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SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE 

Z DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ AUTOMOBILKLUBU RADOMSKIEGO 

w roku 2015 
 

I – DZIAŁALNOŚĆ w zakresie SPORTÓW MOTOROWYCH. 
 

1. ORGANIZACJA IMPREZ: 

1) Sport kartingowy 

Tor kartingowy Automobilklubu Radomskiego posiada następującą licencję (numer i termin ważności): 

- Licencja Krajowa Polskiego Związku Motorowego K/NR: 2/2014 „C”, od dnia 04.06.2014 do dnia 
31.12.2017. 
 

W roku 2015 Automobilklub Radomski był gospodarzem i współorganizatorem wraz z Promotorem 

serii ROTAX MAX Challenge Polska -  firmą KSP KAMIŃSKI SURMACZ Sp.J. z siedzibą ul. 

Marywilska 26, 03-228 Warszawa – zawodów kartingowych rangi ogólnopolskiej: 

ROTAX MAX Challenge Poland - IX i X Runda, w kategoriach: Micro Max, Mini Max, Junior Max, 

Senior Max, DD2 Max, DD2 Masters,  Hobby 125; Pokazy promocyjne – Baby Challenge, Micro Max.  

– 26 – 27 września 2015 roku 

W zawodach uczestniczyło 62 zawodników, reprezentujących 16 klubów sfederowanych w Polskim Związku 
Motorowym; 4 zawodników z zagranicy – Słowacja, Litwa, Ukraina oraz w najmłodszej grupie – w Pokazach 

Micro Max i Baby Challenge uczestniczyło 21 dzieci w wieku 4-7 lat – w tym 2 z Ukrainy. Zawodnicy z 

Mazowsza to: 3 reprezentantów Automobilklubu Polski w Warszawie, 11 reprezentantów Automobilklubu 
Rzemieślnik w Warszawie, 2 zawodników MOTO KLUB Radom, 1 zawodnik Sekcji Kartingowej 

Automobilklubu Radomskiego. Wśród najmłodszych – 3 dzieci z Warszawy i Radomia. 

Podczas oficjalnego otwarcia zawodów w dniu 27.09.2015 r. gościliśmy Panów: Leszka Ruszczyka 
Wicemarszałka Województwa Mazowieckiego, Zbigniewa Gołąbka Radnego Sejmiku Województwa 

Mazowieckiego i Wiceprezesa Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP, Martina 

Chloupka przedstawiciela Firmy „ROTAX”, Łukasza Kamińskiego, Andrzeja Surmacza i Pawła Pankiewicza 

– właścicieli firmy KSP KAMIŃSKI SURMACZ Sp.J. – Promotora Serii ROTAX MAX Challenge Polska w 
roku 2015. 

 

Patronat Honorowy nad tymi zawodami objął Marszałek Województwa Mazowieckiego p. Adam Struzik, 
Wojewoda Mazowiecki p. Jacek Kozłowski,  Prezydent Miasta Radomia p. Radosław Witkowski, Starosta 

Radomski p. Mirosław Ślifirczyk. 

Patronami Medialnymi zawodów byli: 7 DNI, Echo Dnia, Radio Rekord, Radio PLUS Radom, Telewizja 

Internetowa ZEBRRA TV, portale internetowe www.radom24.pl, mojRadom.pl, SportRadom.pl, Radom 
Kulturalny, www.cozadzien.pl , Polski Karting, Media.4U. 

Zawody zorganizowane zostały przy wsparciu finansowym Samorządu Województwa Mazowieckiego. 

Wsparcia organizacyjnego udzielili: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Radomiu, Straż 
Miejska, Komenda Miejska Policji, Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji oraz firmy: Piekarnia 

„FOGIEL&FOGIEL, PHU „AUTO-SKODA”. 
 

2) Sport samochodowy 

W roku 2015 Automobilklub Radomski zorganizował trzy Popularne Imprezy Samochodowe SUPEROES, 

adresowane do kierowców amatorów i polegające na dwukrotnym przejechaniu przez każdego uczestnika 

trzech prób sprawnościowo-zręcznościowych zlokalizowanych na torze. 

Organizacja imprez miała na celu: 

- promocję sportu samochodowy w Radomiu i regionie,  
- kształtowanie pozytywnych nawyków podczas prowadzenia pojazdów mechanicznych oraz doskonalenie 

techniki jazdy i refleksu, 

- poprawę umiejętności kierowania samochodem, poznanie swoich możliwości jako kierowcy oraz  poprawę 
bezpieczeństwa ruchu drogowego, 

- umożliwienie dostępu do aktywności sportowej i aktywnego stylu życia, co miało wpływ na poprawę 

kondycji fizycznej i zdrowia psychicznego mieszkańców regionu radomskiego.   

- popularyzację Radomia na forum regionalnym. 
 

http://www.radom24.pl/
http://www.mojradom.pl/
http://www.cozadzien.pl/
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Popularne Imprezy Samochodowe SUPEROES przeprowadzone zostały w oparciu o Regulamin Ramowy 

Rozgrywek i Regulaminy Szczegółowe Imprez zatwierdzone przez ZO PZM – Okręgową Komisję Sportu 
Samochodowego w Warszawie. 
 

Patronami Medialnymi imprez byli: 7 DNI, Echo Dnia, Radio Rekord, Radio PLUS Radom, Telewizja 

Internetowa ZEBRRA TV, portale internetowe www.radom24.pl, mojRadom.pl, SportRadom.pl, Radom 

Kulturalny, www.cozadzien.pl. 
 

I Popularna Impreza Samochodowa „SUPEROES” odbyła się w dniu 09.05.2015 r.  

W imprezie wzięło udział 46 uczestników, którzy startowali w 5 klasach w zależności od pojemności 
samochodu.  
 

II Popularna Impreza Samochodowa „SUPEROES” odbyła się w dniu 12.09.2015 r.  

W imprezie wzięło udział 40 uczestników, którzy startowali w 5 klasach w zależności od pojemności 

samochodu.  
 

III Popularną Imprezą Samochodową „SUPEROES” odbyła się w dniu 31.10.2015  r.  
W imprezie wzięło udział 53 uczestników, którzy startowali w 5 klasach w zależności od pojemności 

samochodu.  

Zwycięzcy każdej imprezy w każdej z klas otrzymali puchary za miejsca I-III oraz dyplomy za miejsca I-IV w 

klasyfikacji indywidualnej. 
Na zakończenie III SUPEROESU obliczono i ogłoszono wyniki klasyfikacji generalnej 3 edycji oraz 

wręczono puchary za miejsca I-III, dyplomy za miejsca I-IV.  
 

Głównymi współorganizatorami Otwartych Imprez Samochodowych SUPEROES byli: Starostwo Powiatowe 

w Radomiu, Straż Miejska, Komenda Miejska Policji, Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji.  
  

W dniu 24.10.2015 Automobilklub Radomski był organizatorem „Mazowieckiego Popularnego Rajdu 

Samochodowego – Konkursowej Jazdy Samochodem”. 

 
Mazowiecki Popularny Rajd Samochodowy KJS odbył się pod Patronatem Honorowym: Marszałka 

Województwa Mazowieckiego p. Adama Struzika, Wojewody Mazowieckiego p. Jacka Kozłowskiego,  

Prezydenta Miasta Radomia p. Radosława Witkowskiego, Starosty Radomskiego p. Mirosława Ślifirczyka.  
Impreza zorganizowana została przy wsparciu finansowym Samorządu Województwa Mazowieckiego.  

Patronat medialny nad imprezą objęli: 7 DNI, Echo Dnia, Radio Rekord, Radio PLUS Radom, Telewizja 

Internetowa ZEBRRA TV, portale internetowe www.radom24.pl, SportRadom.pl, Radom Kulturalny, 
www.cozadzien.pl.  Informacje o Rajdzie – zapowiedzi i sprawozdania – znalazły się także w prasie, TV oraz 

na stronach internetowych Gmin, na terenie których zlokalizowane były próby rajdu – Gmina Jedlińsk i 

Kowala. 

Uczestnicy imprezy nie opłacali wpisowego. 
Do rajdu przystąpiło 38 załóg – kierowca + pilot – razem 76 uczestników. W otwarciu imprezy i podczas 

pierwszej próby zlokalizowanej na torze Automobilklubu Radomskiego gościliśmy pana Leszka Ruszczyka 

Wicemarszałka Województwa Mazowieckiego. Rajd odbył się zgodnie z regulaminem uzupełniającym i 
harmonogramem czasowym zatwierdzonym przez Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Motorowego w 

Warszawie.  

Uczestnicy pokonali trasę o łącznej długości 86,62 km i następujące próby:  

Próba 1 - Sz -1: Tor Automobilklubu Radomskiego 
Próba 2 - Sz -2: Parking przed Portem Lotniczym w Radomiu 

Próba 3 - Sz -3: Parking Gmina Kowala koło Stadionu Orlik 

Próba 4 - Sz -4: „Poligon” Zespołu Szkół Agrotechnicznych i Gospodarki Żywnościowej – Wacyn  
Próba 5 - Sz -5: Parking przed GOSiR Gmina Jedlińsk 

Próba 6 - Sz - 6: Tor Automobilklubu Radomskiego 

Podczas przeprowadzania Rajdu ściśle współpracowaliśmy ze służbami gminnymi, które służyły nam pomocą 
przy zabezpieczeniu porządkowym na poszczególnych próbach. 

http://www.radom24.pl/
http://www.mojradom.pl/
http://www.cozadzien.pl/
http://www.radom24.pl/
http://www.cozadzien.pl/


3 

 

Podczas rajdu sporządzona została klasyfikacja indywidualna dla każdej klasy oraz klasyfikacja generalna 

Mazowieckiego Popularnego Rajdu Samochodowego KJS. Zgodnie z wynikami wręczono na zakończeniu 
rajdu puchary i dyplomy (miejsca I-VI). 
 

3) Inne imprezy rekreacyjno-sportowe z zakresu sportów motorowych 

 

 „Sporty Motorowe na Mazowszu – Łączy nas pasja” w dniu 6 września 2015 roku w godz. 10.00 
– 17.00. 

Zadanie odbyło się pod Patronatem Honorowym: Marszałka Województwa Mazowieckiego p. Adama 

Struzika, Wojewody Mazowieckiego p. Jacka Kozłowskiego,  Prezydenta Miasta Radomia p. Radosława 
Witkowskiego, Starosty Radomskiego p. Mirosława Ślifirczyka oraz Mazowieckiego Komendanta 

Wojewódzkiego Policji insp. Rafała Korczaka.  

Impreza zrealizowana została przy udziale środków finansowych Samorządu Województwa Mazowieckiego. 

Patronat medialny nad imprezą objęli: Radio Rekord FM, Radio Plus, Gość Niedzielny, Echo Dnia, Tygodnik 
7 Dni, portale internetowe 24radom.pl, www.mojRadom.pl, CozaDzień, Radomled.pl.  Przeprowadzono akcję 

promocyjną w mediach  - do wszystkich patronów medialnych oraz lokalnych/regionalnych mediów – prasa, 

radio, TV – przesłane zostały kompletne informacje o imprezie wraz z plakatem oraz programem ramowym 
imprezy. W prasie lokalnej/regionalnej zamieszczone były zapowiedzi imprezy. Zapowiedź imprezy 

zamieszczona została także w Telewizji internetowej ZEBRRA. 

 
Realizacja zadania „Sporty Motorowe na Mazowszu – Łączy nas pasja” w przyjętej formule organizacyjnej 

i programowej, przełożyła się na osiągnięcie następujących rezultatów:  

 zapewnienie mieszkańcom Mazowsza możliwości bezpłatnego wzięcia udziału w otwartej imprezie 

rekreacyjno-sportowej oraz we współzawodnictwie w sportach motorowych, 
 popularyzacja i upowszechnianie sportów motorowych jako aktywnych form wypoczynku dla 

wszystkich grup wiekowych, szczególnie dzieci i młodzieży oraz rodzin wielopokoleniowych,  

 rozwój zainteresowań beneficjentów, szczególnie dzieci i młodzieży, w tym politechnizacja, edukacja 
motoryzacyjna,  podniesienie posiadanych umiejętności  w kierowaniu pojazdami wraz z działaniami 

na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego, 

 stworzenie możliwości i warunków mieszkańcom regionu – szczególnie dzieciom i młodzieży do 

czynnego uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym w sportach motorowych w bezpiecznych i 
profesjonalnych warunkach, 

 propagowanie zdrowego trybu życia, 

 zagospodarowanie wolnego czasu i popularyzacja rodzinnych form jego spędzania poprzez udział w 
sportach motorowych, 

 integracja środowiska zmotoryzowanych mieszkańców województwa mazowieckiego, 

 integracja społeczności lokalnych, 
 wykorzystanie obiektu „Kartodrom - Radom” do organizacji ogólnodostępnej – otwartej imprezy  

rekreacyjno-sportowej z zakresu sportów motorowych dla mieszkańców Mazowsza, 

 poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, zmniejszenie ilości wypadków drogowych, szczególnie z 

udziałem najmłodszych uczestników ruchu drogowego – dzieci i młodzieży, pieszych, rowerzystów, 
motorowerzystów. 

 promocja sportów motorowych: kartingowego, samochodowego  i motocyklowego, oraz osiągnięć 

zawodników z terenu Mazowsza, 
 promocja w województwie osiągnięć sportowych regionu w sportach motorowych. 

Było to możliwe dzięki przygotowaniu i przeprowadzeniu bogatego programu imprezy, którego 

najistotniejszymi punktami były: 

 jazdy gokartami po torze kartingowym 

 jazdy samochodem: na trolejach – poślizg kontrolowany, z talerzem Stewarta – płynność jazdy, w 

alkogoglach – symulacja jazdy pod wpływem alkoholu, umożliwienie uczestnikom sprawdzenia w 
bezpieczny sposób, jak wpływa spożycie alkoholu na  zdolności psychoruchowe kierowców; 

 bezpłatna kontrola stanu technicznego pojazdów tj. sprawdzenie ustawienia świateł, zawieszenia, stanu 

ogumienia i hamulców na Stacji Kontroli Pojazdów Automobilklubu Radomskiego 

 blok prezentacji Mazowieckiej Komendy Wojewódzkiej Policji zs. w Radomiu 

 We współpracy z PZU – symulator dachowania oraz kino 5D 

http://www.mojradom.pl/
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 występy artystyczne wychowanków Młodzieżowego Domu Kultury  im. Heleny Stadnickiej w Radomiu  

 wystawa statyczna i pokazy sprzętu specjalistycznego – Państwowa Straż Pożarna, Inspekcja Transportu 

Drogowego, Straż Miejska  

 pokazy sprzętu i działań z zakresu ratownictwa drogowego i pierwszej pomocy przedmedycznej – 

Transport i Ratownictwo Medyczne DeltaMed   

 mobilny punkt poboru krwi - Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Radomiu   

 Aeroklub Radomski - pokazy modeli latających zdalnie sterowanych, wystawa statyczna szybowca i 

wiatrakowca 

 prezentacja i pokaz zawodników kartingowych Automobilklubu Radomskiego 

 pokaz  motocykli Supermoto 

 jazdy wolne motocyklami torowymi 

 wystawa i pokaz motocykli zabytkowych 

 próba na dochodzenie – samochody uczestników Popularnych Imprez Samochodowych SUPEROES 

 liczne konkursy 

W imprezie udział wzięli zawodnicy sportu kartingowego i motocyklowego SUPERMOTO. W imprezie 
uczestniczyło: 2 zawodników Sekcji Kartingowej Automobilklubu Radomskiego – Borys Rogala i Aleksander 

Kruk; 9 motocyklistów – w SUPERMOTO reprezentant barw Automobilklubu Radomskiego Albert Idzik – 

Wicemistrz Pucharu Polski, Maciej Raźniewski Pabianice; SUPERSPORT – Rafał Ochocki Legionowo, Artur 
Zabroński Marki, Krystian Nawojski Łańcut, Grzegorz Kloczkowski Szydłowiec, Świdziński Arkadiusz 

Grójec, Konrad Dudkiewicz Piotrków Trybunalski, Artur Duda Kielce.  

Przygotowano również prezentację motocykli zabytkowych – 7 uczestników, w tym pojazdy WFM OSA 175 

z 1963 roku, Junak 350 z 1965 roku, BMW R 75 Sahara z 1941 roku, Royal 500 z roku 1963 oraz Harley 
Davidson 900 z 1961 roku.   

W wyniku przeprowadzonych rozmów w programie imprezy znalazły się: blok prezentacji Mazowieckiej 

Komendy Wojewódzkiej Policji zs. w Radomiu: znakowanie rowerów, symulator jazdy motocyklem, 
konkursy na rowerowym torze przeszkód, specjalistyczne pojazdy służbowe, stoisko laboratorium 

kryminalistyki, porady prawne z zakresu przepisów ruchu drogowego, projekcja filmów profilaktycznych – 

Finał Akcji Bezpieczna Droga do Szkoły; konkurs dla motocyklistów „Bezpieczeństwo w ruchu drogowym” 
– projekt KIK-76 współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z 

nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej. We współpracy z PZU – symulator dachowania oraz kino 

5D. 

Odbyły się również występy artystyczne wychowanków Młodzieżowego Domu Kultury  im. Heleny 
Stadnickiej w Radomiu –gimnastyka artystyczna z elementami akrobatyki  - Zespół „Pajęczarki” oraz Studio 

Piosenki „Fermata” oraz wystawa statyczna i pokazy sprzętu specjalistycznego – Państwowa Straż Pożarna, 

Inspekcja Transportu Drogowego, Straż Miejska – nowość – miasteczko ruchu drogowego dla 
przedszkolaków.  

Pokazy sprzętu i działań z zakresu ratownictwa drogowego i pierwszej pomocy przedmedycznej prowadzili 

pracownicy  Transport i Ratownictwo Medyczne DeltaMed  - dodatkowo przeprowadzali oni badania 
poziomu cukru we krwi, ciśnienia tętniczego i saturacji. Na naszym terenie zlokalizowany był również 

mobilny punkt poboru krwi - Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Radomiu  - dla 

krwiodawców oferowane były podstawowe badania krwi i koszulki. Odbywały się również pokazy modeli 

latających zdalnie sterowanych, wystawa statyczna szybowca i wiatrakowca - przygotowane przez sekcje 
Aeroklubu Radomskiego.  

W trakcie trwania imprezy na obiekcie Automobilklubu Radomskiego gościliśmy około 3.600  publiczności. 

Wśród nich aktywnie wzięło udział w poszczególnych punktach programu łącznie około 300 osób, w tym:  

 9 motocyklistów Supermoto i motocykle torowe, 

 2 zawodników sportu kartingowego, 

 3 zawodników sportu samochodowego – próba na dochodzenie, prezentacja samochodu wyścigowego  

 Mariusza Nowocienia, 

 76 osób w jazdach sportowych na gokartach, 

 34 osoby w jeździe sprawnościowej samochodem wyposażonym w troleje,  jeździe sprawnościowej  

 samochodem z talerzem Stewarta,  samochodem w alko goglach, 

 około 50 osób uczestniczyło w konkursach – wiedzy z zakresu motoryzacji, wiedzy o sportach  
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motorowych, znajomości przepisów ruchu drogowego, pierwszej pomocy przedmedycznej, jazdy po 

rowerowym torze przeszkód, w miasteczku ruchu drogowego itp. 
Dużym zainteresowaniem cieszyły się także symulatory jazdy motocyklem, dachowania oraz pokazy filmów 

5D i filmów profilaktycznych przygotowane przez Komendę Wojewódzką Policji i PZU. 

Wręczenia upominków i nagród dokonywane były  bezpośrednio po zakończeniu poszczególnych jazd 

sportowych, sprawnościowych i sprawnościowo – sportowych, konkursów itp.  
Serwisy foto i informacje o przebiegu imprezy zamieszczone zostały na stronach internetowych 

współorganizatorów – patroni medialni i lokalna prasa.  

 
W ramach integracji środowiska motoryzacyjnego obiekt „KARTODROM-RADOM” udostępniany był na 

organizację imprez rekreacyjno-sportowych – łącznie 26 imprez, w tym: 

- 3 z zakresu sportu kartingowego /14 marca, 06 czerwca, 23lipca/, 
- 7 markowych zlotów samochodowych, imprez samochodowych  i „nakrętek” telewizyjnych /23 kwietnia, 29 

maja, 12 czerwca, 13 sierpnia, 14 września, 17 września, 16 października/, 

- 16 z zakresu sportu motocyklowego /16 maja, 23 maja, 30 maja, 13 czerwca, 20 czerwca, 27 czerwca, 04 

lipca, 11 lipca, 18 lipca, 25 lipca, 08 sierpnia, 15 sierpnia, 22 sierpnia, 05 września, 09 września, 28 
października/. 
 

2. SĘDZIOWIE – SZKOLENIA, OBSŁUGA IMPREZ 
Szkolenie dla sędziów i kandydatów na sędziów sportu kartingowego  przeprowadzone zostało w dniach 28 – 

29 sierpnia 2015 roku. Uczestniczyło w nim 30 osób. 

W roku 2015 licencję sędziowską sportu kartingowego stopnia O posiadało 7 osób. 

W roku 2015 licencję sędziowską sportu kartingowego stopnia P posiadało 9 osób. 
 

Szkolenie i egzamin dla sędziów i kandydatów na sędziów sportu samochodowego odbyły się w dniu 

01.10.2015 w siedzibie Zarządu Okręgowego PZM Warszawa przy ul. Filtrowej 75. 
W wyniku pozytywnego zdania egzaminu w roku 2015 licencję sędziowską sportu samochodowego 

stopnia II posiadało 19 osób. 
 

W I kwartale 2015 roku odbyło się szkolenie wolontariatu - kandydatów na sędziów sportów motorowych 

oraz obsługę techniczną imprez statutowych AR. W szkoleniu udział wzięło 6 osób.  
 

W roku 2015 w organizacji imprez z zakresu sportów motorowych – sędziowie i obsługa organizacyjno-

techniczna – uczestniczyli członkowie Klubu – działacze Komisji Sportów Motorowych – Sekcji 

Organizacji Imprez Sportowych, w tym pracownicy Automobilklubu Radomskiego, których pełna lista 

obejmuje 61 osób. 
 

3. DZIAŁALNOŚĆ SEKCJI KARTINGOWEJ 
Barwy Automobilklubu Radomskiego w sezonie 2015 reprezentowali: Jakub Korbela, Borys Rogala, 

Aleksander Kruk, Piotr Krudysz. 
Treningi odbywały się od marca do października, we wtorki w godz. 8.45 do 12.45, czwartki w godz. od 8.45 

do 16.45 oraz w soboty w godz. od 8.00 do 16.45. 

Zawodnicy w trakcie sezonu brali udział w zawodach organizowanych na terenie Polski (m.in. tory w: Starym 
Kisielinie k/Zielonej Góry, Radomiu, Bydgoszczy, Poznaniu, Toruniu), zdobywając punkty w klasyfikacji 

indywidualnej i zespołowej w rywalizacji: Inter. Poland Championship (2 Serie), Kartingowych Mistrzostw 

Polski (2 Serie),  Pucharu ROK CUP POLAND (14 rund), Pucharu ROTAX (10 rund), Pucharu Easykart (14 
Rund), Współzawodnictwa Dzieci i Młodzieży (2 rundy). 
 

Wyniki sezonu przedstawiają się następująco: 

- Puchar Rotax Max Challenge Polska – kat. Micro Max – Borys Rogala – XIV miejsce. 

- Puchar Rotax Max Challenge Polska – kat. Rotax Senior – Jakub Korbela – IX miejsce. 

- Puchar ROK CUP POLAND – kat. ROK GP – Krudysz Piotr – XIII miejsce. 
 

Poprzez udział w zawodach popularyzowano Radom na forum ogólnopolskim, promowano sport kartingowy 
w Radomiu i regionie wśród dzieci i młodzieży, kształtowano pozytywne nawyki podczas prowadzenia 

pojazdów mechanicznych, doskonalono technikę jazdy i refleksu. 
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Zawodnicy kartingowi AR i innych klubów uczestniczyli w treningach i jazdach wolnych, odbywających się 

na torze zgodnie z obowiązującym w sezonie 2015 grafikiem korzystania z toru.   
 

4. DZIAŁALNOŚĆ w zakresie sportu MOTOCYKLOWEGO: 

 
Tor kartingowy Automobilklubu Radomskiego posiada następującą licencję sportu motocyklowego (numer i 

termin ważności): 

- Licencja Krajowa Polskiego Związku Motorowego M/NR: 41/S/2015, od dnia 01.06.2015 do dnia 

31.12.2017. 
 

W sezonie 2015 w barwach Automobilklubu Radomskiego startowało 11 zawodników w rozgrywkach 

Mistrzostw Polski i Pucharu Polski SUPERMOTO: Albert Idzik, Paweł Matuszewski, Rafał Perkowski, 
Dariusz Rosik, Tomasz Bramson, Łukasz Grzesik, Agata Salamon, Chrostek Marzena, Rafał Chlimończyk, 

Piotr Salamon, Michał Frąszczak. 
 

Wyniki sezonu przedstawiają się następująco: 

- Mistrzostwa Polski klasa S2: miejsce 7 – Piotr Salamon, miejsce 9 – Dariusz Rosik, miejsce 16 – Michał 

Frąszczak 
- Puchar Polski klasa C2:  miejsce 2 – Albert Idzik, miejsce 3 – Rafał Perkowski, miejsce10 – Tomasz 

Bramson, miejsce 26 – Paweł Matuszewski, miejsce 29 – Łukasz Grzesik, miejsce 47 – Agata Salamon 

- Puchar Polski klasa Amator: miejsce 11 – Marzena Chrostek, miejsce 21 – Agata Salamon, miejsce 23 – 
Rafał Chlimończyk 

 

W Pucharze Polski SUPERMOTO w klasyfikacji klubowej Automobilklub Radomski zajął miejsce I, 

a w Mistrzostwach Polski miejsce III (II Wicemistrz Polski). 

 

Zawodnicy AR i innych klubów uczestniczyli w treningach odbywających się na torze AR, a 

motocykliści – amatorzy mieli możliwość korzystania z jazd wolnych – rekreacyjnych, które umożliwiają 
doskonalenie techniki jazdy w bezpiecznych warunkach, na obiekcie zamkniętym.  
 

II – DZIAŁALNOŚĆ z zakresu BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO i OCHRONY 

ŚRODOWISKA. 
 

W dniu 13marca - we współpracy z Komendą Wojewódzką Policji zs. w Radomiu byliśmy 

współorganizatorem imprezy „Kobieta na szóstkę” 

Kierowca rajdowy - Magdalena Wilk - przeprowadziła wspólnie z funkcjonariuszami z Wydziału Ruchu 

Drogowego KWP zs. w Radomiu szkolenie z zakresu bezpiecznej jazdy samochodami. 

Nawet padający deszcz nie odstraszył kilkudziesięciu kobiet, które wzięły udział w szkoleniu na naszym 

obiekcie.  Szkolenie to było uwieńczeniem akcji prowadzonej przez Policję w Dniu Kobiet. Wtedy to 
policjanci z mazowieckiej drogówki, w czasie prowadzonych kontroli, rozdawali zaproszenia na szkolenie. 

Zaproszenia, które można było również zdobyć na facebookowym profilu Wydziału Ruchu Drogowego KWP 

zs. w Radomiu oraz w czasie imprezy sportowej "Kaziki 2015", upoważniały do udziału w szkoleniu. 
W czasie kilkugodzinnego spotkania kobiety mogły zapoznać się z prawidłowym przygotowaniem auta do 

jazdy oraz technikami doskonalącymi jazdę w trudnych warunkach drogowych. Magdalena Wilk wprowadziła 

uczestniczki w tajniki bezpiecznej jazdy samochodami, m.in. przez prawidłową pozycję za kierownicą czy też 

bezpieczne ułożenie rzeczy w bagażniku samochodu. 
Nasi diagności samochodowi  (Stacja Kontroli Pojazdów) sprawdzali światła w samochodach uczestniczek 

szkolenia, a funkcjonariusze z Wydziału Ruchu Drogowego KWP zs. w Radomiu sprawdzali wszystkim 

chętnym liczbę punktów karnych. Kursantki mogły również spróbował pokonać tor przeszkód z założonymi 
alkogoglami. 

 
 

III – INNA DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWA 
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 „Sporty motorowe dla osób niepełnosprawnych – uczyńmy świat bliższym” - – otwarte 

imprezy rekreacyjno-sportowe dla osób niepełnosprawnych w dniach  3 i 10 października 2015 roku w 
godz. 11.00 – 16.00.  

Realizacja zadania „Sporty motorowe dla osób niepełnosprawnych – uczyńmy świat bliższym”   w 

przyjętej formule organizacyjnej i programowej, przełożyła się na osiągnięcie następujących rezultatów:  

 zmiana nastawienia społeczności lokalnej w stosunku do osób niepełnosprawnych, łagodzenie wszelkich 

form dyskryminacji oraz aktywizacja społeczna poprzez sport i rekreację, 

 podniosła się świadomość o prawie osób niepełnosprawnych do ochrony przed dyskryminacją oraz do 

pełnego i równego korzystania z ich praw, 

 podniósł się poziom świadomości społecznej w zakresie potrzeb i miejsca oraz roli jaką osoby 

niepełnosprawne odgrywają w społeczeństwie, 

 poszerzyła się wiedza społeczeństwa na temat zdolności i możliwości osób niepełnosprawnych, 

 uczestnicy - beneficjenci zdobyli nowe umiejętności i doświadczenia, 

 przełamane zostały bariery świadomościowe co do ograniczeń osób niepełnosprawnych, 

 wzrosła popularność aktywnego stylu spędzania czasu wolnego oraz aktywności ruchowej i aktywnej 

rehabilitacji poprzez sport i rekreację, 

 zwiększyło się zaangażowanie różnych grup społecznych i organizacji pozarządowych w walkę o równe 

szanse dla osób niepełnosprawnych w dostępie do społecznych i gospodarczych możliwości, 

 nawiązano i utrwalono współpracę pomiędzy placówkami reprezentowanymi przez biorące w imprezach 

osoby niepełnosprawne, 

 zwiększyło się zrozumienie i akceptacja dla osób niepełnosprawnych wśród społeczności lokalnej,  

 zwiększyło się zainteresowanie wśród osób niepełnosprawnych aktywnością fizyczną - sportami 

motorowymi, bezpieczeństwem  ruchu drogowego i rekreacją, 

 wzrosła u osób niepełnosprawnych wiara we własne możliwości i umiejętności, 

 wzrosła u osób niepełnosprawnych samoobsługa i samodzielność w zakresie kontaktów interpersonalnych 

i funkcjonowania w nowym otoczeniu (minimalizacja tzw. wtórnej niepełnosprawności), 

 zmieniło się nastawienie rodziców mających niepełnosprawne dziecko do otwarcia się na innych ludzi i 

zrozumienia, że niepełnosprawność członka rodziny nie jest wstydem i powodem do izolacji społecznej, 

 podniósł się poziom funkcjonowania osób z dysfunkcjami w grupie rówieśniczej, 

 osoby niepełnosprawne zaczęły samodzielnie decydować i inicjować działania w zakresie własnej 

aktywności, spędzania czasu wolnego itp., 

 mieszkańcy Mazowsza – regionu radomskiego i przyległych powiatów - osoby niepełnosprawne - miały 

możliwość bezpłatnego udziału w otwartej imprezie sportowo – rekreacyjnej,  

 wszyscy zainteresowani dorośli, dzieci i młodzież czynnie uczestniczyli w imprezach w bezpiecznych i 

profesjonalnych warunkach, 

 popularyzację i upowszechnianie sportu i aktywnych form wypoczynku dla osób niepełnosprawnych, 

 promocję i popularyzację sportów motorowych: kartingowego i samochodowego – poprzez stworzenie 

możliwości dla chętnych uczestniczenia w jazdach na gokartach i samochodami, 

 poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego, zmniejszenie ilości wypadków drogowych, szczególnie z 

udziałem niepełnosprawnych uczestników ruchu drogowego – pieszych, rowerzystów, – poprzez 

przeprowadzenie dla zainteresowanych: 

 jazd po rowerowym torze przeszkód, 

 współzawodnictwa sportowego  – jazdy sprawnościowej samochodem wyposażonym w troleje – 
symulacja poślizgu kontrolowanego –umożliwienie uczestnikom współzawodnictwa sprawdzenia 

posiadanych umiejętności z zakresu techniki jazdy – wychodzenia z poślizgu, 

 współzawodnictwa sportowego – jazdy sprawnościowej samochodem z talerzem Stewarda –
umożliwienie uczestnikom współzawodnictwa sprawdzenia posiadanych umiejętności z zakresu techniki 

jazdy – płynność jazdy, 

 współzawodnictwa sportowego  – jazdy sprawnościowej samochodem na placu manewrowym –

umożliwienie uczestnikom współzawodnictwa sprawdzenia posiadanych umiejętności z zakresu techniki 
jazdy – manewry, m.in. parkowanie, jazda pomiędzy przeszkodami, itp. 

 jazd sprawnościowych samochodem w alkogoglach – symulacja jazdy pod wpływem alkoholu, 

    umożliwienie uczestnikom sprawdzenia w bezpieczny sposób, jak wpływa spożycie alkoholu na  zdolności  
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    psychoruchowe kierowców. 

 obiekt „Kartodrom - Radom” wykorzystany został udanie do organizacji ogólnodostępnych – otwartych 

imprez  rekreacyjno - sportowych z zakresu sportów motorowych dla mieszkańców Mazowsza. 

 

Zadanie odbyło się pod Patronatem Honorowym: Marszałka Województwa Mazowieckiego p. Adama 

Struzika, Wojewody Mazowieckiego p. Jacka Kozłowskiego,  Prezydenta Miasta Radomia p. Radosława 

Witkowskiego, Starosty Radomskiego p. Mirosława Ślifirczyka, Mazowieckiego Komendanta Policji p. 
Rafała Korczaka.  

Imprezy zrealizowane zostały przy udziale środków finansowych Samorządu Województwa Mazowieckiego. 

Patronat medialny nad imprezami objęli: Radio REKORD, Radio PLUS, Tygodnik 7 Dni, Echo Dnia, Gość 
Niedzielny, portale internetowe Radom24.pl, RadomKulturalny, sportradom.pl, CoZaDzien.pl oraz TV Dami. 

Przeprowadzono akcję promocyjną w mediach - do wszystkich patronów medialnych oraz 

lokalnych/regionalnych mediów – prasa, radio, TV – przesłane zostały kompletne informacje o imprezach 
wraz z ulotką oraz programem ramowym. W prasie lokalnej/regionalnej zamieszczone były zapowiedzi 

imprez. W trakcie trwania jednej z imprez nagrany został krótki reportaż informacyjny, który następnie ukazał 

się  w Telewizji DAMI oraz TVP Regionalna Warszawa. 

Materiały informacyjne o imprezach zostały wysłane  drogą mailową do: GOPS, Gmin, PCPR, DPS, MOPS, 
Urzędów, szkół integracyjnych, ośrodków szkolno – wychowawczych oraz organizacji pozarządowych 

prowadzących działalność na rzecz osób niepełnosprawnych – głównie w zakresie popularyzacji kultury 

fizycznej, sportu i rekreacji - Radom, Powiat Radomski, powiaty przyległe. 
W imprezach odpowiednio udział wzięło: 

- 03.10.2015 – 38 osób niepełnosprawnych wraz z opiekunami, 

- 10.10.2015 – 58 osób niepełnosprawnych wraz z opiekunami. 
Beneficjentami byli na podstawie zgłoszeń  grupowych podopieczni: Domu Pomocy Społecznej w Wierzbicy, 

Zespołu Szkół Specjalnych im. Ks. Jana Twardowskiego w Grójcu, Zespołu Szkół Specjalnych i Placówek 

Oświatowych w Radomiu, Domu Pomocy Społecznej w Jedlance, Środowiskowego Domu Samopomocy w 

Ruskim Brodzie przy Fundacji Razem, Domu Pomocy Społecznej w Krzyżanowicach oraz ze zgłoszeń 
indywidualnych mieszkańcy Gmin Kowala i Jastrzębia, Przytyka, Wolanowa i Radomia. 

Uczestnicy każdej imprezy podzieleni zostali na 4 grupy, każda z przewodnikiem - 1 osoba z obsługi 

organizacyjnej Automobilklubu Radomskiego i uczestniczyli w realizacji programu imprezy danego dnia, 
który obejmował:   

1/ przygotowane przez Automobilklub Radomski: 

 jazdy na gokartach – na wyznaczonej i zabezpieczonej części toru 

 jazdy rowerami po rowerowym torze przeszkód - plac I 

 jazdy w roli pasażera samochodem wyposażonym w troleje lub w przypadku osób posiadających 

prawo jazdy w roli kierowcy z udziałem instruktora – symulacja poślizgu kontrolowanego - nauka 
wychodzenia z poślizgu - część toru 

 jazdy w roli pasażera samochodem z talerzem Stewarda lub w przypadku osób posiadających prawo 

jazdy w roli kierowcy z udziałem instruktora - umożliwienie uczestnikom obserwacji umiejętności z 

zakresu techniki jazdy – płynność jazdy - część toru 

  jazdy w roli pasażera samochodem na placu manewrowym lub w przypadku osób posiadających 

prawo jazdy w roli kierowcy z udziałem instruktora - umożliwienie uczestnikom obserwacji 
wykonywania różnego rodzaju manewrów - część toru 

 jazdy w roli pasażera samochodem w alkogoglach lub w przypadku osób posiadających prawo jazdy 

w roli kierowcy z udziałem instruktora – symulacja jazdy pod wpływem alkoholu, umożliwienie 

uczestnikom sprawdzenia w bezpieczny sposób, jak wpływa spożycie alkoholu na  zdolności 
psychoruchowe - część toru 

2/ przygotowane przez Mazowiecką Komendę Wojewódzką Policji z siedzibą w Radomiu:  

 pogadanki z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego - zasady uczestnictwa w ruchu drogowym w 

roli pieszego, rowerzysty, kierowcy, itp. - sala przy torze w kontenerze 

 projekcje filmów z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego - sala przy torze w kontenerze 

 symulator jazdy motocyklem - sala przy torze w kontenerze - beneficjenci mogli wsiąść na symulator 
motocykla i obserwować na podpiętym do niego monitorze swoje umiejętności kierowania 

motocyklem (pokonywanie zakrętów, przeszkód, manewry na drodze, itp.) 
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 wystawa statyczna i pokaz sprzętu specjalistycznego - radiowóz i samochód nieoznakowany Opel 

Insignia z videorejestratorem (rejestrujący z przody i z tyłu pojazdu) - beneficjenci mogli wsiąść do 

środka, funkcjonariusze demonstrowali im możliwości aut - plac I 
3/ przygotowane przez Straż Miejską w Radomiu: 

 Miasteczko Ruchu Drogowego - uczestnicy mogli poruszać się po terenie miasteczka, zapoznawać się 

z ustawionymi na jego terenie znakami drogowymi, poznawać zasady poruszania się w ruchu 

drogowym w roli pieszego, rowerzysty, kierowcy, itp. Symulowane były dla nich różnego rodzaju 

sytuacje - plac I 

 EKOPATROL - pokazy działalności i sprzętu z zakresu odławiania bezpańskich zwierząt - plac I 

 wystawa statyczna i pokaz sprzętu specjalistycznego - pojazd służbowy - beneficjenci mogli wsiąść 

do środka, strażnicy demonstrowali im możliwości auta - plac I 

4/ przygotowane przez Radomską Stację Pogotowia Ratunkowego: 

 pokazy ratownictwa drogowego i udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej - plac I 

 ćwiczenia na fantomie - plac I 

 pogadanki z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej - plac I 

W dniu 10.10.2015 odbywała się również prezentacja samochodu przystosowanego do kierowania przez 
osoby niepełnosprawne. 

Konkursy z zakresu posiadanej wiedzy o sportach motorowych, tematyki motoryzacyjnej oraz bezpieczeństwa 

ruchu drogowego prowadzone były na stanowiskach Komendy Wojewódzkiej Policji zs. w Radomiu, Straży 
Miejskiej, Radomskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego, Automobilklubu Radomskiego. 

Uczestnicy zajęć, jak również konkursów otrzymywali nagrody i drobne upominki. 

każda impreza kończyła się wspólnym posiłkiem gorącym – obiadem, co pozwoliło na podsumowanie wrażeń 

i opinii na temat zadania. 
Serwis foto i informacje o przebiegu imprez zamieszczone zostały na stronach internetowych 

współorganizatorów – patroni medialni.  
 

 W dniu 24 maja 2015 r. odbył się Piknik Zdrowia organizowany przez Wojewodę Mazowieckiego                    

i Prezydenta Miasta Radomia. Prezentacja AR obejmowała wystawę statyczną: samochód nauki jazdy                     

i gokart. Obsługę stanowili kol. Marek Chęć, Daniel Prokop, Mirosław Raczyłło. Zainteresowanym 

rozdawane były foldery i wizytówki AR, dużą popularnością cieszyły się zdjęcia w gokarcie. W trakcie 

imprezy można było oddać krew oraz zapisać się do Rejestru Potencjalnych Dawców Szpiku. Na miejscu radą 

służyli m.in.: doradcy HIV/AIDS, edukatorzy seksualni, psycholodzy, specjaliści leczenia uzależnień oraz 

pedagodzy pracujący z dziećmi i młodzieżą. Zaplanowano również pokaz jazdy na wózkach inwalidzkich, 

naukę wykonywania ćwiczeń Tai-Chi oraz pokazy udzielania pierwszej pomocy. Było można wykonać 

bezpłatne pomiary tlenku węgla w wydychanym powietrzu oraz ciśnienia tętniczego. Nie zabrakło też 

występów artystycznych. 

 W dniu 19 grudnia 2015 roku odbyła się Klubowa Wieczerza Wigilijna z udziałem Jego Ekscelencji 
Księdza Biskupa Adama Odzimka – Biskupa Pomocniczego Diecezji Radomskiej, połączona z 

podsumowaniem działalności statutowej AR w roku 2015. 

Podczas uroczystości wręczono puchary i nagrody pieniężne dla zawodników reprezentujących barwy AR w 
sporcie motocyklowym - Supermoto. 

Pamiątkowy puchar otrzymał także Poseł na Sejm RP Pan Leszek Ruszczyk - za pomoc w realizacji zadań 

statutowych AR. 
 

IV - PODSUMOWANIE  

Realizacja zadań statutowych naszego stowarzyszenia możliwa jest dzięki współpracy z administracją 
rządową i samorządową oraz liczną grupą instytucji i firm, wspierających AR zarówno finansowo 

/sponsoring/, jak również rzeczowo i organizacyjnie. 
 

I tak, najważniejszymi partnerami Automobilklubu Radomskiego w roku 2015 byli:  

 Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego, 
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 Mazowiecki Urząd Wojewódzki, 

 Urząd Miejski w Radomiu, 

 Starostwo Powiatowe w Radomiu, 

 Mazowiecka Komenda Wojewódzka Policji,  

 Komenda Miejska Policji w Radomiu,  

 Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Radomiu, 

 Straż Miejska w Radomiu,  

 Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Radomiu, 

 Wodociągi Miejskie w Radomiu Sp. z o.o., 

 REWITALIZACJA sp. z o.o., 

 Radomskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego „ADMINISTRATOR” Sp. z o.o., 

 Piekarnia „Fogiel&Fogiel”, 

 VIMEX S.A., 

 PHU „AUTO-SKODA”. 

 

Sporządził: 
Jadwiga Wacławska 
Kierownik Działu Prezydialnego                                                                            

 


