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Drogi Czytelniku,  
W ostatnich miesiącach w ramach projektu City Water Circles opracowano zalecenia polityczne na poziomie 
krajowym dotyczące poprawy gospodarki wodnej o obiegu zamkniętym, a dokumenty rekomendacyjne są 
teraz dostępne dla społeczeństwa. Pomimo trudnych trudności i rosnących cen w europejskim 
budownictwie, partnerzy projektu ciężko pracowali nad sfinalizowaniem inwestycji pilotażowych. Chętnie 
je przybliżymy i podzielimy się miłymi wiadomościami i  filmami. 

TURIN GREENROOF PILOT FILMY 

Jaka jest podstawowa koncepcja? Jakie są 
wyzwania związane z gromadzeniem wody 
deszczowej i oczyszczaniem zebranego skarbu 
(wody deszczowej)? W jaki sposób lawenda 
bierze udział w budowaniu społeczności?  

Obejrzyj nowe filmy i dowiedz się więcej o 
nowym ogrodzie na dachu Turynu. 

 

 

CZYTAJ WIĘCEJ (w języku angielskim) 

 

FINAŁOWE WYDARZENIE PILOTAŻOWE CWC  W SPLICIE 

W dniu 28 października 2021 r. instytucja 
publiczna RERA S.D. we współpracy ze Sp. z 
o.o. zorganizowała finałowe wydarzenie 
pilotażowe w ramach projektu "Miejskie Kręgi 
Wodne" – CWC na Uniwersytecie w Splicie, 
Wydział Budownictwa Lądowego, Architektury 
i Geodezji (FGAG). 

 

 

CZYTAJ WIĘCEJ (w języku angielskim) 
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https://www.interreg-central.eu/Content.Node/Turin-greenroof-pilot---New-videos-.html
https://www.interreg-central.eu/Content.Node/FINAL-PILOT-EVENT-HELD-IN-SPLIT-WITHIN-THE-CITY-WATER-CIR.html
https://www.interreg-central.eu/Content.Node/Turin-greenroof-pilot---New-videos-.html
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NOWE TECHNOLOGIE PONOWNEGO WYKORZYSTANIA WODY W 
MARIBORZE 

 

Czas pomyśleć o ściekach w inny sposób. 
Pilotażowa akcja Miejskich Kręgów Wodnych 
Mariborskiego  Vodovod  demonstruje innowacje 
techniczne w zakresie zagrożenia i ponownego 
wykorzystania oczyszczonej czarnej wody i 
zebranej wody deszczowej. 

Czy można ścieki z nowego materiału 
budowlanego? Obejrzyj krótki film z akcji 
pilotażowej i przyjrzyj się inwestycji. 

 

CZYTAJ WIĘCEJ (w języku angielskim) 

 

WIELKIE OTWARCIE W TURYNIE 

Open House Torino fest ma na celu umożliwienie ludziom 
odwiedzania domów, budynków i ciekawych miejsc, które 
zwykle nie są dostępne, a tym samym odkrywania bogactwa 
architektury i miejskiego krajobrazu. Projekt pilotażowy w 
Turynie był najednym  z otwartych miejsc i prezentowany dla 
zwiedzających. 

 

 

CZYTAJ WIĘCEJ (w języku angielskim) 

 
  

https://www.interreg-central.eu/Content.Node/Maribor-Pilot-Video.html
https://www.interreg-central.eu/Content.Node/The-grand-opening-in-Turin.html
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DOKUMENTYREKOMENDACYJNEPOLIC Y DLA CE-KRAJE 

Od początku lata 2021 r. partnerzy projektu w 
uczestniczących regionach rozpoczęli 
organizację krajowych okrągłych stołów w celu 
określenia najbardziej odpowiednich zaleceń 
politycznych, które mogą przyczynić się do 
zwiększenia zużycia wody o obiegu zamkniętym 
w krajach Europy Środkowo-Wschodniej. 

 

 

CZYTAJ WIĘCEJ (w języku angielskim) 

 

 

 

BYDGOSZCZ SZCZYCI SIĘ OGRODEM DESZCZOWYM 

Od kilku tygodni w Bydgoszczy cieszymy się z 
nowej zielono-niebieskiej infrastruktury 
powstałej w ramach cyklu wodnego CWC w 
projekcie miejskim. Obok zabytkowego pałacu 
na terenie Muzeum Wodociągów powstał ogród 
deszczowy, który jest pilotażowym działaniem 
realizowanym w ramach projektu. 

 

 

 

CZYTAJ WIĘCEJ 

 

 

 

 

 

 

ZAPISZ SIĘ TUTAJ na kolejne newslettery 

Odwiedź naszą stronę internetową  i śledź nas! 

           

 

https://www.interreg-central.eu/Content.Node/ESTABLISHING--DIALGUES-TO-IDENTIFY-NATIONAL-CIRCULAR-WATE.html
https://chronmyklimat.pl/miasta/1435-demonstracyjne-rozwiazania-wykorzystania-wody-deszczowej-dla-budynku
https://forms.gle/knem59gF32XB64WH6
https://www.interreg-central.eu/Content.Node/CWC.html
https://www.facebook.com/citywatercircles/
https://www.instagram.com/citywatercircles/
https://twitter.com/CirclesCity

