
 

 

 
 

LATO Z RADIEM  
        W RADOMIU!!! 
 
           

 23 czerwca ruszyła wakacyjna trasa koncertowa Lata z Radiem. Dzień 
później, 24 czerwca radiowa jedynka zawitała do Radomia. Koncert poprowadzili 
Roman Czejarek i Bogdan Sawicki, natomiast radomskimi gwiazdami byli Ania 
Rusowicz, zespół Enej i Andrzej Piaseczny.  

Imprezę na Placu Jagiellońskim rozpoczęła punktualnie o godz. 16.00 
najsłynniejsza „POLKA DZIADEK”. Następnie na scenie pojawiło się Centrum 
Uśmiechu z programem dla dzieci.  

 

 

 



W tym czasie oficjalnie rozpoczęła się również zbiórka surowców wtórnych: 
makulatury, butelek PET i opakowań szklanych, zorganizowana przez RADKOM.  

 

Została ona przeprowadzona w ramach trzyletniego programu edukacyjnego 
„Segreguj odpady – to się opłaca!”, firmowanego przez organizację odzysku 
REKOPOL i dofinansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej.  

 



Na uczestników akcji od najmłodszych, po najstarszych – czekało specjalne 
stoisko edukacyjno – informacyjne, a w nim wiele konkursów, zabaw i ciekawostek 
dotyczących segregacji odpadów. 

 

 Jaki odpad do którego pojemnika? Po co w ogóle segregować odpady i czy 
ich selektywna zbiórka ma sens? Co dalej dzieje się z zebranymi odpadami?  
Co każdy z nas może zrobić, by odpady nie szkodziły  środowisku? Na te i na inne 
pytania uczestnicy koncertu mogli uzyskać odpowiedz zarówno od przedstawicieli 
REKOPOLU jak i spółki RADKOM. A wszystko to dostosowane do wakacyjno – 
koncertowych okoliczności i nastrojów.  

 
            Kiedy na scenie przeprowadzany był konkurs „rodzinnego segregowania 
odpadów”, do pojemników ustawionych przez RADKOM zaczęły spływać pierwsze 
surowce wtórne.  

 

 



 
                                         

Równolegle z tym, jak na scenie trwała w najlepsze zabawa w rodzinne 
segregowanie, pod radomskim magistratem pełną mocą funkcjonowało magiczne,  
ruchome studio Polskiego Radia.  Pod opieką Sławy Bieńczyciej każdy ze słuchaczy 
mógł poznać pracę radia od kulis, zaznajomić się z zasadami działania 
nowoczesnego studia, zobaczyć jak działa komputerowy montaż nagrań i nauczyć 
się jak zostać....... radiowym reporterem "Lata z Radiem"! Każdy mógł zrobić własne 
nagrania, pozdrowić znajomych lub przeprowadzić mini-wywiad. Wszystko to było 
rejestrowane, a na zakończenie każdy z gości studia otrzymał pamiątkową płytę  
z własnym nagraniem. 

 

Następnie sceną zawładnęła Ania Rusowicz, która ujęła publiczność nie tylko 
własnym repertuarem, ale również wykonaniem przebojów swojej mamy – Ady.  

 



Tuż po jej koncercie Roman Czejarek i Bogdan Sawicki przeprowadzili serię 
konkursów, w których radomianie wygrali m.in. telewizor, zapas kawy, maskotki 
radiowej jedynki. A zaraz potem na scenie pojawili się: przedstawiciel Rekopolu – 
Michał Mikołajczyk oraz wiceprezes spółki Radkom – Adam Suliga. Dokonali oni 
podsumowania przeprowadzonej akcji zbiórki surowców wtórnych, a Adam Suliga 
wręczył laureatowi zbiórki, panu Janowi Skrzyneckiemu nagrodę – super zestaw 
gadżetów firmowych od spółki Radkom. Przy okazji pan Jan odebrał imieninowe 
życzenia od Romana Czejarka i Bogdana Sawickiego. 

 

 
 

A kiedy już panowie zeszli ze sceny pojawił się na niej zespół Enej, który 
porwał radomian do szalonej zabawy. Tuż po nim sceną zawładnął Andrzej „Piasek” 
Piaseczny, zaś imprezę zakończył pokaz sztucznych ogni.  


