
 
 
 
Udane Dni Otwarte  
w Zakładzie Utylizacji Odpadów Komunalnych 

 

  
 
Mieszkańcy Radomia i okolic licznie odwiedzili w weekend 21 i 22 
maja należący do miejskiej spółki „RADKOM” Zakład Utylizacji 
Zakładów Komunalnych podczas kolejnych już Dni Otwartych. 
Każdy znalazł coś dla siebie i opuszczał zakład z niekłamaną radością. 
Jedni bezpłatnie oddawali surowce wtórne, odpady i zużyty sprzęt 
elektryczny i elektroniczny, biorąc tym samym udział w konkursie  
z atrakcyjnymi nagrodami. Inni zwiedzali ZUOK zapoznając się  
z technologią funkcjonowania zakładu. Najwięcej uciechy mieli 
jednak najmłodsi, którzy wprost szaleli w „wesołym miasteczku”, 
które zafundował im Zarząd PPUH „RADKOM” Sp. z o.o. 
 

Do odwiedzenia ZUOK-u zachęcały oczywiście liczne atrakcje 
i konkursy przygotowane przez RADKOM, ale i piękna, słoneczna, 
iście letnia pogoda. 
 

Już pierwszego dnia, gdy w Krakowie na wieży mariackiej 
zabrzmiał sygnał oznajmiający południe, a ZUOK otworzył bramy na 
Dni Otwarte, pojawili się pierwsi chętni do zwiedzania zakładu. Byli 
to studenci, przyjechali rowerami, a ZUOK był jednym  
z  przystanków zaplanowanej na sobotę trasy. – Okazja do zwiedzenia 
ZUOK jest wyjątkowa, więc postanowiliśmy z niej skorzystać.  
Na co dzień, na studiach teoretycznie zajmujemy się problematyką 
sortowania i utylizacji odpadów, teraz chcieliśmy zobaczyć  



jak to wygląda w praktyce – tłumaczyli studenci. Jako pierwsi goście 
ZUOK, otrzymali pamiątkowe gadżety firmy oraz słodycze. 

 

  
Z każdą biegnącą godziną, odwiedzających ZUOK było coraz 

więcej. Dorośli pytali najczęściej o stronę techniczną funkcjonowania 
linii technologicznej zakładu, dokąd trafiają posortowane odpady,  
co można z nich wyprodukować. Dużym zainteresowaniem cieszył się 
temat wykorzystywania biogazu, jako alternatywnego źródła energii. 
Zwiedzający nie kryli satysfakcji z udziału w Dniach Otwartych,  
o czym świadczą liczne wpisy do Księgi Pamiątkowej, kończone 
najczęściej zdaniem: „jesteśmy bardzo zadowoleni, oby więcej takich 
imprez”.  
 

Podczas Dni Otwartych, na terenie ZUOK pojawili się 
oczywiście nie tylko sami zwiedzający. Bardzo wiele osób skorzystało 
z możliwości oddania opadów niebezpiecznych, surowców wtórnych, 
a także zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Każdy kto 
przywiózł i oddał puszki aluminiowe, makulaturę, opakowania 
szklane, butelki PET, zużyte baterie, stare żarówki, świetlówki, sprzęt 
elektryczny i elektroniczny itp., brał udział w konkursie i stosownie 
do ilości, otrzymywał odpowiednią liczbę punktów ( zgodnie  
z regulaminem dostępnym stale na stronie internetowej 
www.radkom.com.pl ). Zapewne nie tylko dlatego, że nagrody  
za udział w konkursie były wyjątkowo atrakcyjne, ilość oddanych 
przez dwa dni trwania zbiórki surowców, odpadów i sprzętu przeszła 
najśmielsze oczekiwania. W sobotę dostarczono ich tak dużo,  
że zaistniała potrzeba dowiezienia na miejsce zbiórki dodatkowych 
kontenerów.  

 



  
 

  
 
W ciągu dwóch dni zbiórki i trwania konkursu, udało się 

zgromadzić: 1398 butelek PET, 1307 zużytych źródeł energii, 780 
opakowań szklanych, 537 puszek aluminiowych, 326,5 kg 
makulatury, 252 zużyte baterie i 252 sztuki zużytego sprzętu 
AGD/RTV. Dokładne zestawienie prezentuje poniższa tabela: 

L.p. Nazwa surowca Rozliczenie z 
21.05.2011r. 

Rozliczenie z 
dnia 
22.05.2011r. 

Razem 

1 Puszki aluminiowe 299 szt. 238 szt. 537 szt. 

2 Opakowania szklane 679 szt. 101 szt. 780 szt. 

3 Butelki PET 338 szt. 1060 szt. 1398 szt. 

4 Makulatura 243 kg 83,50 kg 326,50 kg 

5 Zużyte baterie 124 szt. 128 szt. 252 szt. 

6 Zużyte źródła światła 1297 szt. 10 szt. 1307 szt. 

7 Sprzęt AGD/RTV 152 szt. 100 szt. 252 szt. 

Ilość osób biorących udział  
w konkursie 22 19 41 

  



Wszyscy biorący udział w konkursie otrzymywali upominki, 
maskotki, gadżety firmowe i słodycze. Osoby, które zgromadziły 
najwięcej punktów zostaną nagrodzone oddzielnie. Zwycięzca 
sobotniej zbiórki otrzyma odtwarzacz mp5, natomiast niedzielnej – 
odtwarzacz DVD. Nagrody zostaną wręczone w piątek 3 czerwca 
podczas Festynu „RADOM – CZYSTE MIASTO” organizowanego 
przez naszą spółkę wraz z Wydziałem Ochrony Środowiska Urzędu 
Miejskiego na Placu Corazziego przed Urzędem Miejskim przy ul. 
Żeromskiego 53.  
 

  
O ile odwiedziny ZUOK przez dorosłych rozłożyły się 

proporcjonalnie na dwa dni, o tyle w niedzielę zakład przeżył 
prawdziwe „oblężenie” dzieci. Ale nie ma się jednak co dziwić, bo  
w niedzielę na najmłodszych czekała masa atrakcji. Zarząd 
„RADKOM-u” zafundował im bowiem wesołe miasteczko, na którym 
bezpłatnie i do woli nasi milusińscy mogli oddawać się zabawie. 
Dużym zainteresowaniem cieszyła się ogromna zjeżdżalnia (co 
ciekawe swoje najmłodsze lata przypominali sobie na niej mamusie  
i tatusiowe, zjeżdżając ramię w ramię ze swoimi pociechami), sporo 
było chętnych do pompowanej „trampolinki”, a mali fani motoryzacji 
mogli jako kierowcy jeździć po placu małymi samochodzikami. 
Prawdziwym hitem okazały się jednak wielkie, pompowane kule,  
w których można było chodzić po wodzie w ustawionym basenie. 
Zainteresowanie było tak duże, że w okamgnieniu do tej 
niespotykanej atrakcji ustawiła się kolejka.  

 



  
Nic dziwnego, że kiedy w niedzielę wybiła godzina 16 i Dni 

Otwarte dobiegły końca, maluchy nie chciały kończyć zabawy. 
Niemniej, umorusane, ale z szerokim uśmiechem na ustach 
 i szczęśliwymi rodzicami opuszczały teren zakładu.      

 

   
 

- Kolejne już Dni Otwarte ZUOK pokazały, że tego typu 
imprezy są niezwykle potrzebne. Ze swej strony chcieliśmy pokazać, 
jak funkcjonuje nasz nowoczesny – chroniący środowisko – zakład, 
 a liczba zwiedzających świadczy o tym, że mieszkańców  
to interesuje. Udało się zachęcić do odwiedzin bardzo dużą liczbę 
dzieci z czego jesteśmy szczególnie zadowoleni. Przy okazji zabawy 
uzyskaliśmy niezwykle istotny podczas Dni Otwartych aspekt 
edukacyjny i proekologiczny – podkreśla prezes PPUH „RADKOM” 
Sp. z o.o. Marian Kozera.  



 


