, RUNA 3, POWERLUG LED
Zielona Strzała - URBINO LED, URBINI LED, AVENIDA, POWERLUG LED


