
 

 

 

Spotkanie Grupy Roboczej ds. Adaptacji do Zmian 
Klimatu, 9-11 lipca 2018 r. 

 

Dzień I – 9 lipca 2018 r. 

ok. 12:00 wyjazd z Warszawy (PKP Dworzec Centralny) 

ok. 16:00 przystanek przy dworcu PKP Poznań Główny 

ok godz. 18/19. – zakwaterowanie w hotelu 

Godz. 20.00 kolacja 

Dzień II – 10 lipca 2018 r. 

Godz.: 7.00 –9.00 śniadanie 

Godz.: 9.30 –10.00 przejazd do MWiK Piła 

Godz. 10.00 – 11.30 

 MWiK Piła - omówienie sposobu zagospodarowania wód opadowych i 
roztopowych w Pile - system wód deszczowych wraz z separatorami 
odprowadzenia do rzeki– efekty zastosowanych rozwiązań oraz występujące 
problemy.  

Godz.: 11.30 –12.00 przejazd do Centrum Zastosowań Światła Philips 

Godz. 12.00 – 13.30  

 Centrum Zastosowań Światła Philips – praktyczne możliwości nowoczesnego 
oświetlenia energooszczędnego w oparciu o największe tego typu laboratorium 
w Polsce (możliwości zastosowania światła, od najnowocześniejszych 
rozwiązań opartych na technologii LED, po energooszczędne świetlówki liniowe 
oraz kompaktowe) jako przykład rozwiązań mitygujących wpływ na klimat.  

Godz. 13.30 – 15:00 Obiad  

Godz.: 15.00 –15.30 przejazd do GWDA sp. z o. o. 

Godz. 15.30 – 17:00  

 Adaptacja do zmian klimatu oraz mitygacja oddziaływań na klimat na 

przykładzie GWDA sp. z o. o. w Pile - oczyszczalnia ścieków, kompostownia, 

sieci kanalizacyjne, a także nowoczesne nieemisyjne źródła energii - pompa 

ciepła, elektrownia fotowoltaiczna.   



 

 

Godz.: 17.30 –18.00 powrót do hotelu 

Godz. 18.30 kolacja 

 

Dzień III – 11 lipca 2018 r. 

Godz.: 7.00 –8.00 śniadanie 

Godz.: 8.30 –10.00 przejazd do nadleśnictwa Lipka (Górzna) 

Godz. 10.00 – 11.30 

 Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Pile – omówienie projektów 
dofinansowanych ze środków POIiŚ w zakresie adaptacji lasów i leśnictwa do 
zmian klimatu.  

Godz.: 11.30 –13.00 powrót do Piły  

Godz. 13.00 – 14:00 Obiad  

Godz. 14.00 – 14:30  Przejazd na Dworzec PKP Piła Główna i wyjazd do Warszawy 
 

ok. 16:30 przystanek przy dworcu PKP Poznań Główny 

ok. 20.30 przyjazd do Warszawy (PKP Dworzec Centralny)  

 

 


