
Mówimy o modernizacji 
oświetlenia w naszej gminie 

 

- W sierpniu 2012 roku na terenie gminy Trzebielino 
Energa Oświetlenie Sp. z o.o. dokonała modernizacji 354 opraw oświetleniowych z 
czego 213 wymieniono na nowe oprawy Selenium Led firmy Philips o mocy 55W i 
73W. W pozostałych oprawach, po gruntownym przeglądzie, funkcjonujące dotąd 
źródła światła zostały wymienione na energooszczędne źródła LED-owe. 

Ponad połowę wymienionych opraw stanowiły przestarzałe oprawy rtęciowe o mocy 
250W oraz 125W. Przed modernizacją moc oświetlenia ulicznego w gminie wynosiła 
54 kW, natomiast po wymianie na oprawy LED jest to 26 kW. Ponadto nastąpiła 
znaczna poprawa oświetlenia ulic, wzrosło poczucie bezpieczeństwa mieszkańców, a 
koszty zużycia energii spadły o około 50%. Zainstalowane oprawy zostały też 
wyposażone w sterowniki Dynadimmer, fabrycznie zaprogramowane urządzenie 
zmieniające natężenie oświetlenia, dzięki którym można uzyskać dodatkowe 30% 
oszczędności energii. Dzięki oszczędnościom, odpowiadając na zgłaszane przez 
mieszkańców potrzeby, dostawiamy i uzupełniamy kolejne punkty świetlne - te i inne 
informacje Wójt Pan Tomasz Czechowski wielokrotnie przekazuje mediom w związku 
z przeprowadzoną w gminie Trzebielino modernizacją oświetlenia ulicznego. 
 

W dniach 3-4 kwietnia 2014 r. w Olsztynie odbyła się skierowana do samorządowców 
konferencja, którą zorganizował Urząd Miasta Olsztyna, zaś partnerem strategicznym 
i merytorycznym była firma Philips Lighting Poland. Eksperci i przedstawiciele gmin, 
którzy zdecydowali się na modernizację oświetlenia przekonywali, że najnowsza 
technologia LED dużo efektywniej wytwarza sztuczne światło, dając lepsze 
oświetlenie przy mniejszych kosztach. 



 

 

 

Relacja z konferencji – Telewizja Olsztyn 

 

 

 

 

 

 

http://www.telewizjaolsztyn.pl/10,2700-oswietlenie_led_w_olsztynie.html


16 kwietnia 2014 r. w Poznaniu Pan Wójt prezentował przykład modernizacji 
oświetlenia w naszej gminie podczas konferencji pn. „Modernizacja infrastruktury 
energetycznej w gminach – finansowanie inwestycji samorządowych dotyczących 
optymalizacji zużycia energii w perspektywie finansowej 2014-2020”. Wydarzenie to 
zrealizowano w ramach cyklu: „Transfer wiedzy w zakresie gospodarki 
niskoemisyjnej”. Konferencja skierowana była głównie do samorządów lokalnych, w 
kompetencji których znajduje się zarządzanie (planowanie i finansowanie) 
oświetleniem ulicznym na terenie gmin. Organizatorami Konferencji był Urząd 
Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego oraz Wielkopolska Agencja 
Zarządzania Energią Sp. z o.o. 

Zaprezentowano szereg nowoczesnych rozwiązań i kierunków zmian związanych z 
postępem technicznym w oświetleniu drogowym i rosnącymi wymaganiami 
środowiskowymi, mechanizmy finansowania przedsięwzięć oświetleniowych w 
gminach, przykłady współpracy reprezentowanej spółki oświetleniowej z 
samorządami w zakresie rozbudowy i modernizacji oświetlenia drogowego. 

 

 

Wójt Pan Tomasz Czechowski zreferował genezę modernizacji infrastruktury 
oświetleniowej w naszej gminie oraz towarzyszące tej decyzji okoliczności i negocjacje 
z zaangażowanymi stronami. 

 

Szczegółowa relacja i prezentacje z konferencji 
 

Relacja z konferencji – Telewizja Wielkopolska 

 

Cieszymy się, że inwestycja polegająca na modernizacji oświetlenia przeprowadzona 
w Gminie Trzebielino przedstawiana jest jako innowacyjna i godna naśladowania. 

http://www.waze.pl/2612
http://www.waze.pl/2612
http://tvwielkopolska.pl/index.php/poznan-aktualosci/pozna/12500-pozna-owietlenie-led-owe-oszczdza-energi

