
Szczecińskie obiekty walcz ą o nagrod

sim 01.08.2016  

 

Kwartał 23 i Zajezdnia Pogodno, to obiekty, które w alcz
2015" 

W finale XX edycji ogólnopolskiego konkursu znalazło si
ciekawie przeprowadzoną modernizacj
regionu. 
 
Najlepiej odnowione  
 
"Modernizacja roku" to jedyny tego typu konkurs w Polsce. Od dwudziestu lat kapituła oraz internauci 
wybierają obiekty, które dzięki odnowie stały si
Konkurs podzielony jest na kilkanaś
inżynieryjne, użyteczności publicznej, szkolnictwa, obiekty kultury, sportu, zdrowia i rekreacji, ochrony 
środowiska, zabytkowe, elewacje i termorenowacje, najciekawsze modernizacje i adaptacja 
rewitalizacja obszarów i zespołów urbanistycznych, modernizacje dróg, obiekty mostowe i obiekty zieleni. 
Pośród 81. tegorocznych kandydatów
Warszawskiego, Królowej Jadwigi i al. 
Pogodno przy al. Wojska Polskiego (kategoria: przemysłowo

 

ą o nagrod ę w presti żowym konkursie  

Kwartał 23 i Zajezdnia Pogodno, to obiekty, które w alczą o nagrod ę w konkursie "Mode

W finale XX edycji ogólnopolskiego konkursu znalazło się aż 81 obiektów. Wszystkie wyró
 modernizacją lub renowacją. Wśród nich znalazły się dwa ze Szczecina i dwa z 

a roku" to jedyny tego typu konkurs w Polsce. Od dwudziestu lat kapituła oraz internauci 
ęki odnowie stały się innowacyjne lub nabrały ciekawych walorów estetycznych. 

Konkurs podzielony jest na kilkanaście kategorii: obiekty mieszkalne, hotelarsko-turystyczne, przemysłowe i 
ci publicznej, szkolnictwa, obiekty kultury, sportu, zdrowia i rekreacji, ochrony 

rodowiska, zabytkowe, elewacje i termorenowacje, najciekawsze modernizacje i adaptacja 
rewitalizacja obszarów i zespołów urbanistycznych, modernizacje dróg, obiekty mostowe i obiekty zieleni. 

kandydatów znalazł się szczeciński Kwartał 23. u zbiegu ulic Bohaterów Getta 
Warszawskiego, Królowej Jadwigi i al. Wojska Polskiego (kategoria: mieszkalne - 4 miejsce), Zajezdnia 

przy al. Wojska Polskiego (kategoria: przemysłowo-inżynieryjne - 4 miejsce), ś

 

 w konkursie "Mode rnizacja roku 

 81 obiektów. Wszystkie wyróżniają się 
ę dwa ze Szczecina i dwa z 

a roku" to jedyny tego typu konkurs w Polsce. Od dwudziestu lat kapituła oraz internauci 
 innowacyjne lub nabrały ciekawych walorów estetycznych. 

turystyczne, przemysłowe i 
ci publicznej, szkolnictwa, obiekty kultury, sportu, zdrowia i rekreacji, ochrony 

rodowiska, zabytkowe, elewacje i termorenowacje, najciekawsze modernizacje i adaptacja wnętrz, 
rewitalizacja obszarów i zespołów urbanistycznych, modernizacje dróg, obiekty mostowe i obiekty zieleni. 

ski Kwartał 23. u zbiegu ulic Bohaterów Getta 
4 miejsce), Zajezdnia 

4 miejsce), świnoujska Stacja 

Uzdatniania Wody "Granica" przy ul. Rycerskiej (kategoria: ochrona środowiska - 4 miejsce i Tor Wodny 
Świnoujście - Szczecin (kategoria: przemysłowo - inżynieryjne - 1 miejsce). 
 
Pomóc wygra ć 
 
O tym kto zwycięży zdecydują internauci. Na najlepiej zmodernizowane obiekty można głosować na stronie 
internetowej konkursu do 11 sierpnia. Obiekty będą mogły otrzymać tytuł "Modernizacji roku", wyróżnienie 
"Modernizacji roku" i nagrodę specjalną (przyznawana przez jury).  
 
 
 
 
 
 

 


