
RELACJA Z „XI PROEKOLOGICZNEGO FORUM DZIECI  
i MŁODZIEŻY” oraz FESTYNU „RADOM – CZYSTE MIASTO” 

Radom, 03.06.2011 r. 

 

XI Proekologiczne Forum Dzieci i Młodzieży oraz Festyn „Radom  
– Czyste Miasto” już za nami. Obie imprezy, których współorganizatorem było 
Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe „RADKOM” Sp. z o.o.,  
a także Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego  
w Radomiu, pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Radomia – Pana 
Andrzeja Kosztowniaka – odbyły się tym razem jednego dnia – 3 czerwca 
2011 roku i udały się świetnie. Symbioza forum i festynu spowodowała, 
 że to święto ekologów nabrało wymiaru szczególnego. Wszyscy świetnie się 
bawili, a imprezy w sposób znakomity wpisały się w główny swój cel – 
osiągnęły głęboki aspekt zarówno proekologiczny, jak i edukacyjny. 

O godz. 10 w Resursie Obywatelskiej rozpoczęło się XI Proekologiczne 
Forum Dzieci i Młodzieży. Wzięły w nim udział przedszkolaki z Radomia,  
a także uczniowie radomskich szkół. Oprócz wspólnych gier i zabaw, rzecz 
jasna o charakterze ekologicznym, były także występy artystyczne Koła 
Młodych Ekologów z PSP nr 24 im. Kornela Makuszyńskiego w Radomiu, 
przygotowane pod kierownictwem Pani Grażyny Gumoli. Były również 
występy artystyczne uczniów z PSP nr 34 w Radomiu, pod nadzorem Pani 
Iwony Biskup. 

Punktem kulminacyjnym forum było ogłoszenie wyników i wręczenie  
– ufundowanych przez miejską spółkę RADKOM – nagród dla placówek 
oświatowych w toczącym się od grudnia ubiegłego roku konkursie „Papier, 
puszki i plastiki zbieraj w nasze pojemniki”. Trzecie miejsce i nagroda  
w wysokości 5 tys. zł przypadła Publicznemu Gimnazjum nr 13 im. Polskich 

Noblistów, druga lokata i czek na 8 tys. zł stała się udziałem Publicznej 
Szkoły Podstawowej nr 4 im. św. Kazimierza Jagiellończyka. Konkurs 
wygrało Publiczne Gimnazjum nr 22 im. Karola Wojtyły za co otrzymało czek 
na sumę 10 tys. zł. Nagrody wręczał zarząd PPUH „RADKOM” Sp. z o.o.  
w osobach prezesa Mariana Kozery i wiceprezesa Adama Suligi. 

Po emocjach związanych z konkursem, wielu konkursach ekologicznych, 
występach i wspólnym uczestnictwie w forum, na dzieci i młodzież czekał 
słodki poczęstunek. Pączki smakowały wybornie. 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

Po forum, jego uczestnicy oraz ich koleżanki i koledzy innych placówek 
oświatowych, zebrali się na Placu Jagiellońskim, skąd o godz. 12.40 ruszył 
na Plac Corazziego kolorowy korowód dzieci i młodzieży, prowadzony przez 
policjantów na motorach i robiącą prawdziwą furorę wśród przechodniów  
i obserwatorów Orkiestrę Szkocką „Pipes&Drums”. Na przodzie korowodu 
byli również clowni z grupy Friko Coco oraz zabawnie ubrani szczudlarze.  
O fantazyjny wygląd korowodu najbardziej zadbały jednak dzieci  
z radomskich szkół i przedszkoli. Wszyscy pomysłowo przebrani, mieniący 
się barwami natury, nawiązujący swoim strojem do ekologii. 

Przemarsz zakończył się przed sceną ustawioną przed Urzędem Miejskim 
przy ul. Żeromskiego 53, gdzie na młodych ekologów i pozostałych 
uczestników korowodu czekał już Prezydent Miasta Radomia – Pan Andrzej 
Kosztowniak. Na jego ręce, dzieci złożyły petycję z prośbą o pomoc  
w ochronie przyrody, dbaniu o środowisko, promowaniu ekologii. Pan 
Prezydent dziękował najmłodszym za godną pochwały postawę i obiecał, że 
zrobi wszystko, żeby Radom był miastem czystym i ekologicznym. 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

Potem już rozpoczął się Festyn „Radom – Czyste Miasto”, na którym  
na uczestników czekała masa atrakcji. Nie zabrakło wspólnej zabawy, gier, 
konkursów, koncertów muzycznych i artystycznych. Były występy clownów, 
grupy kuglarskiej, zespołu szkockich dudziarzy, malowanie twarzy, pokaz 
Straży Pożarnej i ratownictwa medycznego. Na najmłodszych czekały  
m.in. dmuchane zjeżdżalnie, trampolina, basen ze specjalnymi kulami,  
w których można chodzić po wodzie.  

Była też cała masa konkursów. Pierwszy z nich, na najlepiej przebraną klasę 
biorącą udział w korowodzie oraz na najbardziej pomysłowo przebranego 
ucznia lub przedszkolaka, został rozstrzygnięty jako pierwszy. Zwyciężyła 
klasa 0 c z PSP nr 7, a za najbardziej pomysłowo ubraną uczestniczkę 
korowodu uznano Liwię, również z PSP nr 7, która „przeobraziła się”  
w drzewo. 

Wręczone zostały także nagrody w rozstrzygniętych już wcześniej 
konkursach prowadzonych przez PPUH „RADKOM” Sp. z o.o. dla dzieci  
i młodzieży z Radomia „Hej ho, hej ho, segregujemy szkło” oraz „Każdy 
odpad niebezpieczny w środowisku jest zbyteczny”. Zadaniem uczestników 
było przedstawienie prac plastycznych na temat segregacji szkła oraz 
odpadów niebezpiecznych. 



Tradycyjnie już „RADKOM” prowadził także wielką zbiórkę surowców 
wtórnych, odpadów oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. 
Dla osób najbardziej aktywnych w zbiórce (liczba i rodzaj oddanych 
surowców, odpadów była przeliczana na punkty) przygotowane zostały 
atrakcyjne nagrody. Laureaci otrzymywali je po każdej edycji konkursu. 
Nagrodę dnia ufundował organizator, czyli PPUH „RADKOM” Sp. z o.o.  

Ilość zebranych surowców wtórnych, odpadów i zużytego sprzętu 
elektrycznego i elektronicznego 

L.p. Nazwa surowca Ilość [szt.] Ilość [kg] 
1 Puszki aluminiowe 1153 19 
2 Opakowania szklane 941 330 
3 PET bezbarwny 375 15 
4 PET niebieski 425 17 
5 PET zielony 450 18 
6 Makulatura - 690 
7 Zużyte baterie 976 8 
8 Zużyte źródła światła 267 80 
9 Sprzęt AGD/RTV 420 923 

Ilość osób biorących udział  
w konkursie 92  

 
W festynie wzięło również udział Stowarzyszenie „Inicjatywa” lekarzy, którzy 
bezpłatnie udzielali porad zdrowotnych oraz przeprowadzali podstawowe 
badania.  

Tradycyjnie, odbyła się także zbiórka krwi. „Dar życia” zdecydowało się tym 
razem oddać 20 osób. 

Festyn, który trwał do godz. 19 odwiedziły tłumy radomian, choć lejący się  
z nieba żar powodował, że niemal wszyscy szukali schronienia  
w cieniu pobliskiego Parku Kościuszki. W każdym razie każdy znalazł coś dla 
siebie, a forum i festyn w profesjonalny sposób poprowadził Wojciech 
Szymański z Radia Eska. 

Dziękujemy wszystkim uczestnikom i osobom, które przyczyniły się  
do sukcesu obu imprez, a na następne forum i festyn „Radom – Czyste 
Miasto” zapraszamy już za rok. 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



Nagrody w konkursach ufundowali: 

 

 

 

 

 METAL - GRET  

 

 

 


