
 

 Relacja z X Proekologicznego Forum Dzieci i Młodzieży 

Radom, dn. 22.04.2010 r. 
 
 

 
W dniu 22 kwietnia jak co roku, obchodziliśmy Dzień Ziemi. Z tej okazji RADKOM, pod patronatem Prezydenta 
Miasta Radomia Andrzeja Kosztowniaka, zorganizował jubileuszowe X Proekologiczne Forum Dzieci i Młodzieży, 
którego istotą jest zachęcenie młodych mieszkańców naszego miasta do pozytywnego, proekologicznego 
myślenia. Do udziału w naszym przedsięwzięciu zaprosiliśmy, jak co roku, uczniów i nauczycieli ze szkół 
podstawowych i gimnazjów Radomia. Forum rozpoczęły gry i zabawy, w trakcie których dzieci i młodzież mogły 
wykazać się swoja wiedzą z zakresu ochrony środowiska oraz propagowanych przez RADKOM i Urząd Miejski 
selektywnych zbiórek różnych rodzajów odpadów.  
 
 Gościem honorowym była Pani  Anna Kwiecień – Wiceprezydent Miasta Radomia. 
 
 

  
   Anna Kwiecień Wiceprezydent Radomia                                                wszyscy świetnie się bawili…. 
   wita uczestników forum 
 

  



                  
 

 

  Padały pytania i zagadki…                                                                     ….i każdy chciał odpowiadać 
 
 

  

 Na zwycięzców czekały nagrody                                                            Koło młodych ekologów z PSP nr 24  

 

          

  Były gry i zabawy                                                                                     Bawili nas klowni z zespołu Frico Coco                  

 

 



              

  Był też pokaz mody ekologicznej 

Klub Młodych Ekologów z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 24 im. Kornela Makuszyńskiego przedstawił 
program artystyczny o treści ekologicznej. 

Występ Koła Młodych Ekologów z PSP nr 24 i wspólne zdjęcia z gościem honorowym  
Panią Anną Kwiecień – Wiceprezydent Miasta Radomia 

W trakcie forum rozstrzygnięto również konkurs skierowany do pierwszoklasistów pt. „Co się dzieje z odpadami..” 

             

  



Laureatami konkursu zostali: 

I nagroda – konsola „XBOX 360” 
Jakub Rodzewicz - klasa 1b z PSP nr 31 w Radomiu 
 
II nagroda – konsola „PlayStation 2” 
Bartosz Walczak - klasa 1d z PSP nr 33 w Radomiu 
 
Zgodnie z zapisami regulaminu konkursu (pkt. 8) nie przyznano III nagrody, a w zamian komisja konkursowa 
postanowiła przyznać 7 wyróżnień w postaci gadżetów firmowych.  
 
Wyróżnienia otrzymali: 
Krzysztof Młynarczyk - klasa 1d z PSP nr 33  w Radomiu 
Patryk Kosiec - klasa 1a z PSP nr 21 w Radomiu 
Maja Szymańska - klasa 1e z PSP nr 34 w Radomiu 
Daniel Korcz - klasa 1a z PSP nr 32 w Radomiu 
Patrycja Romanowska - klasa 1d z PSP nr 33 w Radomiu 
Bartosz Skupiński - klasa 1a z PSP nr 15 w Radomiu 
Filip Kowalski  klasa - 1b z PSP nr 31 w Radomiu 
 
 

                                                      
 

 

Nagrody wręczali Wiceprezydent Radomia – Anna Kwiecień i Prezes spółki RADKOM – Marian Kozera 

    

Wiceprezydent Radomia Anna Kwiecień, prezes spółki RADKOM Marian Kozera, dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa 
Urzędu Miejskiego w Radomiu – Grażyna Krugły oraz kierownik działu odpadów spółki RADKOM – Agnieszka Kowalczyk pozują do 

pamiątkowego zdjęcia z laureatami konkursu pt. „Co się dzieje z odpadami….” 

 



 

Na zakończenie forum, dzieci odczytały, a następnie przekazały na ręce Pani Wiceprezydent Anny 
Kwiecień petycję z przesłaniem, jakie wygłosił do nas podczas swojej wizyty w Polsce w 1999 r. Ojciec Święty: 

,,Piękno tej Ziemi skłania mnie do wołania o jej zachowanie dla przyszłych pokoleń. Jeśli kochacie tę  Ziemię, niech to wołanie nie 
pozostanie bez odpowiedzi! Zwracam się w szczególny sposób do tych, którym powierzona została odpowiedzialność za ten kraj     
i za jego rozwój, aby nie zapominali o obowiązku chronienia go przed ekologicznym zniszczeniem! Niech tworzą programy ochrony 
środowiska i czuwają nad skutecznym wprowadzaniem ich w życie. Niech kształtują nade wszystko postawy poszanowania dobra 
wspólnego, praw natury i życia” 

Jan Paweł II Papież 

 

 

 

Jubileuszowe X Proekologiczne Forum Dzieci i Młodzieży uświetnił wspaniały okolicznościowy tort 

     



 

 

 

 

Krojenie okolicznościowego tortu rozpoczęli wspólnie Wiceprezydent Anna Kwiecień i Prezes spółki RADKOM Marian Kozera.     
Wszystkim smakowało. 

 

Jak każdego roku i tym razem uczestnicy imprezy przeszli ulicami miasta w kolorowym, niezwykle widowiskowym 
i barwnym korowodzie. Ich radość i piękne ekologiczne stroje podziwiali mieszkańcy, handlowcy i przechodnie, 
którzy znaleźli się na trasie przemarszu. 

    

Barwny korowód przemaszerował ulicami  miasta 

 



    

Każda szkoła niosła emblemat z nazwą swojej placówki 

Korowodu nie dało się zresztą nie zauważyć i co najważniejsze – nie usłyszeć. Prowadziła go bowiem Radomska 
Młodzieżowa Orkiestra Dęta „GRANDIOSO”, wprost pod pomnik Jana Kochanowskiego przy ul. Żeromskiego. 
Pod pomnikiem korowód przywitała Pani Wiceprezydent Anna Kwiecień, w towarzystwie Prezesa Zarządu spółki 
RADKOM- p. Mariana Kozery oraz  Dyrektora Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w 
Radomiu – Pani Grażyny Krugły. 

        

Korowód prowadziła Radomska Młodzieżowa Orkiestra Dęta "GRANDIOSO" 
 

         

Tak dotarliśmy na ul. Żeromskiego, pod pomnik Jana Kochanowskiego. 



 

 

Korowód przywitała Pani Anna Kwieciń – Wiceprezydent Miasta Radomia w towarzystwie  
Prezesa spółki RADKOM – Mariana Kozery i zaproszonych gości. 

 
 

I tu czekały kolejne atrakcje. Rozstrzygnięto bowiem konkursy na „Najzabawniej przebraną klasę” oraz                 
„Najśmieszniej przebranego ucznia” X Proekologicznego Forum Dzieci i Młodzieży.  
Zwycięzcy dostali atrakcyjne nagrody. 

W konkursie „Najzabawniej przebrana klasa” zwyciężyli uczniowie klasy IIIc z PSP nr 1 w Radomiu, którzy 
otrzymali kamerę cyfrową. Drugie miejsce przypadło dla klas IVa i IVb z PSP nr 31 w Radomiu. Nagrodą był    
„wór słodyczy”. Taka sama nagroda przypadła laureatom trzeciego miejsca, klasie Ve   z PSP nr 9 w Radomiu. 
Laureatami konkursu „Najśmieszniej przebrany uczeń” zostali: 

I miejsce Szczepan Bobrowski z  Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Radomiu. Nagrodą był 
odtwarzacz MP4. 

II miejsce Szymon Szymczyk z PSP nr 14 w Radomiu. Nagroda to duża pluszowa maskotka. 

III miejsce Mateusz Czupryn z Zespołu Szkół Integracyjnych w Radomiu. W nagrodę otrzymał 
również dużą pluszową maskotkę. 

 

    

Wręczenie II i III nagrody w konkursie „Najśmieszniej przebrany uczeń”. 



  

Laureat I nagrody Szczepan Bobrowski i zdobywcy II i III nagrody razem. 

 

   

   

 

 

Nagrody odbierają klasy które zwyciężyły w konkursie „Najzabawniej przebrana klasa”. 

 

Całą imprezę zakończył oficjalnie Prezes miejskiej spółki RADKOM, p. Marian Kozera, zapraszając wszystkich 
uczestników na kolejne, XI Proekologiczne Forum Dzieci i Młodzieży już za rok. 



  

 

Dzięki zaangażowaniu nauczycieli, wychowawców, opiekunów i przede wszystkim samych uczniów, którzy 
włożyli olbrzymi wkład w przygotowanie kolorowych strojów i barwnej oprawy, możemy dziś powiedzieć,             
że jubileuszowe X Proekologiczne Forum Dzieci i Młodzieży uważamy za udane! 

 

 

 

 

 


