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EKO KONKURS
Za nami rozstrzygnięcie konkursów plastycznych, których celem była promocja wśród dzieci 
i młodzieży zachowań ekologicznych, a w szczególności potrzeby prowadzenia selektywnej 
zbiórki odpadów komunalnych oraz doskonalenie umiejętności powtórnego wykorzystania 
zużytych materiałów (odpadów). Konkursy odbyły się w kategorii „EKO – ozdoba choinkowa 
oraz „EKO Cieszyn 2018”.

Co może powstać z odpadów komu-
nalnych? Z całą pewnością praw-
dziwe arcydzieło, które potrafi nie 
tylko zachwycać, ale i nawiązywać 

do świątecznego czasu, takie jak „EKO bał-
wanek”, „EKO aniołek” i wykonane karty 
kalendarza ekologicznego na nadchodzą-
cy rok. Wystarczy dziecięca wyobraźnia, 
plastikowe butelki, stare żarówki, zakrętki 
z butelek, papier i chęć tworzenia. 

Uczestnikom konkursowych zmagań 
gratulował Burmistrz Cieszyna Ryszard Ma-
cura, składając podziękowania wszystkim 
uczestników. – Gratuluję wam ogromnego 
talentu, który zaprezentowaliście wyko-
nując te wspaniałe prace. Pokazujecie, 
jak wielka jest wasza wyobraźnia i to ona 
każdego roku budzi w nas pozytywne zdzi-
wienie – podkreślał Burmistrz Cieszyna.

Uroczyste wręczenie nagród odbyło 
się 7 grudnia o godz. 12.00 w Sali Sesyjnej 
Urzędu Miejskiego w Cieszynie.

Na III edycję konkursu „EKO – OZDOBA 
CHOINKOWA” zorganizowanego z myślą 
o dzieciach z klas I-III szkół podstawowych 
napłynęło 68 prac. 

Zwycięzcy:
I miejsce: Jadwiga Choroba kl. 3b – 

Szkoła Podstawowa nr 7
II miejsce: Noemi Walica kl. 2a – Szkoła 

Podstawowa Towarzystwa Ewangelickiego
III miejsce: Katarzyna Szczypka kl. 2a 

– Szkoła Podstawowa nr 6
Wyróżnienia :
Łucja Rzeźniczek kl. 1a – Szkoła Pod-

stawowa nr 4
Helena Romanowska kl. 3a – Szkoła 

Podstawowa nr 4
Emilia Pniok kl. 2b – Szkoła Podsta-

wowa nr 2
W II kategorii „EKO-aniołek” dla dzie-

ci z klas IV-VII szkół podstawowych jury 
wzięło pod uwagę 29 prac.

Zwycięzcy:
I miejsce: Nadia Wojtas kl. 5a – Szkoła 

Podstawowa nr 1 
II miejsce: Oliwia Knapik kl. 4a – Szkoła 

Podstawowa nr 4
III miejsce: Sofia Kehl kl. 4a – Szkoła 

Podstawowa nr 7
Wyróżnienia:
Nikola Rembielak kl. 4a – Szkoła Pod-

stawowa nr 4
Marcel Zenderowski kl. 5b – Szkoła 

Podstawowa nr 4
Estera Walica kl. 5a – Szkoła Podstawo-

wa Towarzystwa Ewangelickiego
Na konkurs „EKO CIESZYN 2018” – kar-

ty kalendarza ekologicznego na rok 2018 
napłynęło 17 prac. w tym: SP 4 – 13 prac, 
Katolicka Szkoła Podstawowa – 3 prace, 
Szkoła Podstawowa Towarzystwa Ewan-
gelickiego – 1 praca. 

Zgodnie z regulaminem konkursu każda 
wybrana praca otrzymała bon o wartości 
100 zł dla szkoły, a autor pracy nagrodę. 
Zwycięskie prace zostaną umieszczone 
w kalendarzu ekologicznym „EKO CIE-
SZYN 2018”.

Zwycięzcy:
SP4 otrzymało bon o wartości 600 zł, 

a autorzy wybranych prac upominki:
Małgorzata Kluska kl. 7a – SP 4 (strona 

tytułowa i kartka kalendarza): 2 prace
Natasza Makaś kl. 6b – SP 4 (kartka 

kalendarza)
Wiktoria Jędrysik kl. 6b – SP4 (kartka 

kalendarza)
Anna Kareta kl. 6b – SP4 (kartka ka-

lendarza)
Laura Warchoł kl. 6b – SP4 (kartka ka-

lendarza)
Katolicka Szkoła Podstawowa otrzymuje 

bon o wartości 100 zł, a autor wybranej 
pracy upominki:

Zofia Surzycka kl. 5 – KSP (kartka ka-
lendarza)

Organizatorem wydarzenia był Burmi-
strza Miasta Cieszyna przy współpracy 
z Wydziałem Ochrony Środowiska i Rol-
nictwa Urzędu Miejskiego w Cieszynie. 
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Autorki zwycięskich prac z nagrodami


