
Instalacje produkujące prąd ze słońca
na dachach szczecińskich wieżowców11



22 Budowa sieci kanalizacyjnej
w Centrum Żeglarskim w Szczecinie



33 Ogród edukacyjny Państwowej
Szkoły Muzycznej w Szczecinie



44 Termomodernizacja Sanktuarium
Najświętszego Serca Pana Jezusa w Szczecinie



55 Termomodernizacja Zachodniopomorskiego
Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie



66 Montaż ekologicznego ogrzewania w Katedrze
pw. Świętego Jakuba w Szczecinie



77 Termomodernizacja szpitala
w Szczecinie-Zdunowie



88 Ścieżka edukacyjna
„Zieleń Miejska Szczecina”



99 Modernizacja oświetlenia
w Szczecińskim Domu Sportu



1010 Termomodernizacja małego dziedzińca
Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie



1111 Rozbudowa składowiska odpadów
w Łęczycy



1212 Ścieżka edukacyjna wokół
jeziora Głębokiego w Szczecinie



1313 Dymiący komin





Liczba graczy od 2 do 5. W skład talii wchodzi
25 kart – dwanaście par z odpowiednimi obrazkami

(po dwa w parze) i karta z Czarnym Piotrusiem
– dymiącym kominem, który jest bez pary. Każda 

para kart oznaczona jest tym samym zdjęciem
i numerem. Karty przedstawiają inwestycje 

zrealizowane przy wsparciu finansowym 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska

i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

Grę rozpoczynamy tasując karty i rozdając je 
wszystkim graczom. Celem gry jest kompletowanie

i wykładanie par w taki sposób, by nie pozostać
z Czarnym Piotrusiem – kominem.

Na początku gry gracze wykładają na stół pary
z posiadanych przez siebie kart. Następnie 

przystępując do właściwej gry, gracz z największą 
liczbą kart pozwala wyciągnąć od siebie jedną kartę 

kolejnemu graczowi. Jeśli gracz wyciągnie kartę 
pasującą do pary z którąś z posiadanych kart, 

wówczas wykłada tę parę na stół.

W kolejnym ruchu następny gracz wyciąga kartę od 
kolejnego. Gra kończy się w momencie, gdy któryś 

z graczy pozostanie z kartą Czarny Piotruś
– dymiący komin. Wygrywa gracz, który jako 

pierwszy pozostanie bez kart.EK
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Poznaj eko-inwestycje

EKO-PIOTRUŚ
Poznaj eko-inwestycje
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