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DZIEŃ ZIEMI W CIESZYNIE
20 kwietnia na cieszyńskim Rynku Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Cieszynie 
zorganizował piknik ekologiczny dla uczniów szkół podstawowych. Celem było uświadomienie 
młodym mieszkańcom naszego miasta istniejących zagrożeń, konieczności podjęcia działań 
proekologicznych oraz wskazanie możliwości zapobiegania niekorzystnym zmianom 
w środowisku lokalnym. 

W ramach pikniku ekologicznego 
Fundacja EKO z Wilkowic przy-
gotowała 4 atrakcyjne dla dzieci 
stanowiska:

specjalny samochód wyposażony 
w wiatraki i moduły fotowoltaiczne za-
silające stanowiska komputerowe do 
ekologicznych gier i zabaw;

stanowisko „Zielone kino”, gdzie dzie-
ci, pedałując, wytwarzały prąd zasilający 
rzutnik multimedialny, wyświetlający film 
o oszczędzaniu wody;

grę planszową (4x4 metry) „EKO Me-
mory”, podczas której dzieci nabywały 
wiedzę nt. zagospodarowania odpadów;

grę przestrzenną „Łapmy wodę” o spo-
sobach oszczędzania wody.

Do organizacji pikniku włączyła się spółka 
Energetyka Cieszyńska, która zademon-
strowała samochód elektryczny Nissan 
Leaf. Pan kierowca w sposób interesujący 
mówił dzieciom o budowie pojazdu, jego 
szczegółach technicznych i parametrach. 
Kulminacją pikniku był happening „Łapmy 
wodę” przeprowadzony przez Fundację 
EKO z udziałem dzieci z publicznych szkół 
podstawowych oraz Polskiego Stowarzy-

szenia na Rzecz Osób z Niepełnospraw-
nością Intelektualną i Zespołu Placówek 
Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych 
w Cieszynie.

Poza imprezą, która miała miejsce na 
Rynku, odbyły się tego dnia liczne wycieczki 
szkolne, w czasie których uczniowie mieli 

okazję zapoznać się ze sposobami oczysz-
czania ścieków w miejskiej oczyszczalni 
przy ul. Motokrosowej oraz z technologią 
wytwarzania ciepła i energii elektrycznej 
w Elektrociepłowni przy ul. Mostowej. 

WydZiał OŚR

Dzieci zapoznały się z działaniem samochodu elektrycznego.

Prosimy łapkami - posprzątaj za nami!
Spacer z czworonogiem to z pewnością 
ogromna przyjemność, ale wiąże się z ko-
niecznością sprzątania po psie, o czym 
należy pamiętać. Codzienny nawyk po-
winien wynikać nie tylko z przepisów 
prawa, a z pewnych norm etycznych. 

Nieczystości po czworonogach mogą 
być źródłem zakażeń pasożytniczych nie-
bezpiecznych dla zdrowia. Wychodząc na 
przeciw właścicielom czworonogów Miej-
ski Zarząd Dróg w Cieszynie sukcesywnie 
doposaża miasto w kosze na psie odchody 
oraz dystrybutory na woreczki. Ich lokali-
zacje są obecnie następujące:

Pl. Wolności – Wyższa Brama
Cieślarówka od ul. Hallera 
Park Liburnia 
Park Trójcy św. 
Park na Górze Zamkowej 
Park Kościelny
Park Kasztanowy
Plac Teatralny od ul. Menniczej

ul. Kochanowskiego
ul. Śrutarska – skwerek
ul. Zamkowa „podzamcze” (dystrybutor)
Al. Piastowskie od ul. Zamkowej
Al Łyska-parking
ul. Skrajna – skwer (dystrybutori)
ul. Pokoju – Słowackiego
teren między ul. Hallera a Śniegonia
ul. Dojazdowa / Bednarska (dystrybutor)
ul. Rudowska / Wrzosów (dystrybutor)
ul. 3-go Maja – amfiteatr (dystrybutor)
ul. Stroma 
ul. Myśliwska (dystrybutor)
Niestety, pomimo wielu akcji mających 

na celu zachęcenie właścicieli psów do 
sprzątania po swoich pupilach problem nie 
znika z cieszyńskich ulic. Należy pamiętać, 
iż aktywne współuczestnictwo obywateli 
w utrzymaniu porządku i czystości w mie-
ście stanowi ważny element społeczeństwa 
obywatelskiego. 
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