
 

7 czerwca 2013r. w radomskiej Resursie Obywatelskiej odbyło się 13 już 

Proekologiczne Forum Dzieci i Młodzieży, corocznie organizowane przez spółkę 

RADKOM. Impreza od zawsze cieszyła się ogromnym zainteresowaniem uczniów 

radomskich placówek oświatowych, ale tym razem sala widowiskowa, na której ją 

zorganizowano pękała w szwach.  

 

 
 

Ponad 400 dzieciaków, niemal wszystkie przebrane w stroje zrobione  

z odpadów i surowców wtórnych. Wszędzie gwar i uśmiechnięte twarze. Najpierw na 

scenie były gry, konkursy proekologiczne i zabawy.  

 

 
 
Później, kiedy już zaczęła się oficjalna część imprezy - przedstawienie 

teatralne i pokaz mody. Wszystko w duchu proekologicznym.  



  
 

Główny punkt programu stanowiło rozstrzygnięcie ogłoszonego przez 

RADKOM konkursu ”Szkoła Przyjazna Środowisku”. Celem tej trwającej  

od października 2012r. do maja 2013r. rywalizacji, było przekonanie dzieci  

i młodzieży do realizacji w praktyce dnia codziennego zasad ochrony środowiska.   

W konkursie udział wzięło 27 radomskich placówek oświatowych, które łącznie 

zebrały niemal 60 ton surowców wtórnych, takich jak puszki aluminiowe, plastikowe 

butelki i makulatura. Zwycięskie szkoły otrzymały od organizatora konkursu – spółki 

RADKOM czeki symbolizujące uzyskanie nagród finansowych w kwotach 10, 8 i 5 

tysięcy złotych.  

 

Następnie wszystkie zgromadzone w Resursie dzieciaki zaproszono na słodki 

poczęstunek, po którym wzięły udział w kolorowym, niezwykle widowiskowym 

korowodzie, który przeszedł ulicami miasta. oooooooooooooooooooooooooooooooo 

 



Jak  co  roku,  od  13  już  lat  ich radość  i  piękne ekologiczne stroje 

podziwiali mieszkańcy, handlowcy i przechodnie, którzy w tym dniu znaleźli się na 

głównej ulicy Radomia. Korowodu nie dało się zresztą nie zauważyć i co 

najważniejsze nie usłyszeć. Prowadziła go bowiem orkiestra wojskowa  

z radomskiego garnizonu, która w rytm znanych melodii i przebojów przeprowadziła 

najmłodszych na Plac Corazziego przed radomski magistrat. 

 

FESTYN EKOLOGICZNY 
„RADOM CZYSTE 

MIASTO”  

A tam zarówno na dzieci jak i na wszystkich dorosłych czekały już kolejne 

atrakcje. RADKOM we współpracy z Wydziałem Ochrony Środowiska i Rolnictwa 

Urzędu Miejskiego w Radomiu przygotował już po raz piąty festyn „RADOM CZYSTE 

MIASTO”. Do udziału  w nim zaproszeni zostali wszyscy mieszkańcy miasta, 

niezależnie od płci i wieku. Atrakcji było co niemiara. Podczas kiedy najmłodsi 

oblegali clownów i stanowisko malowania twarzy, dorośli mieli możliwość 

skorzystania z bezpłatnych konsultacji medycznych i porad lekarskich. 

 

 

Stoiska radomskich firm i instytucji cieszyły się zainteresowaniem do samego 

wieczora. Wiele osób z zainteresowaniem uczestniczyło w odbywających się na 

scenie blokach artystycznych. A było w czym wybierać. Teatrzyk ekologiczny oraz 

występy wokalistów, pokazy tańca i mody odpadowej - przyciągały tłumy.  



  
 

 
 

 

Jednak aspekt artystyczno-rozrywkowy to tylko jeden z powodów dla których 

zorganizowano imprezę.  Najważniejsza  była  bowiem  edukacja  ekologiczna,  

w   ramach   której    w    tzw.   „gnieździe   recyklingowym"   zorganizowano   wielką  

zbiórkę   surowców wtórnych  i  odpadów. Każdy mieszkaniec, który przyniósł na 

festyn określoną ilość aluminiowych puszek, opakowań szklanych, plastikowych 



butelek, zużytych baterii lub niepotrzebny sprzęt gospodarstwa domowego, 

otrzymywał kupony, upoważniające do udziału w loterii fantowej.  

 

A walczyć było o co: kurs prawa jazdy kat. B, trzy rowery górskie, sprzęt AGD, 

oraz niezliczone nagrody dodatkowe. Zainteresowanie i zaangażowanie Radomian 

były ogromne. Padały deklaracje większej troski i dbałości  o  środowisko naturalne, 

ale także i o najbliższe nam miejskie otoczenie. I o to właśnie chodziło organizatorom 

imprezy – by poprzez zabawę edukować i wykształcać prawidłowe nawyki.  

Radomianom, którzy zadali sobie trud przyniesienia ze swoich domów odpadów  

i surowców wtórnych – serdecznie dziękujemy. A następna tak impreza już za rok! 

 


