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EKO FASHION 2018

Oceny i wyboru najlepszych stro-
jów dokonała komisja konkurso-
wa, biorąc pod uwagę: zgodność 
stroju ekologicznego z tematem 

przewodnim, pomysłowość, staranność 
wykonania oraz sposób prezentacji.  Zwy-
cięzcy otrzymali bony o wartości 400 zł, 
300 zł oraz 200 zł.

I miejsce: Przedszkole nr 7
II miejsce: Niepubliczne Przedszkole 

im. „Jasia i Małgosi”
III miejsce: Niepubliczne Przedszkole 

Zdrowotno-Ekologiczne „Jacek i Agatka”

Na pokazie mody impreza jednak się nie 
kończyła. Dla dzieci z publiczności przego-
towano konkursy o tematyce ekologicznej, 
a na pożegnanie przedszkolaki obejrzały 
przedstawienie teatralne „Czerwony Kap-
turek”. Bajka ta, dobrze znana wszystkim 
dzieciom, tym razem przybliżała również 
temat niewłaściwego zachowania w lesie, 
jak np. rozrzucanie śmieci.

Organizatorem pokazu był Burmistrz 
Miasta Cieszyna, w imieniu którego dzia-
łał Wydział Ochrony Środowiska i Rolnic-
twa, a za przeprowadzanie całej imprezy 
odpowiadało Studio Teatralne SZTUKA 
z Trzebini.  oŚr

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji  
z imprezy na stronie  
www.um.cieszyn.pl.

24 października po raz pierwszy w Cieszynie zorganizowano pokaz mody ekologicznej 
przedszkolaków, w której swoje stroje zaprezentowało 12 cieszyńskich przedszkoli.  
Teatr im. A. Mickiewicza gościł ponad 330 przedszkolaków wraz z opiekunami. Gości w Teatrze 
przywitał Burmistrz Miasta Cieszyna Ryszard Macura. Każde przedszkole zaprezentowało  
po dwa stroje wykonane z surowców wtórnych.

Piknik ekologiczny na Rynku
W piątek 21 września na płycie cieszyń-
skiego rynku było gwarno, wesoło i 
ciekawie. Tego dnia odbył się „Piknik 
ekologiczny” dla uczniów szkół podsta-
wowych. Celem tego wydarzenia była 
chęć przybliżenia dzieciom wiedzy na 
temat ochrony środowiska i cykliczna 
akcja „Sprzątanie Świata - Polska 2018”.
Impreza składała się z trzech bloków: 
Ë dla uczniów szkół podstawowych i 
średnich, w ramach którego - jak co roku 
- odbyło się sprzątanie wyznaczonych 
rejonów Cieszyna;
Ì dla dzieci młodszych (I-IV klasy), w ra-
mach którego odbył się pełen muzyki, 

tańca i zabawy spektakl „Bajeczna Fiesta”, 
ekologiczne zabawy ruchowe dla dzieci, 
„Koło Fortuny” z pytaniami ekologicznymi 
i punkt, w którym rozdawane były torby 
bawełniane w zamian za zużyty sprzęt 
elektryczny i elektroniczny oraz punkt 
wymiany starych niezniszczonych ksią-
żek/gier na inne;
Í przeznaczonego dla dzieci starszych (V-
-VIII klasa), propagujący wśród młodzieży 
oszczędzanie energii, racjonalne gospoda-
rowanie odpadami, turystykę rowerową 
i zasady udzielania pierwszej pomocy.

Na zakończenie odbył się happening 
„Miasto bez spalin i hałasu wyzwaniem 

naszych czasów”, którego uczestnicy 
wspólnie bawiąc się, zdobywali wiedzę 
o ochronie środowiska, zasadach recy-
klingu oraz ekologii. Zwycięzcy otrzyma-
li nagrody, drobne upominki i gadżety. 
W imprezie wzięło udział około 500 
uczniów ze wszystkich szkół podstawo-
wych Cieszyna.

Organizatorem imprezy był Wydział 
Ochrony Środowiska UM w Cieszynie, 
we współpracy z Teatrem Kultureska 
z Trzemeśni, Fundacją EKO z Wilkowic, 
Klubem Kolarskim „Ondraszek” z Cie-
szyna i Polskim Czerwonym Krzyżem 
z Cieszyna. 
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