
NASZA RZEKA NIE MOŻE CZEKAĆ!

Rzeka, która jest obiektem naszej pracy to Radomka. Ma ona 9 kilometrów długości, jest 
prawobrzeżnym dopływem Warty. Dopływami Radomki są w zasadzie rowy melioracyjne. Dzięki 
niej  Radomsko posiada  specyficzny mikroklimat  dolin  rzecznych.  Koryto  Radomki  jest  wąskie 
i płytkie - o charakterze strugi. Bierze swój początek na północ od miasta - w Bartodziejach, około 
3 km od centrum. Wahania  poziomu wody w rzece nie są zbyt duże, jedynie w okresie roztopów 
wiosennych  lub  intensywnych  opadów,  poziom wody  podnosi  się  maksymalnie  o  1  metr,  nie 
powodując wylewów rzeki.

Zabagnione  łąki  przecinały  dawniej  rowy  melioracyjne.  U  źródeł  Radomka  jest  dosyć 
przezroczysta i nie ma w niej zbyt wielu zanieczyszczeń. Mogą być nimi jedynie nawozy sztuczne 
spłukane z łąk i pól uprawnych przez wody opadowe do naszej rzeki. Na dnie widziałyśmy niezbyt 
bogatą roślinność wodną, a na brzegu rosły kaczeńce – knieć błotna. Na łąkach spotkałyśmy żabę 
trawną. Po wodzie pływały kaczki.  Dno rzeki było zamulone.  Te i  inne elementy fauny i  flory 
świadczą o niskim zanieczyszczeniu rzeki u źródeł. 

Radomka u źródeł

Płynąca w kierunku centrum miasta rzeka zmienia swój wygląd. W okolicach Metalurgii 
przekształca się w brudną, spienioną i, delikatnie mówiąc, brzydko pachnącą rzekę. W tym miejscu 
posiada V klasę czystości. Niekorzystna klasyfikacja Radomki wynika z faktu odprowadzania do 
rzeki o bardzo małym przepływie, dużej ilości ścieków   przemysłowych. Kolejnym zagrożeniem 
dla rzeki  są spływy opadowe z dróg, zaśmiecanie przez mieszkańców odpadami groźnymi dla 
środowiska.

Mieszkańcy wiedzieli, że w centrum miasta działa oczyszczalnia ścieków przemysłowych 
z Metalurgii S.A. – dawniej głównego truciciela środowiska. Z zadowoleniem dostrzegali poprawę 



jakości wody w Radomce i pojawienie się w niej roślin wodnych i zwierząt, w tym również ryb, np. 
płotek. Ale już od pewnego czasu następowały niekorzystne zmiany: zmiana barwy wody, zapachu. 
Czy wiadomo było, dlaczego? 

Zakład  trudniący  się  wyrobem drutu,  gwoździ  i  wyrobów  z  drutu  co  prawda  otrzymał 
wyróżnienie dla firmy przyjaznej środowisku ale... prawda wydaje się być inna. 

Zapytani mieszkańcy nie wiedzieli o przyczynie tego stanu. A już niewielu wiedziało, że od kilku 
miesięcy działa na terenie Metalurgii zakład zajmujący się oczyszczaniem ścieków przemysłowych 
i odpadów płynnych. Przyjmuje z zewnątrz – z całego kraju i podobno nawet spoza, niebezpieczne 
odpady np. leki i stare akumulatory i utylizuje je. 

                            Woda wypływająca z Metalurgii S.A.

-  Dopóki  nasza  oczyszczalnia  służyła  Metalurgii,  czyli  zakładowi,  który  zatrudnia  kilkaset 
mieszkańców, nie było sprzeciwów. Ze ściekami tej fabryki coś trzeba było zrobić. Teraz, kiedy 
słyszymy,  że  do  Radomska  sprowadzane  są  groźne  odpady,  to  różnica  jest  zasadnicza.  Ktoś 
powinien temu zapobiec- mówił oburzony mieszkaniec Radomska.

-  Kto  pozwolił  na  to,  by  pod  naszymi  oknami  działała  taka  bomba  ?  –  denerwuje  się  inny 
mieszkaniec.  Zapytaliśmy  mieszkańców,  czy  uwierzyli  w  zapewnienia  przedstawiciela  zarządu 
oczyszczalni i naczelnika wydziału ochrony środowiska Urzędu Miasta Radomska, że w rzece nie 
wykryto niebezpiecznych zanieczyszczeń i nie mają podstaw do obaw. 

-  A co  będzie  w  razie  jakiejś  awarii?  –  zmartwiła  się  mieszkanka  z  małym  dzieckiem?  – 
niebezpieczne  chemikalia  popłyną  z  prądem rzeki  przez  miasto  i  zatruwać  będą  mieszkańców 
i zwierzęta! 

Efekty oczyszczania są  zapewne monitorowane przez  laboratoria  –  ale  na pewno nie  świadczy 
o tym wygląd wody. I to głównie niepokoi mieszkańców.



Radomka przy ulicy Komuny Paryskiej



Radomka  przepływa  przez  całe  miasto,  również  przez  Park  Świętojański  –  jeden 
z większych i ciekawszych terenów zielonych. Brzegi i dno rzeki są umocnione, co prowadzi do 
zubożenia siedliskowego i biologicznego. Ponieważ woda jest mało przezroczysta, panują w niej 
gorsze warunki świetlne, a więc flora jest uboga. W Radomce na terenie Parku Świętojańskiego 
leży pełno śmieci. Są tam m. in. folie i różne druty.  Kiedyś leżał tam nawet komputer.  Kaczki 
zamieszkujące teren parku nie piją mętnej i zaśmieconej wody. Wolą pić z kałuży obok. Okresowo 
zdarza się, że mieszkańcy narzekają na przykry zapach  Radomki. 

Przechodzień spytany o to, co sądzi na temat stanu Radomki w Parku Świętojańskim odpowiedział: 

– Woda jest w okropnym stanie. 
Kiedy przechodzę obok widzę 
wszystkie pływające w niej 
śmieci, a czasami nawet pianę. 
Nie jest to przyjemny widok. 
Jednak najgorzej jest, kiedy 
rzeka śmierdzi, wtedy staram 
się jak najszybciej obok niej 
przejść żeby nie czuć tego 
smrodu. Uważam, że ktoś 
w końcu powinien zrobić coś 
z tą rzeką.

– Jak w takim razie Pani zdaniem 
można zapobiec 
zanieczyszczaniu naszej rzeki?

– Moim zdaniem najważniejsza 
jest właściwa postawa 
przekazywana najmłodszym 
przez rodziców czy też 
nauczycieli. Ponadto 
w miejscach publicznych 
powinna być wystarczająca 
ilość pojemników na śmieci. 
Może należałoby postawić 
tabliczki informujące o zakazie wrzucania śmieci do rzeki. Przecież butelki i inne drobne 
śmieci pływające w naszej rzeczce to, co tu dużo mówić, nasza „zasługa”. Powinniśmy 
zacząć zwracać uwagę na jej stan i zaprzestać niszczenia jej. Powinniśmy być bardziej 
wrażliwi i uczuleni na los naszej rzeki. Nie powinniśmy jej zaśmiecać – mówiła. 



Wygląda na to, że rzeka, która powinna być ozdobą parku coraz bardziej nią nie jest. Przechodnie 
starają się nie patrzeć w zaśmiecone koryto rzeki, czasami również przyspieszają kroku, aby nie 
czuć zapachu rzeki. Zastanawiamy się więc: Czy tak powinna wyglądać rzeka w parku miejskim? 
Czy ktoś wreszcie postanowi zająć się stanem wody w Radomce, tak aby można  spokojnie obok 
niej przejść?

 

Przyglądaliśmy się Radomce przepływającej przez południową część miasta -  Zakrzówek.

Jest  to  teren  szczególnie  bogaty  w  różnorodną  roślinność.  Widzimy  działalność  okolicznych 
mieszkańców – zasypywanie gruzem, popiołem, odpadami budowlanymi. Jest to groźne dla jakości 
wody i jej mieszkańców – zwierząt. 

Straż Miejska powinna zająć się tym problemem.

                                        Radomka płynąca przez Zakrzówek

W  południowo-zachodniej  części  miasta  znajduje  się   miejska  oczyszczalnia  ścieków. 
Skutecznie oczyszczane są tam ścieki komunalne. Jak zapewnił nas pracownik oczyszczalni, nie są 
przekraczane wskaźniki określone w prawie wodnym. 

Więc woda, która dostaje się do Radomki z miejskiej oczyszczalni ścieków jest czysta. 

Z naszych obserwacji wynika, że pomóc Radomce może:

• ograniczenie zanieczyszczeń wód gruntowych spływających do Radomki (objęcie 
kanalizacją ściekową dalszych obszarów miasta),

• odprowadzanie ścieków deszczowych bezpośrednio do miejskiej oczyszczalni,

• wybudowanie systemu zamkniętego obiegu gospodarowania wodą w Metalurgii S.A.

• monitorowanie czystości spływających ścieków do rzeki,

A my, zwykli mieszkańcy Radomska możemy dbać o naszą rzekę:

• nie wrzucając śmieci - odpadów do rzek, 

• oszczędnie używając środków myjących w gospodarstwach domowych.



Zastanowić się  powinniśmy nad tym, czy nie warto,  zamiast wyrzucić butelkę do naszej  rzeki, 
wrzucić  ją  do  pojemnika  przeznaczonego  do  tego  typu  odpadów.  A trzeba  podkreślić,  że  tych 
pojemników w naszym mieście jest coraz więcej.

W planach gospodarki przestrzennej dla naszego miasta projektowane są nowe tereny zielone 
w dolinie rzeki Radomki. 
Zapytaliśmy mieszkańca pobliskiego domu: czy w tym miejscu mógłby powstać piękny park? 
- Już dawno o tym myślałem, wtedy spacery alejkami biegnącymi wzdłuż czystej Radomki byłyby 
przyjemne. 

Nasza Radomka może i nie jest dużą rzeką, ale warto byłoby dbać o nią, by znowu była 
czysta. Co do tego, że wielu Radomszczan chciałoby mieć czystą rzekę, ale nie ma najmniejszej 
wątpliwości,  że  nie  wiedzą  jak  ten  efekt  uzyskać  i  w  konsekwencji  zupełnie  przestają  się 
interesować jej losem. 

A może jednak warto? Przecież nietrudno sobie wyobrazić, jak mogłaby wyglądać nasza 
rzeczka. Rozważmy zatem: czy chcemy mieć czystą, malowniczo usytuowaną rzekę, wokół której 
rozciągałaby się  soczysta  zieleń,  a  zwierzęta  znów mogły w niej  mieszkać?  Czy może jednak 
wolimy brudny i brzydko pachnący ściek płynący przez miasto? Trzeba się nad tym zastanowić 
i zacząć działać. Natychmiast!                                          
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