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SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE 

Z DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ AUTOMOBILKLUBU RADOMSKIEGO 

w roku 2017 

 

I – DZIAŁALNOŚĆ w zakresie SPORTÓW MOTOROWYCH. 

 

1. ORGANIZACJA IMPREZ: 

 

1) Sport samochodowy 

a) Popularne Imprezy Samochodowe SUPEROES  
W roku 2017 Automobilklub Radomski zorganizował trzy Popularne Imprezy Samochodowe SUPEROES, 

adresowane do kierowców amatorów i polegające na przejechaniu przez każdego uczestnika prób 
sprawnościowo - zręcznościowych zlokalizowanych na torze. 

Organizacja imprez miała na celu: 

 promocję sportu samochodowego 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. 

 

Popularne Imprezy Samochodowe SUPEROES przeprowadzone zostały w oparciu o Regulamin Ramowy 
Rozgrywek i Regulaminy Szczegółowe Imprez zatwierdzone przez Okręgową Komisję Sportu 

Samochodowego ZO PZM w Warszawie. 

Patronami Medialnymi imprez byli: Radomska Grupa Mediowa, Echo Dnia, Zebrra.TV, Radio PLUS, Radom 
24.pl, www.radomsport.pl, www.sportradom.pl. 

 

I Popularna Impreza Samochodowa „SUPEROES” odbyła się w dniu 27 maja 2017r.  

W imprezie wzięło udział 22 uczestników, którzy startowali w 5 klasach w zależności od pojemności 
samochodu.  

 

II Popularna Impreza Samochodowa „SUPEROES” odbyła się w dniu 30 września 2017r.  
W imprezie wzięło udział 23 uczestników, którzy startowali w 5 klasach w zależności od pojemności 

samochodu.  

 

III Popularną Imprezą Samochodową „SUPEROES” odbyła się w dniu 14 października 2017r.  

W imprezie wzięło udział 22 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-VI 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-VI.  

Głównymi współorganizatorami Otwartych Imprez Samochodowych SUPEROES byli: Straż Miejska, 

Komenda Miejska Policji.  

 

b) Puchar Radomia - Mistrz Kierownicy 2017 
Puchar Radomia - Mistrz Kierownicy 2017 przeprowadzony został jako zadanie publiczne – organizacja 

otwartych imprez sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców Radomia i regionu – zlecone i sfinansowane 
przez Gminę Miasta Radomia.  

Zadanie odbyło się pod Patronatem Honorowym Prezydenta Radomia p. Radosława Witkowskiego. 

Patronat medialny nad imprezami objęli: Radomska Grupa Mediowa, Echo Dnia, Zebrra.TV, Radio PLUS, 
Radom 24.pl, www.radomsport.pl, www.sportradom.pl. Przeprowadzono akcję promocyjną w mediach - do 

http://www.radomsport.pl/
http://www.sportradom.pl/
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wszystkich patronów medialnych oraz lokalnych/regionalnych mediów – prasa, radio, TV – przesłane zostały 

kompletne informacje o zadaniu wraz z plakatami. W prasie lokalnej/regionalnej zamieszczone były 
zapowiedzi zadania. Informacja o zadaniu wysłana została również do Radomskiego Informatora 

Kulturalnego, Radomskiego Newslettera, serwisu społecznościowego Facebook Radom. 

 

Puchar Radomia - Mistrz Kierownicy 2017 przeprowadzony został w oparciu o Regulamin Ramowy 
Rozgrywek i Regulaminy Szczegółowe Serii, zatwierdzone przez Okręgową Komisję Sportu Samochodowego 

ZO PZM w Warszawie. Adresatami zadania byli kierowcy amatorzy, którzy mieli do przejechania podczas 

każdej Serii 3-4 określone próby sprawnościowo–zręcznościowe, zlokalizowane na torze Automobilklubu 
Radomskiego. 

Udział w każdej  imprezie był bezpłatny - zarówno dla uczestników, jak i widowni. 

Puchar Radomia - Mistrz Kierownicy 2017 – Seria I – odbyła się w dniu – 09 września 2017r. 

W imprezie wzięło udział 41 uczestników, którzy startowali w 5 klasach w zależności od pojemności 

samochodu.  

Puchar Radomia - Mistrz Kierownicy 2017 – Seria II – odbyła się w dniu – 11 listopada 2017r. 

W imprezie wzięło udział 43 uczestników, którzy startowali w 5 klasach w zależności od pojemności 
samochodu.  

Dla uatrakcyjnienia programu imprez wprowadziliśmy dodatkowo dla uczestników: 

 w trakcie Serii I - dla chętnych - badania mające na celu określenie predyspozycji do kierowania 

pojazdami przeprowadzane przez  psychologa transportu; 

 w trakcie Serii II - dla chętnych - test pisemny z wiedzy o bezpieczeństwie w ruchu drogowym, 

przepisów Prawa o ruchu drogowym, pierwszej pomocy przedmedycznej. 

Uczestnicy każdej Serii za miejsca 1-3 w każdej klasie otrzymali puchary i za miejsca 1-6 okolicznościowe 

dyplomy. 
Klasyfikacja generalna Pucharu Radomia - Mistrz Kierownicy 2017 prowadzona była zgodnie z 

Regulaminem Ramowym - wyniki zostały ogłoszone po zakończeniu II Serii - jej zwycięzcy w 

poszczególnych klasach po ostatniej II Serii otrzymali puchary – za miejsca I-III oraz dyplomy za miejsca I-

VI.  
Tytuł Mistrza Kierowcy, I i II Wicemistrza określiła klasyfikacja generalna wszystkich uczestników - jej 

zwycięzcy po ostatniej II Serii otrzymali puchary – za miejsca I-III oraz dyplomy za miejsca I-VI. 

Odbyła się również zaplanowana klasa VIP dla przedstawicieli: władz samorządowych, instytucji, firm - 
przesłane zostały do nich stosowne zaproszenia. W trakcie każdej Serii uczestnicy klasy VIP mieli do 

przejechania 1 próbę. Każdy z uczestników Klasy VIP na zakończenie II Serii otrzymał pamiątkowy 

puchar/statuetkę. Klasa VIP odbywała się poza klasyfikacją ogólną, bez pomiaru czasu. 

 
Realizacja tego zadania przyczyniła się przede wszystkim do: 

 popularyzacji i promocji sportu samochodowego, 

 stworzenia możliwości podwyższania i doskonalenia techniki jazdy oraz zwiększania umiejętności 

uczestników jako kierujacych pojazdami, a co za tym idzie zwiększenia bezpieczeństwa  w ruchu 

drogowym. 
Umozliwiła również organizację sportowej rywalizacji w profesjonalnych, bezpiecznych  warunkach na 

obiekcie zamkniętym - torze wg ustalonego regulaminu. 

 

c) „Mazowiecki Popularny Rajd Samochodowy – Konkursowa Jazda Samochodem”.  

Mazowiecki Popularny Rajd Samochodowy KJS był jedną z imprez realizowanych w ramach zadania 

publicznego p.n. „Sporty Motorowe w Automobilklubie Radomskim – Kalendarz Imprez 2017” – w obszarze 

„Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej – Organizacja na Mazowszu Imprez sportowych i 
rekreacyjnych promujących kulturę fizyczną i osiągnięcia sportowe regionu”. 

Impreza zorganizowana została przy wsparciu finansowym Samorządu Województwa Mazowieckiego.  

Uczestnicy imprezy nie opłacali wpisowego. 
Rajd uzyskał Patronat Honorowy: Marszałka Województwa Mazowieckiego p. Adama Struzika , Prezydenta 

Miasta Radomia p. Radosława Witkowskiego oraz Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego Policji p. 

Tomasza Michułki.  
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Patronat medialny nad imprezą objęli: Radomska Grupa Mediowa, Echo Dnia, Zebrra.TV, Radio PLUS, 

Radom 24.pl, www.radomsport.pl , www.sportradom.pl. Do wszystkich patronów medialnych oraz 
lokalnych/regionalnych mediów – prasa, radio, TV – przesłane zostały kompletne informacje o imprezie wraz 

z plakatem oraz regulaminem. W prasie lokalnej/regionalnej zamieszczone były zapowiedzi imprezy. 

Informacje o Rajdzie – zapowiedzi i sprawozdania – znalazły się także na stronie internetowej Gmina 

Kowala. W ramach promocji  imprezy zamówiono i wykonano reklamę na autobusie Miejskiego 
Przedsiębiorstwa Komunikacji. 

Mazowiecki Popularny rajd Samochodowy KJS był 4 rundą Mistrzostw Okręgu Warszawskiego PZM w KJS 

i odbył się w dniu 07 października 2017 r. 

Do Rajdu przystąpiło 41 załóg – kierowca + pilot – razem 82 uczestników. 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 około 71 km i następujące próby:  

Próba 1 - Sz -1: Tor Automobilklubu Radomskiego 

Próba 2 - Sz -2: „Poligon” Zespołu Szkół Agrotechnicznych i Gospodarki Żywnościowej – Wacyn  

Próba 3 - Sz -3: Parking przed Portem Lotniczym w Radomiu 
Próba 4 - Sz -4: Parking Gmina Kowala koło Stadionu Orlik 

Próba 5 - Sz -5: „Poligon” Zespołu Szkół Agrotechnicznych i Gospodarki Żywnościowej – Wacyn  

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. 
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). 

 

2) Inne imprezy rekreacyjno-sportowe z zakresu sportów motorowych 

a) Rodzinny Piknik Motorowy - otwarta impreza rekreacyjna. 

Rodzinny Piknik Motorowy – otwarta impreza rekreacyjna był jedną z imprez realizowanych w ramach 
zadania publicznego p.n. „Sporty Motorowe w Automobilklubie Radomskim – Kalendarz Imprez 2017” – w 

obszarze „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej – Organizacja na Mazowszu Imprez sportowych i 

rekreacyjnych promujących kulturę fizyczną i osiągnięcia sportowe regionu”. 

Impreza zorganizowana została przy wsparciu finansowym Samorządu Województwa Mazowieckiego.  
 

Piknik odbył się w dniu 25 czerwca 2017r. w godz. 10.00 – 17.00. 

Zadanie pod Patronatem Honorowym: Marszałka Województwa Mazowieckiego p. Adama Struzika, 
Prezydenta Miasta Radomia p. Radosława Witkowskiego oraz Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego 

Policji p. Tomasza Michułki. 

Patronat medialny nad imprezą objęli: Radomska Grupa Mediowa, Echo Dnia, Zebrra.TV, Radio PLUS, 
Radom 24.pl, www.radomsport.pl, www.sportradom.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. W ramach promocji  imprezy zamówiono i 
wykonano reklamę na autobusie Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji. 

 

Realizacja zadania „Rodzinny Piknik Motorowy” w przyjętej formule organizacyjnej i programowej, 
przełożyła się na osiągnięcie następujących rezultatów:  

 mieszkańcy Mazowsza – regionu radomskiego i przyległych powiatów mieli możliwość bezpłatnego 

udziału w otwartej imprezie rekreacyjnej promującej  w województwie kulturę fizyczną,  

 organizacja imprezy przyczyniła się do promocji Mazowsza, 

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

profesjonalnych warunkach, 

 popularyzację i upowszechnianie sportu i aktywnych form wypoczynku dla wszystkich grup wiekowych, 

szczególnie dzieci i młodzieży oraz rodzin wielopokoleniowych,  

http://www.radomsport.pl/
http://www.sportradom.pl/
http://www.radomsport.pl/
http://www.sportradom.pl/
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 promocję sportów motorowych: kartingowego, samochodowego i motocyklowego, 

 poprzez prezentację różnych form sportów motorowych, liczne konkursy - rozwój zainteresowań dzieci i 

młodzieży, w tym politechnizacja, edukacja motoryzacyjna, podniesienie posiadanych umiejętności dzieci 

i młodzieży wraz z działaniami na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego, 

 uczestnictwo w tej imprezie pozwoliło na zagospodarowanie wolnego czasu i popularyzację rodzinnych 

form jego spędzania, 

 wspólny udział w jazdach przyczynił się do integracja środowiska zmotoryzowanych mieszkańców 

województwa mazowieckiego, jak również społeczności lokalnych, 

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

udziałem najmłodszych uczestników ruchu drogowego – dzieci i młodzieży, pieszych, rowerzystów, – 
poprzez przeprowadzenie dla zainteresowanych: jazd po rowerowym torze przeszkód;  jazdy 

sprawnościowej samochodem wyposażonym w troleje – symulacja poślizgu kontrolowanego –

umożliwienie uczestnikom sprawdzenia posiadanych umiejętności z zakresu techniki jazdy – 

wychodzenia z poślizgu; jazdy sprawnościowej samochodem z talerzem Stewarda –umożliwienie 
uczestnikom sprawdzenia posiadanych umiejętności z zakresu techniki jazdy – płynność jazdy;  jazdy 

sprawnościowej samochodem na placu manewrowym – umożliwienie uczestnikom 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 psychoruchowe kierowców, 

Było to możliwe dzięki przygotowaniu i przeprowadzeniu bogatego programu imprezy, którego 
najistotniejszymi punktami były: 

 Jazdy na gokartach. 

 Jazdy sprawnościowe motocyklami. 

 Jazdy sprawnościowe rowerami – przejazdy po rowerowym torze przeszkód. 

 Jazdy sprawnościowo - szkoleniowe samochodem wyposażonym w troleje – symulacja poślizgu 

kontrolowanego. 

 Jazdy sprawnościowo - szkoleniowe samochodem z talerzem Stewarda. 

 Jazdy sprawnościowo - szkoleniowe samochodem na placu manewrowym. 

 Jazdy sprawnościowe samochodem w alkogoglach. 

 Blok prezentacji Mazowieckiej Komendy Wojewódzkiej Policji zs. w Radomiu i Komendy Miejskiej 

Policji w Radomiu: konkursy na rowerowym torze przeszkód, specjalistyczne pojazdy służbowe,  porady 
prawne z zakresu przepisów ruchu drogowego, projekcje filmów profilaktycznych. 

 Występy artystyczne - pokaz Bezpiecznej Mody - PSP Kozłów. 

 Wystawa statyczna i pokazy sprzętu specjalistycznego – Straż Miejska. 

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

Radomska Stacja Pogotowia Ratunkowego. 

 Stoiska handlowe: zabawki, lody oraz stoisko gastronomiczne i mobilny serwis klimatyzacji 

samochodowych. 

 Pokazy i prezentacje pojazdów zabytkowych.  

 

W imprezie uczestniczyło: 3 członków Sekcji Kartingowej Automobilklubu Radomskiego – Borys Rogala, 

Aleksander Kruk, Mikołaj Rola; 6 reprezentantów barw Automobilklubu Radomskiego w sporcie 
motocyklowym – startujących w Pucharze i Mistrzostwach Polski Supermoto. W sezonie 2017 w barwach 

Automobilklubu Radomskiego startowało 15 zawodników w rozgrywkach Mistrzostw Polski i Pucharu Polski 

SUPERMOTO. 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 - 12 osób. W programie pojawił się również pokaz - próba sprawnościowa „na dochodzenie” 

samochodami - prezentację tą przedstawiło dwóch uczestników naszych Popularnych Imprez 

Samochodowych Superoes. 
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W trakcie trwania imprezy na obiekcie Automobilklubu Radomskiego gościliśmy około 3.000  publiczności. 

Wśród nich aktywnie wzięło udział w poszczególnych punktach programu łącznie około 340 osób, w tym:  
• 6 zawodników w pokazach motocykli Supermoto, 

• 3 uczestników w pokazach kartingowych 

• 2 uczestników pokazów samochodowych - próba sprawnościowa „na dochodzenie” 

• 12 osób w jazdach sprawnościowo-sportowych motocyklami, 
• 82 osób w jazdach na gokartach, 

• 43 osób w jeździe sprawnościowej na rowerowym torze przeszkód, 

• 49 osób w jeździe sprawnościowej samochodem wyposażonym w troleje, 
• 29 osób w jeździe sprawnościowej samochodem z talerzem Stewarta, 

• 31 osób w jeździe sprawnościowej samochodem na placu manewrowym, 

• około 42 osób skorzystało z jazd sprawnościowych samochodem w alkogoglach, 
• około 43 osób uczestniczyło w konkursach – wiedzy z zakresu motoryzacji, wiedzy o sportach 

motorowych, znajomości przepisów ruchu drogowego, itp. 

Publiczność korzystała także licznie ze stoisk handlowych.  

W programie imprezy pojawiły się również występy artystyczne zespołów: „Raz na Ludowo” i 
„Owadowianki”, wystąpił także Zespół Mini Flesz2 oraz PSP w Kozłowie z pokazem „Bezpieczna Moda”. 

Miała również miejsce wystawa statyczna szybowca, którą zapewnił Aeroklub Radomski. 

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.  
 

b) W ramach integracji środowiska motoryzacyjnego obiekt „KARTODROM-RADOM” udostępniany 

był na organizację imprez rekreacyjno-sportowych – łącznie 17 imprez, w tym: 

- 2 markowych zlotów samochodowych, imprez samochodowych  /24 sierpnia, 16 września/,  
- 2„nakrętki” telewizyjne, 

- 13 z zakresu sportu motocyklowego /01 kwietnia, 22 kwietnia, 13 maja, 20 maja, 24 czerwca, 29 czerwca, 

08 lipca, 12 sierpnia, 02 września, 10 września, 14 września, 21 września, 23 września/. 
 

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

dniu 10 czerwca 2017 roku. Uczestniczyło w nim 34 osoby. 
W roku 2017 licencję sędziowską sportu kartingowego stopnia O posiadało 7 osób. 

W roku 2017 licencję sędziowską sportu kartingowego stopnia P posiadało 9 osób. 

Szkolenie i egzamin dla sędziów i kandydatów na sędziów sportu samochodowego odbyły się w dniu 
23.09.2017 w AR. W szkoleniu uczestniczyło 22 osób. 

W wyniku pozytywnego zdania egzaminu w roku 2017 licencję sędziowską sportu samochodowego stopnia II 

posiadało 14 osób. 
W roku 2017 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 41 osób. 

 

3. DZIAŁALNOŚĆ SEKCJI KARTINGOWEJ 
Barwy Automobilklubu Radomskiego w sezonie 2017 reprezentowali: Kinga Wójcik, Borys Rogala, 

Aleksander Kruk, Mikołaj Rola. 
Treningi odbywały się od marca do października, w czwartki w godz. od 8.45 do 16.45. 

Zawodnicy w trakcie sezonu brali udział w zawodach organizowanych na terenie Polski (m.in. tory w: Starym 

Kisielinie k/Zielonej Góry, Słomczynie, Bydgoszczy, Poznaniu, Toruniu), zdobywając punkty w klasyfikacji 
indywidualnej i zespołowej w rywalizacji: Pucharu ROK CUP POLAND (8 Serii), Kartingowych Mistrzostw 

Polski Rotax (7 Serii), Pucharu ROTAX (7 Serii), Współzawodnictwa Dzieci i Młodzieży (2 Rundy). 

 

Wyniki sezonu przedstawiają się następująco: 
- Puchar Rotax Max Challenge Polska – kat. Micro Max – Borys Rogala – VII miejsce. 

- Kartingowe Mistrzostwa Polski – kat. Micro Max – Borys Rogala – IX miejsce. 
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- Współzawodnictwo Dzieci i Młodzieży – kat. Micro Max – Borys Rogala – XI miejsce. 

- Puchar ROK CUP POLAND – kat. Mini Rok – Kinga Wójcik – XXVII miejsce. 
 

Zawodnicy kartingowi AR i innych klubów uczestniczyli w treningach i jazdach wolnych, odbywających się 

na torze zgodnie z obowiązującym w sezonie 2017 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 2017 w barwach Automobilklubu Radomskiego startowało 9 zawodników w rozgrywkach 
Mistrzostw Polski i Pucharu Polski SUPERMOTO: Rafał Perkowski, Chrostek Marzena, Rafał Chlimończyk, 

Kacper Gajos, Damian Krupa, Mikołaj Pryliński, Rafał Bury, Piotr Salamon, Paweł Matuszewski. 

Wyniki sezonu przedstawiają się następująco: 

Puchar Polski: 
KLASA C2 

miejsce 7 – Kacper Gajos 

miejsce 10 – Damian Krupa 

miejsce 11 – Rafał Chilimończyk 

miejsce 13 – Mikołaj Pryliński 

miejsce 24 – Rafał Bury 

KLASA C4 

miejsce 4 – Marzena Chrostek 

miejsce 9 – Piotr Salamon 

miejsce 11 – Paweł Matuszewski  

miejsce 14 – Rafał Bury 

Mistrzostwa Polski: 

KLASA S2 
miejsce 12 – Rafał Perkowski 

 

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

a w Mistrzostwach Polski miejsce VI. 
 

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

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

 

II – DZIAŁALNOŚĆ z zakresu BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO i OCHRONY 

ŚRODOWISKA. 

a) Festyn „Bezpieczni w ruchu drogowym”  

Festyn „Bezpieczni w Ruchu Drogowym” przeprowadzony został jako zadanie publiczne „Inicjatywy 

edukacyjne w zakresie bezpieczeństwa w ruchu drogowym” w obszarze „Porządek i bezpieczeństwo 
publiczne”. Jego realizacja powierzona została i sfinansowana przez Samorząd Województwa Mazowieckiego 

– Departament Organizacji – Biuro Bezpieczeństwa Publicznego.   

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

Wojewódzkiego Policji p. Tomasza Michułki.  

Patronat medialny nad imprezą objęli: Radomska Grupa Mediowa, Echo Dnia, Zebrra.TV, Radio PLUS, 
Radom 24.pl, www.radomsport.pl , www.sportradom.pl. Przeprowadzono akcję promocyjną w mediach  - do 

wszystkich patronów medialnych oraz lokalnych/regionalnych mediów – prasa, radio, TV – przesłane zostały 

http://www.radomsport.pl/
http://www.sportradom.pl/
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kompletne informacje o imprezie wraz z plakatem oraz programem ramowym imprezy. W prasie 

lokalnej/regionalnej zamieszczone były zapowiedzi imprezy. 
 

Festyn „Bezpieczni w ruchu drogowym” odbył się w dniu 17 września 2017 roku w godz. 11.00 – 18.00, a 

jego program obejmował: 

 Blok prezentacji Mazowieckiej Komendy Wojewódzkiej Policji zs. w Radomiu i Komendy Miejskiej 

Policji w Radomiu: konkursy na rowerowym torze przeszkód, specjalistyczne pojazdy służbowe,  
porady prawne z zakresu przepisów ruchu drogowego, projekcja filmów profilaktycznych, 

 Występy artystyczne - pokaz Bezpiecznej Mody - PSP w Kozłowie, 

 Wystawę statyczną i pokazy sprzętu specjalistycznego – Straż Miejska, 

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

Radomska Stacja Pogotowia Ratunkowego, 

 Jazdy gokartami po torze kartingowym, 

 Jazdy samochodem: na trolejach – poślizg kontrolowany, z talerzem Stewarta – nauka płynności 

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

kierowców, na placu manewrowym, 

 Bezpłatną kontrolę stanu technicznego pojazdów tj. sprawdzenie ustawienia świateł, zawieszenia, 

stanu ogumienia i hamulców na Stacji Kontroli Pojazdów Automobilklubu Radomskiego, 

 Pogadanki z psychologiem na temat wpływu alkoholu i środków odurzających na zdrowie i zagrożeń, 

które niosą za sobą nietrzeźwi uczestnicy ruchu drogowego, 

 Liczne konkursy z nagrodami, 

 Stoiska promocyjno - reklamowe firm: Dr Marchewka (bezpłatne badanie wzroku), Mleczna 

(lodziarnia), Cosinus (szkoła dla dorosłych).  

 
Zadanie skierowane było do mieszkańców Mazowsza, w tym dzieci, rodzin i osób po 55 roku życia. 

W trakcie trwania imprezy na obiekcie Automobilklubu Radomskiego gościliśmy około 3.000  beneficjentów. 

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

 12 motocyklistów Supermoto i motocykle torowe, 

 3 zawodników sportu kartingowego, 

 2 zawodników sportu samochodowego – próba na dochodzenie,  

 112 osób w jazdach na gokartach, 

 około 50 osób pogadanki  z psychologiem na temat wpływu alkoholu i środków odurzających na 

zdrowie i zagrożeń, które niosą za sobą nietrzeźwi uczestnicy ruchu drogowego,  

 około 190 osób w jeździe samochodem wyposażonym w troleje,  jeździe  samochodem z talerzem 

Stewarta,  samochodem w alkogoglach, samochodem na placu manewrowym, na rowerowym torze 

przeszkód, 

 około 100 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. 

 około 25 osób sprawdziło stan techniczny swojego pojazdu w Stacji Kontroli Pojazdów 

Automobilklubu Radomskiego. 

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

 Wyposażenie około 3.000 uczestników Festynu w elementy odblaskowe niezbędne dla 

bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego.  

 Zapewnienie mieszkańcom Mazowsza możliwości wzięcia udziału w otwartym Festynie 

rekreacyjnym mającym na celu działania edukacyjne w zakresie bezpieczeństwa w ruchu drogowym . 

 Zwiększenie wiedzy i świadomości beneficjentów w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego, a 

poprzez ich wzrost zmniejszenie ilości wypadków drogowych . 

 Rozwój zainteresowań beneficjentów, 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 . 
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 Zagospodarowanie wolnego czasu i popularyzacja rodzinnych form jego spędzania poprzez udział w 

Festynie. 

 Wykorzystanie obiektu „Kartodrom - Radom” do organizacji ogólnodostępnego – otwartego Festynu  

rekreacyjnego z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego dla mieszkańców Mazowsza. 

 Podniesienie posiadanych umiejętności poprzez ćwiczenia na samochodzie wyposażonym w troleje – 

symulacja poślizgu kontrolowanego – wychodzenia z poślizgu. 

 Podniesienie posiadanych umiejętności poprzez ćwiczenia na samochodzie z talerzem Stewarda – 

płynność jazdy. 

 Podniesienie posiadanych umiejętności poprzez ćwiczenia samochodem na placu manewrowym – 

manewry, m.in. parkowanie, jazda pomiędzy przeszkodami, itp. 

 Sprawdzenia w bezpieczny sposób przez uczestników jak wpływa spożycie alkoholu na  zdolności 

psychoruchowe kierowców - jazda samochodem w alkogoglach – symulacja jazdy pod wpływem 

alkoholu. 

 Podniesienie posiadanych umiejętności poprzez ćwiczenia na rowerowym torze. 

 Jazdy na gokartach - doskonalenie techniki jazdy w bezpiecznych warunkach na pojeździe 

mechanicznym. 

 Wzrost wiedzy na temat wpływu alkoholu i środków odurzających na zdrowie i zagrożeń, które niosą 

za sobą nietrzeźwi uczestnicy ruchu drogowego w trakcie pogadanek z psychologiem. 

 Sprawdzenie zarówno posiadanej, jak i nabytej w trakcie Festynu wiedzy poprzez udział w 

konkursach o tematyce: z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego, udzielania pierwszej pomocy 

przedmedycznej, motoryzacyjnej, itp. 

 Badania kontrolne stanu technicznego pojazdów beneficjentów przez Stację Kontroli Pojazdów 

Automobilklubu Radomskiego. 
 

III – INNA DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWA 

1. Program „Zdrowie + aktywność = bezpieczeństwo” 
Program „Zdrowie+Aktywność=Bezpieczeństwo” przeprowadzony został jako zadanie publiczne w 

obszarze „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym”, w podobszrze „Działania na rzecz 

profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych” – realizacja programów służących profilaktyce 

uzależnień i promocji zdrowego stylu życia, poprzez działalność sportową dzieci, młodzieży i ich 
rodziców/opiekunów,  przy udziale środków finansowych Samorządu Województwa Mazowieckiego.  

Realizowany był w terminie od 03.07.2017r. do 31.10.2017r. 

Zadanie odbyło się pod Patronatem Honorowym Marszałka Województwa Mazowieckiego p. Adama 
Struzika,  Starosty Powiatu Radomskiego p. Mirosława Ślifirczyka i Wójta Gminy Jastrzębia p. Elżbiety 

Zasady. 

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

www.radomsport.pl, www.sportradom.pl.  
 

Program „Zdrowie + aktywność = bezpieczeństwo” – skierowany był  do  mieszkańców Mazowsza (dzieci, 

młodzieży, osób dorosłych) - głównie Gminy Jastrzębia i miał charakter otwarty – bezpłatny udział i 
korzystanie ze wszystkich zaplanowanych spotkań z ekspertami, konkursów, testów, pogadanek, prelekcji, 

pokazów, szkoleń, jazd konkursowych, rekreacyjnych, szkoleniowych i sprawnościowych.  

W Programie udział wzięły następujące szkoły: Publiczne Gimnazjum w Jastrzębi, Zespół Szkolno-
Przedszkolny w Jastrzębi, Publiczna Szkoła Podstawowa w Kozłowie, Publiczna Szkoła Podstawowa w 

Lesiowie, Publiczna Szkoła Podstawowa w Mąkosach Starych, Publiczna Szkołą Podstawowa w Woli 

Goryńskiej, Publiczna Szkoła Podstawowa w Bartodziejach. 

Program obejmował przeprowadzenie dwóch etapów, w ramach których odbyły się: 

I etap 

 Pogadanki na terenie każdej ze szkół biorącej udział w Programie z  ekspertami - psychologiem oraz 

ratownikiem medycznym na temat wpływu alkoholu i środków odurzających na zdrowie oraz 

pogadanki profilaktyczne: kształtujące zdrowy styl życia i właściwe postawy wobec trudności wieku 
młodzieńczego, radzenia sobie z własnymi emocjami, motywacji do samodzielnego podejmowania 

decyzji i aktywności umysłowej i fizycznej, poprawy komunikacji i zaufania w grupie - w każdej ze szkół 

po 2 h lekcyjne dla każdego eksperta. Terminarz pogadanek był następujący:  

http://www.radomsport.pl/
http://www.sportradom.pl/
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Spotkania z psychologiem 

DATA MIEJSCE 

25 września PSP Bartodzieje 

PSP Jastrzębia 

26 września PSP Lesiów 

PSP Kozłów 

27 września PSP Mąkosy Stare 

PSP Wola Goryńska 

28 września PG Jastrzębia 

Spotkania z ratownikiem medycznym 

DATA MIEJSCE 

18 września PSP Bartodzieje 

PSP Jastrzębia 

PG Jastrzębia 

20 września PSP Mąkosy Stare 

PSP Wola Goryńska 

27 września PSP Lesiów  

PS Kozłów 

 Konkurs plastyczny o tematyce związanej z profilaktyką uzależnień i promocją zdrowego stylu życia 

pod hasłem: „Jak zdrowo i aktywnie spędzać czas wolny”, na który  wpłynęło 76 prac.  

 Eliminacje szkolne sprawnościowej jazdy na rowerze.  

 
II etap - Festyn dla uczestników pierwszego etapu, ich rodzin, znajomych, nauczycieli oraz podopiecznych 

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jastrzębi, w dniu 12 października 2017r. w godz. 10.00 – 17.00,  a 

w jego programie:  

 Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego z I etapu, połączone z wystawą prac konkursowych. Laureaci 

konkursu plastycznego - z podziałem na 3 grupy wiekowe zgodnie z Regulaminem Konkursu – 
otrzymali nagrody rzeczowe:  kategoria wiekowa do 6 lat - 3 miejsca + 1 wyróżnienie, kategoria 

wiekowa 7-9 lat - 3 miejsca  + 2 wyróżnienia, kategoria wiekowa 10-13 lat -  3 miejsca + 3 

wyróżnienia - łącznie 15 osób.  

 Jazda sprawnościowa po rowerowym torze przeszkód dla zwycięzców I etapu - eliminacji szkolnych – 

zgłoszonych zostało 54 uczestników. Zakończenie konkurencji - z podziałem na dwie grupy wiekowe 

- wręczenie nagród rzeczowych 6 najlepszym uczestnikom. 

 Test pisemny z wiedzy o zdrowym stylu życia, tematyce uzależnień oraz przepisach ruchu drogowego 

- dla reprezentantów szkół przez nie wyznaczonych – uczestniczyło w nim 38 osób. Rozstrzygnięcie 
konkurencji - wręczenie nagród rzeczowych zwycięzcom. 

 Pogadanki z ekspertem - psychologiem na temat wpływu alkoholu i środków odurzających na zdrowie 

oraz pogadanki profilaktyczne - kształtujące zdrowy styl życia i właściwe postawy wobec trudności 

wieku młodzieńczego, radzenia sobie z własnymi emocjami, motywacji do samodzielnego podejmowania 

decyzji i aktywności umysłowej i fizycznej, poprawy komunikacji i zaufania w grupie. 

 Pokazy sprzętu i działań, w tym pokazy i szkolenia - możliwość ćwiczeń i konkursy z zakresu 

ratownictwa drogowego i udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej - służby medyczne. 

 Jazdy sprawnościowe samochodem w alkogoglach – symulacja jazdy pod wpływem alkoholu. 

 Jazdy sprawnościowe rowerami – przejazd po rowerowym torze przeszkód. 

 Jazdy sprawnościowo – szkoleniowe samochodem wyposażonym w troleje – symulacja poślizgu 

kontrolowanego. 

 Jazdy sprawnościowo – szkoleniowe samochodem z talerzem Stewarda – umożliwienie uczestnikom 

sprawdzenia posiadanych umiejętności z zakresu techniki jazdy – płynność jazdy. 

 Jazdy sprawnościowo – szkoleniowe samochodem na placu manewrowym – umożliwienie 

uczestnikom sprawdzenia posiadanych umiejętności z zakresu techniki jazdy – manewry, m.in. 

parkowanie, jazda pomiędzy przeszkodami, itp.  

 Jazdy na gokartach. 
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 Liczne konkursy z nagrodami o tematyce: zdrowy styl życia, problem uzależnień, z zakresu 

bezpieczeństwa ruchu drogowego, udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, motoryzacyjnej, 

itp. 

 Konkurs plastyczny z nagrodami – „Kredą po asfalcie” - dla najmłodszych uczestników Festynu. 

W Festynie udział wzięło około 400 osób. 

Na zakończenie Festynu dokonano podsumowania i oficjalnego rozstrzygnięcia konkursów i konkurencji oraz 

wręczenia nagród.   

Wszystkie szkoły otrzymały puchary pamiątkowe i dyplomy za udział w Programie.  

 

2. Aktywizacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - cykl szkoleń i warsztatów oraz 

indywidualna diagnoza osób niepełnosprawnych. 

Aktywizacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - cykl szkoleń i warsztatów oraz 

indywidualna diagnoza osób niepełnosprawnych to projekt zrealizowany jako zadanie publiczne w 

obszarze „Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych – Organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów, 
warsztatów, grup środowiskowego wsparcia oraz aktywności społecznej dla osób niepełnosprawnych – 

aktywizujących zawodowo i społecznie te osoby”, przy udziale środków finansowych Samorządu 

Województwa Mazowieckiego.  

Projekt ten miał charakter otwarty – bezpłatny udział i korzystanie ze wszystkich zaplanowanych działań 
przez 45 beneficjentów –  niepełnosprawnych mieszkańców Mazowsza - głównie powiatów radomskiego 

grodzkiego, radomskiego ziemskiego i powiatów przyległych. 

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

Patronat medialny nad imprezą objęli: Radomska Grupa Mediowa, Echo Dnia, Zebrra.TV, Radio PLUS, 

Radom 24.pl, www.radomsport.pl, www.sportradom.pl.  
Zadanie podzielone zostało na trzy bloki: 

Blok I - doradztwo zawodowe – grupowe warsztaty poświęcone aktywizacji zawodowej osób 

niepełnosprawnych. 

Czas trwania warsztatów - 6 godzin dla każdej z grup. Ilość grup - 6.  Warsztaty odbyły się w dniach: 18,  19 i 

31 października oraz 02, 07 i 08 listopada 2017 r. 

Program warsztatu „Szukanie pracy to też praca”: 

 Autoprezentacja na rynku pracy. 

 Profesjonalne przygotowanie dokumentów aplikacyjnych. 

 Interview, czyli jak dobrze wypaść podczas rozmowy kwalifikacyjnej. 

 Nie taki stres straszny – jak opanować emocje podczas spotkania rekrutacyjnego. 

W Bloku I uczestniczyło 43 beneficjentów.  
Blok II – szkolenie jednodniowe z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym i udzielania pierwszej pomocy 

przedmedycznej, które odbyło się w dniu 27 listopada 2017 r. w godzinach 9.00 - 16.00 na terenie 

Automobilklubu Radomskiego. W ramach szkolenie odbyły się: 

 Pogadanki z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz konkursy wiedzy o brd. 

 Jazdy sprawnościowe w roli pasażera samochodem wyposażonym w troleje – symulacja poślizgu 

kontrolowanego. 

 Jazdy sprawnościowe w roli pasażera samochodem z talerzem Stewarda. 

 Jazdy sprawnościowe w roli pasażera samochodem na placu manewrowym oraz w alkogoglach – 

symulacja jazdy pod wpływem alkoholu. 

 Szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz konkursy z zakresu udzielania 

pierwszej pomocy przedmedycznej. 

W Bloku II uczestniczyło 21 osób niepełnosprawnych. 
 

Blok III – indywidualna diagnoza osób niepełnosprawnych – indywidulane konsultacje mające na celu 

określenie preferencji zawodowych i cech osobowości osób niepełnosprawnych oraz określenie predyspozycji 
do kierowania pojazdami.  

Każdy z beneficjentów biorących udział w zadaniu odbył 3 h indywidualne spotkanie z psychologiem. 

Spotkania odbywały się w przedziale czasowym od 25 października do 30 listopada 2017r. 

Indywidualna diagnoza przeprowadzona została dla 45 osób niepełnosprawnych. 

http://www.radomsport.pl/
http://www.sportradom.pl/
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Część zajęć w ramach bloku I i III odbyła się na terenie jednostek macierzystych beneficjentów  biorących 

udział w projekcie, np. w placówkach prowadzących warsztaty terapii zajęciowej. 

 

3. Udział w Radomskim Pikniku Naukowym 

W dniu 03 czerwca  2017 r. odbył się 8 Radomski 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. Stanisław Gleich i 

Mirosław Raczyłło. Zainteresowanym rozdawane były foldery i wizytówki AR, dużą popularnością cieszyły 
się zdjęcia w gokarcie.  

Największym zainteresowaniem uczestników Pikniku cieszyły się stoiska, na których prezentowane są 

doświadczenia chemiczne, z zakresu fizyki i techniki. 

Podczas pikniku rozstrzygnięto też V Wojewódzki Konkursu Fotograficzny „Światło w krajobrazie”. 
Kto chciał, mógł też oddać honorowo krew w ambulansie, czy podziwiać popisy akrobatyczne uczennic 

Zespołu Szkół Integracyjnych. 

 

4. Msza Święta Polowa „AUTOSACRUM” 

W dniu  30 lipca 2017 roku, zgodnie z wieloletnią tradycją, na torze kartingowym AR odbyła się 25-ta  Msza 

Święta Polowa – „AUTOSACRUM” – dla zmotoryzowanych mieszkańców Radomia i okolic.  

Msza ta jest odprawiana w intencji wszystkich użytkowników dróg - tych spędzających życie zawodowe  w 
drodze, podróżujących, jak  i  korzystających z różnych pojazdów w życiu codziennym, których  patronem  

jest Święty Krzysztof. Mszę Świętą celebrował Ksiądz Biskup Piotr Turzyński, Biskup Pomocniczy 

Diecezji Radomskiej. Wśród uczestników rozprowadzane były foldery Automobilklubu Radomskiego oraz 
breloki z logo AR i Św. Krzysztofem. 

We Mszy Polowej „AUTOSACRUM” uczestniczyło ponad 100 pojazdów. 

  

III - PODSUMOWANIE  

Realizacja zadań statutowych naszego stowarzyszenia, w tym zadań publicznych, możliwa jest dzięki 

współpracy z administracją samorządową oraz liczną grupą instytucji i firm, wspierających AR zarówno 

finansowo, jak również rzeczowo i organizacyjnie. 
I tak, najważniejszymi partnerami Automobilklubu Radomskiego w roku 2017 byli:  

 Samorząd Województwa Mazowieckiego – Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego – 

Departament Edukacji Publicznej i Sportu, Departament Organizacji – Biuro Bezpieczeństwa 

Publicznego, Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej, 

 Gmina Miasta Radomia – Urząd Miejski w Radomiu – Biuro Sportu, Wydział Kultury, 

 Mazowiecka Komenda Wojewódzka Policji,  

 Komenda Miejska Policji w Radomiu,  

 Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Radomiu, 

 Straż Miejska w Radomiu,  

 Radomska Stacja Pogotowia Ratunkowego, 

 Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji Sp. z o.o. w Radomiu,  

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

 RADKOM Sp. z o.o. w Radomiu, 

 Piekarnia „Fogiel&Fogiel”, 

 FPHU „Feniks” Sp. z o.o. w Radomiu. 

 Kratki.pl Marek Bal. 


