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Załącznik nr 3 – dotacje w obszarze: Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego. 
 

Lp. Nazwa organizacji Nazwa projektu 
Czas 

realizacji 
Kwota Działania Rezultaty 

Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego. 
1 Fundacja dla 

Zwierząt 
i Środowiska 
„Lepszy Świat" 

Pomoc zwierzętom bezdomnym ze 
szczególnym uwzględnieniem działań 
związanych z zapobieganiem 
i ograniczaniem ich bezdomności 

21.01- 
31.12 

7.760,00 Wyłapywanie bezdomnych kotów z terenu gminy Cieszyn, ich 
przekazanie do lecznicy weterynaryjnej celem 
przeprowadzenia zabiegów kastracji/sterylizacji oraz opieki 
i leczenia pozabiegowego.  
Przyjęcie pod opiekę (w tym szczepienia ochronne 
i odrobaczanie) młodocianych kociąt pochodzących 
z bezdomnych miotów i znalezienie dla nich domów 
zastępczych. 
Dokarmianie kotów bezdomnych i wolnożyjących na terenie 
Cieszyna w okresie zimowym. 

Przyjęcie z terenu Cieszyna 78 kotów bezdomnych 
i wolnożyjących (powypadkowe, chore, wygłodzone), 
celem poddania ich profilaktycznym zabiegom 
zdrowotnym (m.in. sterylizacje, kastracje, 
odrobaczenie, odświerzbienie, szczepienia), opiece 
pozabiegowej, a w części przypadków również 
adopcji.  

2 Polskie 
Towarzystwo 
Turystyczno -
Krajoznawcze 
Oddział „Beskid 
Śląski”  
w Cieszynie 

Wiosenne sprzątanie rezerwatów 
przyrody 

01.03- 
20.04 

1.000,00 Przeprowadzenie akcji sprzątania obszarów chronionych 
znajdujących się na terenie gminy Cieszyn (rezerwaty: 
„Kopce”, „Lasek Miejski nad Puńcówką”, „Lasek Miejski nad 
Olzą”; zespół przyrodniczo-krajobrazowy „Lasek Miejski 
w Błogocicach”, użytki ekologiczne: „Łąki na kopcach” i „Łęg 
nad Puńcówką”) oraz wybranych gminnych parków i terenów 
zadrzewionych (Park Kasztanowy, park pomiędzy 
ul. Sikorskiego i ul. Mickiewicza). 
Przeprowadzenie konkursu przyrodniczo - krajoznawczego dla 
uczestników akcji. 

Poprawienie estetyki cennych przyrodniczo obszarów 
Cieszyna (zebranie i przekazanie do unieszkodliwienia 
60 worków śmieci, o pojemności 100 litrów). 
Zaprezentowanie młodzieży szkolnej z cieszyńskich 
szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych walorów 
przyrodniczo-krajobrazowych lokalnych obszarów 
chronionych. 
Umożliwienie cieszyńskiej młodzieży zebrania 
punktów do odznaki PTTK „Turysta Przewodnik”.  
Liczba uczestników akcji - 80 osób. 

3 Liga Ochrony 
Przyrody 
Zarząd Rejonowy 
w Cieszynie 

Cykl 5 konkursów plastycznych 
o tematyce ochrony środowiska 

10.03- 
31.12 

2.000,00 Przeprowadzenie cyklu 5 konkursów plastycznych 
o tematyce ekologicznej, dla dzieci i młodzieży wszystkich 
typów szkół z terenu powiatu cieszyńskiego.  

Pobudzenie wśród młodzieży poczucia estetyki 
w powiązaniu z ochroną przyrody i środowiska 
naturalnego. Łącznie w całym cyklu uczestniczyło 
ponad 500 uczniów. 

4 Fundacja Możesz 
Wiedzieć Więcej 

„Energia odnawialna w teorii 
i praktyce” 

15.03- 
30.05 

1.240,00 Organizacja międzynarodowej konferencji uczniowskiej, 
z udziałem uczniów z Polski, Czech i Słowacji.  
Prezentacje w szkołach gimnazjalnych na terenie powiatu 
cieszyńskiego.  
Pokazy i warsztaty instalacyjne w ramach dni otwartych ZST 
im. Gwido Langera. 

Podniesienie wiedzy i świadomości uczniów i lokalnej 
społeczności w odniesieniu do odnawialnych źródeł 
energii. 
Międzynarodowa wymiana wiedzy i doświadczeń 
technicznych. 
Liczba uczestników: konferencja – ok. 100 osób, 
pokazy w szkołach gimnazjalnych (15 szkół) – ok. 200 
osób, dni otwarte ZST im. Gwido Langera - 80 osób. 

Razem: 12.000,00   

 


