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SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE 

Z DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ AUTOMOBILKLUBU RADOMSKIEGO 

w roku 2016 

 

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 2016 Automobilklub Radomski był gospodarzem i współorganizatorem wraz z Promotorem 

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

Annopol 24 , 03-236 Warszawa – zawodów kartingowych rangi ogólnopolskiej: 

ROTAX MAX Challenge Polska (V i VI Runda) w kategoriach: Micro Max, Mini Max, Junior Max, Senior 
Max, DD2 Max, DD2 Masters; Pokazy promocyjne – Mini Max, Micro Max, Hobby, E 50 Trening – 21 – 22 

maja 2016 roku 

W zawodach uczestniczyło:  
70 zawodników, reprezentujących 17 klubów sfederowanych w Polskim Związku Motorowym oraz w 

najmłodszej grupie – w Pokazach Mini Max, Micro Max, Hobby, E 50 Trening  - uczestniczyło 33 osoby. 

Zawodnicy z Mazowsza to: 4 reprezentantów Automobilklubu Polski w Warszawie, 16 reprezentantów 
Automobilklubu Rzemieślnik w Warszawie, 3 zawodników MOTO KLUB Radom, 2 zawodników Sekcji 

Kartingowej Automobilklubu Radomskiego. Wśród najmłodszych – 17 dzieci z Warszawy i Radomia. 

Zawody Kartingowe odbyły się pod Patronatem Honorowym: Marszałka Województwa Mazowieckiego p. 

Adama Struzika, Wojewody Mazowieckiego p. Zdzisława Sipiery,  Prezydenta Miasta Radomia p. Radosława 
Witkowskiego, Starosty Radomskiego p. Mirosława Ślifirczyka, Prezesa Polskiego Związku Motorowego p. 

Andrzeja Witkowskiego.  

Patronat medialny nad niemi objęli: Radomska Grupa Mediowa, Echo Dnia, Radio PLUS, Radom 24.pl, 
RadomSport, www.sportradom.pl, Ścigacz.pl, Motór, ZebrraTV. 

 

Zawody zorganizowane zostały przy wsparciu finansowym Samorządu Województwa Mazowieckiego. 

Wsparcia organizacyjnego udzielili: Straż Miejska, Komenda Miejska Policji, Miejski Zarząd Dróg i 
Komunikacji oraz firmy: Piekarnia „FOGIEL&FOGIEL, PHU „AUTO-SKODA”. 

 

2) Sport samochodowy 
W roku 2016 Automobilklub Radomski zorganizował cztery 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. 

 
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. 

http://www.sportradom.pl/
http://www.radom24.pl/
http://www.mojradom.pl/
http://www.cozadzien.pl/
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I Popularna Impreza Samochodowa „SUPEROES” odbyła się w dniu 14.05.2016 r.  
W imprezie wzięło udział 42 uczestników, którzy startowali w 5 klasach w zależności od pojemności 

samochodu.  

 

II Popularna Impreza Samochodowa „SUPEROES” odbyła się w dniu 09.07.2016 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 17.09.2016  r.  

W imprezie wzięło udział 30 uczestników, którzy startowali w 5 klasach w zależności od pojemności 

samochodu.  
 

IV Popularną Imprezą Samochodową „SUPEROES” odbyła się w dniu 15.10.2016  r.  

W imprezie wzięło udział 20 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 IV SUPEROESU obliczono i ogłoszono wyniki klasyfikacji generalnej 4 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.  

  

3) Inne imprezy rekreacyjno-sportowe z zakresu sportów motorowych 

 

Festyn rodzinny „Sporty Motorowe na Mazowszu” - w dniu 4 września 2016 roku  

w godz. 10.00 – 17.00. 

Zadanie odbyło się pod Patronatem Honorowym: Marszałka Województwa Mazowieckiego p. Adama 
Struzika, Wojewody Mazowieckiego p. Zdzisława Sipiery,  Prezydenta Miasta Radomia p. Radosława 

Witkowskiego, Starosty Radomskiego p. Mirosława Ślifirczyka, Mazowieckiego Komendanta 

Wojewódzkiego Policji p. Tomasza Michułki.  

Na imprezie mieliśmy zaszczyt gościć pana Wiceprezydenta Miasta Radomia Jerzego Zawodnika.  
Impreza zrealizowana została przy udziale środków finansowych Samorządu Województwa Mazowieckiego. 

Patronat medialny nad imprezą objęli: Radomska Grupa Mediowa, Echo Dnia, Radio PLUS, Radom 24.pl, 

RadomSport, www.sportradom.pl, Ścigacz.pl, Motór, ZebrraTV. 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” 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, 

http://www.sportradom.pl/
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 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 

 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 – 

Radomska Stacja Pogotowia ratunkowego   

 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 pojazdów 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: 3 członków Sekcji Kartingowej Automobilklubu Radomskiego – Borys Rogala, Aleksander 

Kruk, Mikołaj Rola; 3 reprezentantów barw Automobilklubu Radomskiego w sporcie motocyklowym – 

startujących w Pucharze i Mistrzostwach Polski Supermoto – Rafał Perkowski (2015 - III miejsce Puchar 
Polski Supermoto), Albert Idzik (2015 - II miejsce Puchar Polski Supermoto), Paweł Matuszewski. W sezonie 

2015 w barwach Automobilklubu Radomskiego startowało 11 zawodników w rozgrywkach Mistrzostw Polski 

i Pucharu Polski SUPERMOTO. Automobilklub Radomski w 2015 roku w Pucharze Polski SUPERMOTO w 

klasyfikacji klubowej zajął miejsce I, a w Mistrzostwach Polski miejsce III (II Wicemistrz Polski) - również 
dzięki startom w naszych barwach w/w motocyklistów. 

Zaprezentowano także utytułowanego kierowcę rajdowego Mariusza Nowocienia, który swą karierę 

zawodniczą rozpoczynał w Automobilklubie Radomskim, a obecnie reprezentuje barwy Automobilklubu 
Polski w Warszawie – startuje w Rajdowych Samochodowych Mistrzostwach Polski w zespole Huzar Rally 

Team. Każdy z zawodników został szeroko przedstawiony przez spikerów imprezy, przeprowadzono także z 

nimi wywiady. Zaprezentowano również jazdy wolne motocyklami - udział w nich wzięło - 10 osób. W 
programie pojawił się również pokaz - próba sprawnościowa „na dochodzenie” samochodami - prezentację tą 

przedstawiło dwóch uczestników naszych Popularnych Imprez Samochodowych Superoes. 

Przygotowano również prezentację pojazdów zabytkowych – motocykli, samochodów i rowerów. 

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. 
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Odbyły się również występy artystyczne wychowanków Młodzieżowego Domu Kultury  im. Heleny 

Stadnickiej w Radomiu –gimnastyka artystyczna z elementami akrobatyki  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  Radomskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego. 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 4.000  publiczności. 

Wśród nich aktywnie wzięło udział w poszczególnych punktach programu łącznie około 320 osób, w tym:  

 3 zawodników w pokazach motocykli Supermoto, 

 3 uczestników w pokazach kartingowych 

 2 uczestników pokazów samochodowych - próba sprawnościowa „na dochodzenie” 

 10 osób w jazdach sprawnościowo-sportowych motocyklami, 

 76 osób w jazdach na gokartach, 

 41 osób we współzawodnictwie sportowym – jeździe sprawnościowej na rowerowym torze przeszkód, 

 48 osób we współzawodnictwie sportowym – jeździe sprawnościowej samochodem wyposażonym w 

troleje, 

 27 osób we współzawodnictwie sportowym – jeździe sprawnościowej samochodem z talerzem 

Stewarta, 

 30 osób we współzawodnictwie sportowym – jeździe sprawnościowej samochodem na placu 

manewrowym, 

 około 40 osób skorzystało z jazd sprawnościowych samochodem w alkogoglach, 

 około 40 osób uczestniczyło w konkursach – wiedzy z zakresu motoryzacji, wiedzy o sportach 

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 oraz pokazy filmów 

profilaktycznych przygotowane przez Komendę Wojewódzką Policji. 
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.  

 

 

Piknik rodzinny „Bezpieczna Rodzina” - w dniu 25 września 2016 roku w godz. 10.00 – 17.00. 
Zadanie skierowane było do rodzin i osób po 55 roku życia. 

Każdy z uczestników Pikniku otrzymał elementy odblaskowe. 

Zadanie odbyło się pod Patronatem Honorowym: Marszałka Województwa Mazowieckiego p. Adama 
Struzika, Prezydenta Miasta Radomia p. Radosława Witkowskiego, Starosty Radomskiego p. Mirosława 

Ślifirczyka, Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego Policji p. Tomasza Michułki.  

Impreza zrealizowana została przy udziale środków finansowych Samorządu Województwa Mazowieckiego.  
Patronat medialny nad imprezą objęli: Radomska Grupa Mediowa, Echo Dnia, Radio PLUS, Radom 24.pl, 

RadomSport, www.sportradom.pl, Ścigacz.pl, Motór, ZebrraTV. 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 Pikniku „Bezpieczna Rodzina” w przyjętej formule organizacyjnej i programowej, 
przełożyła się na osiągnięcie następujących rezultatów:  

 Zapewnienie mieszkańcom Mazowsza możliwości wzięcia udziału w otwartym Pikniku   

   rekreacyjno-sportowym oraz we współzawodnictwie mającym na celu działania edukacyjne w  
   zakresie bezpieczeństwa w ruchu drogowym, 

http://www.sportradom.pl/
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 Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, zmniejszenie ilości wypadków drogowych,  

 Rozwój zainteresowań beneficjentów - rodzin i osób po 55 roku życia, w tym politechnizacja, edukacja 
motoryzacyjna,  edukacja z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, podniesienie 

posiadanych umiejętności  w kierowaniu pojazdami wraz z działaniami na rzecz poprawy 

bezpieczeństwa ruchu drogowego, 

 Popularyzacja i upowszechnianie sportów motorowych jako aktywnych form wypoczynku dla 
wszystkich grup wiekowych, szczególnie osób po 55 roku życia oraz rodzin wielopokoleniowych,  

 Stworzenie możliwości i warunków mieszkańcom regionu do czynnego uczestnictwa we 

współzawodnictwie sportowym w sportach motorowych mającym na celu poprawę bezpieczeństwa 
ruchu drogowego w bezpiecznych i profesjonalnych warunkach, 

 Propagowanie zdrowego trybu życia, 

 Zagospodarowanie wolnego czasu i popularyzacja rodzinnych form jego spędzania poprzez udział w 
Pikniku, 

 Integracja środowiska zmotoryzowanych mieszkańców województwa mazowieckiego, 

 Integracja społeczności lokalnych, 

 Wykorzystanie obiektu „Kartodrom - Radom” do organizacji ogólnodostępnego – otwartego Pikniku  
rekreacyjno-sportowego z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego dla mieszkańców Mazowsza, 

 Rozwój wolontariatu w Automobilklubie Radomskim - poprzez udział wolontariuszy w obsłudze 

Pikniku, jak i przy jego przygotowaniu. 
Osiągnięcie w/w rezultatów było możliwe dzięki przeprowadzeniu programu Pikniku, 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: 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. 

 występy artystyczne wychowanków Młodzieżowego Domu Kultury  im. Heleny Stadnickiej w Radomiu 

– wokaliści. 

 wystawa statyczna i pokazy sprzętu specjalistycznego – Straż Miejska , jak również miasteczko ruchu 

drogowego dla przedszkolaków.  

 pokazy sprzętu i działań z zakresu ratownictwa drogowego i pierwszej pomocy przedmedycznej – 
Radomska Stacja Pogotowia Ratunkowego . 

 Aeroklub Radomski - pokazy modeli latających zdalnie sterowanych, wystawa statyczna modeli, jak 

również możliwość dla uczestników Pikniku stworzenia z przygotowanych gotowych elementów 

własnego modelu samolotu. 

 prezentacja i pokaz zawodników kartingowych Automobilklubu Radomskiego. 

 pokaz  motocykli Supermoto. 

 jazdy wolne motocyklami torowymi. 

 wystawa i pokaz motocykli, samochodów i rowerów zabytkowych. 

 próba na dochodzenie – samochody uczestników Popularnych Imprez Samochodowych SUPEROES. 

 występy wokalne i taneczne - Rafał Glimasiński, Kamila Kołsut, Jakub Lucedarski ze swoją formacją 

taneczną. 

 pokaz samochodów marki Ssangyong. 

 liczne konkursy. 
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W Pikniku uczestniczyło: 3 członków Sekcji Kartingowej Automobilklubu Radomskiego – Borys Rogala, 

Aleksander Kruk i Mikołaj Rola; 12 motocyklistów – w SUPERMOTO i motocyklach torowych, 2 
uczestników Popularnych Imprez Samochodowych SUPEROES (próba „na dochodzenie”) 

Przygotowano również prezentację motocykli, samochodów i rowerów zabytkowych – 7 uczestników. 

W wyniku przeprowadzonych rozmów w programie imprezy znalazły się:  

1. Blok prezentacji Mazowieckiej Komendy Wojewódzkiej Policji zs. w Radomiu i Komendy Miejskiej 
Policji 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. 
2. Występy artystyczne wychowanków Młodzieżowego Domu Kultury  im. Heleny Stadnickiej w Radomiu – 

występy wokalne - 7 osób. 

3. Występ artystyczny: wokalny - finalista radomskiego konkursu Co za Talent - Rafał Glimasiński oraz 
Kamila Kołsut i taneczny: Formacja taneczna Jakuba Lucedarskiego. 

4. Pokaz samochodów - Firma Ssangyong Radom. 

5. Wystawa statyczna i pokazy sprzętu specjalistycznego –Straż Miejska, w tym  miasteczko ruchu 

drogowego dla przedszkolaków.  
6. Pokazy sprzętu i działań z zakresu ratownictwa drogowego i pierwszej pomocy przedmedycznej – 

Radomska Stacja Pogotowia Ratunkowego. 

7. Pokazy modeli latających zdalnie sterowanych, w tym możliwość stworzenia własnego modelu z gotowych 
elementów przygotowane przez sekcje Aeroklubu Radomskiego.  

W trakcie trwania imprezy na obiekcie Automobilklubu Radomskiego gościliśmy około 3.800  publiczności. 

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

 12 motocyklistów Supermoto i motocykle torowe, 

 3 zawodników sportu kartingowego, 

 2 zawodników sportu samochodowego – próba na dochodzenie, 

 76 osób w jazdach sportowych na gokartach, 

 135 osób w jeździe sprawnościowej samochodem wyposażonym w troleje,  jeździe sprawnościowej   

      samochodem z talerzem Stewarta,  samochodem w alko goglach, 

 78 osób w jeździe na gokartach 

 około 70 osób uczestniczyło w konkursach – wiedzy z zakresu motoryzacji, wiedzy o sportach  

      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 przygotowany przez Komendę 
Wojewódzką Policji. 

W Pikniku uczestniczyli również obcokrajowcy - grupa w ramach wymiany międzyszkolnej (Zespół Szkół 

Technicznych w Radomiu)  z Litwy, Łotwy i Norwegii - około 50 osób. 
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 34 imprez, w tym: 
- 1 z zakresu sportu kartingowego /06 czerwca/, 

- 6 markowych zlotów samochodowych, imprez samochodowych  /21 kwietnia, 07 maja, 27 maja, 09 

września, 22 września, 24 września/  
- 4„nakrętki” telewizyjne, 

- 23 z zakresu sportu motocyklowego /02 kwietnia, 16 kwietnia, 23 kwietnia, 24 kwietnia, 30 kwietnia, 28 

maja, 04 czerwca, 11 czerwca, 18 czerwca, 23 czerwca, 25 czerwca, 02 lipca, 16 lipca, 23 lipca, 30 lipca, 06 

sierpnia, 13 sierpnia, 20 sierpnia, 27 sierpnia, 03 września, 10 września, 01października, 06 października/. 
 

2. SĘDZIOWIE – SZKOLENIA, OBSŁUGA IMPREZ 
Szkolenie i egzamin dla sędziów i kandydatów na sędziów sportu kartingowego  przeprowadzone zostało w 
dniach 06 – 07 maja 2016 roku. Uczestniczyło w nim 44 osoby. 
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W roku 2016 licencję sędziowską sportu kartingowego stopnia O posiadało 7 osób. 

W roku 2016 licencję sędziowską sportu kartingowego stopnia P posiadało 9 osób. 
Szkolenie i egzamin dla sędziów i kandydatów na sędziów sportu samochodowego odbyły się w dniu 

02.04.2016 w AR. W szkoleniu uczestniczyło 38 osób. 

W wyniku pozytywnego zdania egzaminu w roku 2016 licencję sędziowską sportu samochodowego stopnia II 

posiadało 5 osób. 
W roku 2016 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 59 osób. 

 

3. DZIAŁALNOŚĆ SEKCJI KARTINGOWEJ 
Barwy Automobilklubu Radomskiego w sezonie 2016 reprezentowali: Jakub Korbela, Borys Rogala, 

Aleksander Kruk, Mikołaj Rola. 

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), Pucharu ROK CUP 
POLAND (14 rund), Pucharu ROTAX (12 rund), Pucharu Easykart 60 (14 Rund), MP Młodzik - 

Współzawodnictwo Dzieci i Młodzieży. 

 
Wyniki sezonu przedstawiają się następująco: 

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

Zawodnicy kartingowi AR i innych klubów uczestniczyli w treningach i jazdach wolnych, odbywających się 
na torze zgodnie z obowiązującym w sezonie 2016 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 2016 w barwach Automobilklubu Radomskiego startowało 15 zawodników w rozgrywkach 
Mistrzostw Polski i Pucharu Polski SUPERMOTO: Albert Idzik, Rafał Perkowski, Dariusz Rosik, Tomasz 

Bramson, Agata Salamon, Chrostek Marzena, Rafał Chlimończyk, Michał Frąszczak, Łukasz Hepner, Kacper 

Gajos, Damian Krupa, Mikołaj Pryliński, Andrzej Kamiński, Maciej Raźniewski, Rafał Bury. 

 
Wyniki sezonu przedstawiają się następująco: 

Puchar Polski: 

KLASA C2 
miejsce 1 – Łukasz Hepner 

miejsce 9 – Kacper Gajos 

miejsce 13 – Agata Salamon 

miejsce 18 – Damian Krupa 

miejsce 22 – Marzena Chrostek 

miejsce 26 – Rafał Chilimończyk 

miejsce 31 – Mikołaj Pryliński 
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miejsce 34 – Andrzej Kamiński 

miejsce 35 – Tomasz Bramson 

miejsce 38 – Maciej Raźniewski 

miejsce 46 – Rafał Bury 

 

Mistrzostwa Polski: 
KLASA S2 

miejsce 11 – Rafał Perkowski 

miejsce 12 – Dariusz Rosik 
miejsce 14 – Michał Frąszczak 

miejsce 15 – Albert Idzik 

 

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

a w Mistrzostwach Polski miejsce IV. 

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 08 marca - we współpracy z Komendą Wojewódzką Policji zs. w Radomiu byliśmy 

współorganizatorem imprezy „Mężczyzna - Kobiecie” 

Kierowca rajdowy - Mariusz Nowocień - przeprowadziła wspólnie z funkcjonariuszami z Wydziału Ruchu 

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

W szkoleniu wzięło udział  kilkanaście kobiet. W czasie kilkugodzinnego spotkania kobiety mogły zapoznać 
się z prawidłowym przygotowaniem auta do jazdy oraz technikami doskonalącymi jazdę w trudnych 

warunkach drogowych. Mariusz Nowocień wprowadził 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 

 

Prowadzenie działań edukacyjnych skierowanych do kierowców i kandydatów na kierowców - w 
ramach tego działania zorganizowaliśmy 4 otwarte spotkania informacyjno – edukacyjno – szkoleniowe - 

terminy spotkań: 17.06.2016,  24.06.2016, 09.09.2016 i 16.09.2016 w godzinach od 15.00 - 19.00. W trakcie 

spotkań promowana była idea trzeźwości za kierownicą różnego typu pojazdów, a co za tym idzie zasady 

bezpieczeństwa w ruchu drogowym. 
Spotkania zrealizowane zostały przy udziale środków finansowych Samorządu Województwa 

Mazowieckiego. 

Patronat Honorowy nad spotkaniami objęli:  Marszałek Województwa Mazowieckiego p. Adam Struzik, 
Wojewoda Mazowiecki p. Zdzisław Sipiera,  Prezydent Miasta Radomia p. Radosław Witkowski, Starosta 

Powiatu Radomskiego p. Mirosław Ślifirczyk; 

 
Patronat medialny nad nimi objęli: Radomska Grupa Mediowa, Echo Dnia, Radio PLUS, Radom 24.pl, 

RadomSport, www.sportradom.pl, Ścigacz.pl, Motór, ZebrraTV. Przeprowadzono akcję promocyjną w 

mediach  - do wszystkich patronów medialnych oraz lokalnych/regionalnych mediów – prasa, radio, TV – 

http://www.sportradom.pl/
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przesłane zostały kompletne informacje o spotkaniach. W prasie lokalnej/regionalnej zamieszczone były 

zapowiedzi. 
Bezpośrednimi beneficjentami byli kierowcy i kandydaci na kierowców, w tym ich rodziny – mieszkańcy 

Mazowsza (Radomia, regionu radomskiego, regionów przyległych). Zadanie przewidywało położenie dużego 

nacisku na działania edukacyjne skierowane do młodzieży szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych (po 

zmianie przepisów w styczniu 2013 roku już 14 – latkowie mogą posiadać prawo jazdy – kat. AM) oraz 
przyszłych kierowców szkolących się w Ośrodku Szkolenia Kierowców Automobilklubu Radomskiego i 

innych Ośrodkach Szkolenia Kierowców z terenu Mazowsza (Radomia, regionu radomskiego, regionów 

przyległych). 
Liczba uczestników podczas jednego spotkania/dnia – około 40 – 50 osób. 

Realizacja zadania w przyjętej formule organizacyjnej i programowej, przełożyła się na osiągnięcie 

następujących rezultatów:  

 zwiększyła się świadomość i wiedza uczestników spotkań w zakresie konsekwencji kierowania pojazdem 

w stanie nietrzeźwości, 

 uczestnikom spotkań ukazano niebezpieczeństwa wynikające z uczestnictwa w stanie nietrzeźwości w 

ruchu drogowym, 

 uczestnikom spotkań wskazano sposoby unikania groźnych sytuacji na drogach, 

 uczestnicy spotkań uzyskali informacje dotyczące szkodliwości spożywania alkoholu i 

niedopuszczalności osób nietrzeźwych w ruchu drogowym, 

 uczestnicy spotkań mieli możliwość wykształcić w sobie właściwe postawy wobec używania alkoholu i 

substancji psychoaktywnych, 

 poprzez udział i przyswojenie odpowiedniej wiedzy przez beneficjentów nastąpi ograniczenie strat 

społecznych i materialnych wynikających z wypadków drogowych, 

 nastąpiła promocja trzeźwości na drogach, 

 wśród uczestników zadania wykształcono prozdrowotne postawy i zachowania. 

Rezultaty zostały osiągnięte poprzez realizację zadania - organizację otwartych spotkań, jak również przez 

udział w nich beneficjentów. Większość rezultatów ma charakter trwały. 
Informację o spotkaniach wysłano do radomskich szkół ponadpodstawowych:  gimnazjalnych i 

ponadgimnazjalnych, Ośrodków Szkolenia Kierowców z terenu Radomia, regionu radomskiego i regionów 

przyległych, Urzędów Gmin, Starostw Powiatowych, instytucji, firm, itp.  
Uczestnicy każdego spotkania podzieleni zostali na grupy, każda z grup uczestniczyła na zmianę  w realizacji 

programu danego spotkania, czyli w:   

- pogadankach z psychologiem i lekarzem na temat wpływu alkoholu i środków odurzających na zdrowie i 

zagrożeń, które niosą za sobą nietrzeźwi kierowcy – uczestnicy ruchu drogowego, 
- pogadankach z psychologiem i lekarzem na temat problemu dokonywania właściwych wyborów, 

odpowiedzialności za siebie i innych, mity na temat picia alkoholu, 

- spotkaniach z funkcjonariuszami policji – pogadanki na temat wypadków z udziałem nietrzeźwych 
kierowców, 

- projekcjach filmów i prezentacjach multimedialnych dotyczących bezpieczeństwa na drodze oraz 

wypadków, których przyczyną byli nietrzeźwi kierowcy, 
- prezentacjach zdjęć z wypadków samochodowych, 

- spotkaniach z prawnikiem – pogadanki na temat ewentualnych konsekwencji prawnych prowadzenia 

pojazdu w stanie nietrzeźwości, 

- jazdach  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. 

W trakcie każdego spotkania prowadzący zajęcia i pogadanki udzielali również indywidualnych porad i 
odpowiedzi na pytania – uczestnicy spotkań mogli konsultować z nimi nurtujące ich problemy.  

Na naszym obiekcie zostały wyznaczone sektory (miejsca) dla poszczególnych działań w ramach realizacji 

zadania - beneficjenci przechodzili z sektoru do sektoru (wspomagały ich służby porządkowe - wolontariusze) 

w celu skorzystania z poszczególnych punktów programu. 
W poszczególnych sektorach odbywały się również konkursy z tematyki prawa o ruchu drogowym. 

Wręczenia nagród  i upominków dokonywane były  bezpośrednio po zakończeniu poszczególnych 

konkursów, a nagrody dla najaktywniejszych uczestników wręczane były na zakończenie spotkania. 
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Mazowiecka Komenda Wojewódzka Policji z siedzibą w Radomiu przygotowała również symulator jazdy 

motocyklem - beneficjenci mogli wsiąść na symulator motocykla i obserwować na podpiętym do niego 
monitorze swoje umiejętności kierowania motocyklem (pokonywanie zakrętów, przeszkód, manewry na 

drodze, itp.) 

W trakcie spotkań psycholog przeprowadzał anonimowe ankiety, na podstawie których uczestnicy mogli 

ocenić realnie (przy ich spożyciu alkoholu) w jakim stopniu są zagrożeni popadnięciem w alkoholizm. 
Psycholog, który posiada uprawnienia psychologa transportu (bada kierowców, również kierowców, którzy 

utracili prawo jazdy za kierowanie pod wpływem alkoholu) przygotował również ćwiczenia na urządzeniach, 

na których badani są kierowcy, a które pokazują ich czas reakcji na dane sytuacje. Dla uatrakcyjnienia i 
zobrazowania tematu uczestnicy wykonywali te same zadania również w alkogoglach - mogli przez to 

osobiście przekonać się „na własnej skórze”, jak alkohol wpływa na ich percepcję i czas reakcji. 

W dniu 16.09.2016 r. około godziny 13.00 odbył się również na wjeździe na nasz teren, przygotowany przez 
KWP zs. w Radomiu oraz grupę działaczy Automobilklubu Radomskiego, pokaz udzielania pierwszej 

pomocy przedmedycznej - była to symulacja wypadku drogowego na ścieżce rowerowej z udziałem 

samochodu  i rowerzysty. Zapraszaliśmy przechodniów (obiekt nasz mieści się przy głównej ulicy Radomia), 

by uczestniczyli w akcji ratunkowej. Ratownicy medyczni, których zaprosiliśmy do współpracy, przy pomocy 
fantomów, uczyli jak prawidłowo  reagować i jak udzielić pierwszej pomocy poszkodowanym przed 

przyjazdem  właściwych służb. Akcja cieszyła się dużym zainteresowaniem - nakrętka z niej ukazała się w 

lokalnej telewizji. Część uczestników tej akcji pojawiła się w tym dniu na spotkaniu i mogła skorzystać z jego 
programu. 

 

W dniu 28 maja 2016 r. odbył się 7 Piknik Naukowy organizowany przez Urząd Miejski w Radomiu i Dom 
Kultury „Borki”.  Prezentacja AR obejmowała wystawę statyczną: samochód nauki jazdy, skuter nauki jazdy, 

3 gokarty, puchary i trofea z zawodów i imprez. Obsługę stanowili kol. Bartosz Domagała, Daniel Prokop, 

Mirosław Raczyłło. Zainteresowanym rozdawane były foldery i wizytówki AR, dużą popularnością cieszyły 

się zdjęcia w gokarcie. Przeprowadzono również loterię, w której nagrodami były bezpłatne wejściówki na 
gokarty AR.  Największym zainteresowaniem uczestników Pikniku cieszyły się stoiska, na których 

prezentowane są doświadczenia chemiczne, z zakresu fizyki i techniki. Długie kolejki ustawiały się do 

zwiedzenia pojazdu strażackiego Portu Lotniczego. 
 Studenci radomskiego uniwersytetu i uczniowie szkół, a także Radosław Brzózka, dziennikarz telewizyjny, 

wyjaśniali dlaczego właśnie takie procesy zachodzą, a nie inne w danych eksperymentach lub zjawiskach 

przyrody. 

Dzieci oblegały namioty i stoiska, z łamigłówkami matematycznymi lub zajęciami plastycznymi. Tym 
bardziej, że można było wygrać nagrody. 

Radomska Policja  prezentowała m.in. symulator jazdy na motocyklu. 

Było dużo chętnych na wycieczki do astrobazy, 42. Bazy Lotnictwa Szkolnego i Jednostki Ratowniczo-
Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej nr 2. 

  

  
W dniu 01 czerwca 2016 r. odbył się Festyn Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym organizowany przez 

Komendę Wojewódzką Policji zs. w Radomiu.  Prezentacja AR obejmowała wystawę statyczną: samochód 

nauki jazdy, skuter nauki jazdy, 3 gokarty, puchary i trofea z zawodów i imprez. Obsługę stanowili kol. 

Bartosz Domagała, Daniel Prokop, Mirosław Raczyłło. Zainteresowanym rozdawane były foldery i wizytówki 
AR, dużą popularnością cieszyły się zdjęcia w gokarcie. Przeprowadzono również konkurs z zakresu wiedzy 

o brd, w którym nagrodą były bezpłatne wejściówki na gokarty AR.   

KWP zs. w Radomiu zorganizowała pierwszą edycję Mazowieckiego Forum Profilaktyki i Promocji 
Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym. W czasie trwania festynu wszystkie dzieci wraz z opiekunami mogły 

przekonać się, jak ważne jest bezpieczeństwa w drodze do domu, czy szkoły. Do dyspozycji uczestników były 

m.in. symulator dachowania, specjalnie przygotowane na tą okazję kino 5D, gdzie wyświetlane były filmy 
zachęcające do bezpiecznej jazdy samochodami. Nie zapomniano o starszych uczestnikach festynu, którzy 

mogli zapoznać się z najnowszymi osiągnięciami z dziedziny motoryzacji, w tym. m.in. pojazdami z napędem 

hybrydowym. 

W zlokalizowanym nieopodal teatrze odbyły się warsztaty z zasad prawidłowego używania fotelików 
samochodowych, czy też spektakl „Mój wybór, moje życie”. A w Galerii Słonecznej policjanci z SPPP w 

Radomiu przeprowadzili warsztaty z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. 
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Uczestnicy festynu mogli również zobaczyć wyposażenie Policji, Straży Pożarnej czy też Straży Miejskiej. 

Nie było osoby, które przeszłaby obojętnie obok stoiska Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej i nie 
chciała przymierzyć kamizeli taktycznej lub zdjąć swój odciska palca. 

Integralną częścią imprezy było także rozstrzygnięcie eliminacji wojewódzkich XXIX Edycji 

Ogólnopolskiego Konkursu „Policjant Ruchu Drogowego”.  

Dzień Dziecka był także okazją do przeprowadzenia trzeciej już edycji akcji „Życiodajny Krwioobieg”, którą 
zorganizowali przedstawiciele Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów Województwa Mazowieckiego w 

Radomiu, Zespół Prasowy KWP Radom oraz Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. dr 

Konrada Vietha w Radomiu. Tym razem zbierano krew dla dzieci poszkodowanych w wypadkach 
drogowych. 

 

 
W dniu 28 sierpnia 2016 r. odbył się IV Piknik Zdrowia pod patronatem honorowym Prezydenta Miasta 

Radomia, wiceprezydenta Jerzego Zawodnika, oraz wojewody mazowieckiego Zdzisława Sipiery. 

Prezentacja AR obejmowała wystawę statyczną: samochód nauki jazdy, skuter nauki jazdy, 3 gokarty, 

puchary i trofea z zawodów i imprez. Obsługę stanowili kol. Ewa Moskała, Stanisław Gleich, Mirosław 
Raczyłło. Zainteresowanym rozdawane były foldery i wizytówki AR, dużą popularnością cieszyły się zdjęcia 

w gokarcie.  

W pikniku wzięło udział 52 wystawców, którzy zaprezentowali swoją działalność. Podczas tegorocznego 

pikniku można było miedzy innymi bezpłatnie zbadać wzrok, zmierzyć ciśnienie tętnicze, dokonać  pomiaru 

glukozy, pomiaru masy ciała oraz przeprowadzić badanie stóp. Odbyły się również konsultacje dietetyczne 
oraz stomatologiczne. 

Była to też okazja do spróbowania miodu, czy skorzystania z ćwiczeń. Wśród licznych atrakcji były pokazy 

fitness, badania, akcja charytatywna. Najmłodsi wzięli udział w konkursach o zdrowiu, a starsi mogli oddać 

krew. 
 

W dniu 20 grudnia 2016 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 2016. 

Podczas uroczystości wręczono puchary i nagrody pieniężne dla zawodników reprezentujących barwy AR w 

sporcie motocyklowym - Supermoto. 

Wręczono również odznaki honorowe AR przyznane przez Zarząd z okazji Jubileuszu 30-lecia Kartodromu 
Radom. 

Dokonano także wręczenia:   

1. statuetek pamiątkowych ufundowanych przez Prezydenta Radomia: 
- dla zawodników reprezentujących barwy AR w sportach motorowych 

- dla działaczy AR 

- dla firm i instytucji wspierających działalność statutową AR, 
2. statuetek pamiątkowych ufundowanych przez Zarząd AR dla firm i instytucji wspierających działalność 

statutową 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 2016 byli:  

 Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego, 

 Mazowiecki Urząd Wojewódzki, 
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 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”. 


