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Przesłanie zapisane w słowach „Radom. Siła w precyzji” z powodzeniem 
przekłada się na nowy wizerunek miasta. Zaangażowanie w kreowanie sil-
nego gospodarczego oblicza Radomia, odzwierciedla się na każdej płasz-
czyźnie życia społecznego.

Rzemieślnicy, garbarze, zakłady produkujące broń czy 
telefony w  ramach Centralnego Okręgu Przemysło-
wego koncentrowali się w swej pracy na doskonałości 
technicznej. Na stworzonych przed laty fundamentach 
funkcjonują dzisiaj instytuty badawcze, serwerownie, 
szkoły kształcące inżynierów i techników. To spektrum 
zdarzeń spowodowało, że Radom postrzegany jest jako 
miasto słynące z techniki precyzyjnej.

Patrząc na fakty, śmiało można powiedzieć, że dzisiej-
szy Radom nazywa i naocznym czyni to, co w nim było 
od zawsze – precyzję. Precyzję przedsięwzięć, kompe-
tencji, planów zmierzających do zbudowania silnego 
miasta, ośrodka liczącego się na Mazowszu, w Polsce 
i na świecie.

Precyzja Radomia widoczna jest w  niuansach archi-
tektonicznych kamienic i  kościołów, w  działalności 
edukacyjnej radomskich szkół, w  kulturze, w  sporcie 
i  biznesie. Duże radomskie fabryki, firmy i  przedsię-
biorstwa, system szkolnictwa wymagający od uczniów 

umiejętności technicznych, wspólnie pracują na umoc-
nienie pozycji i wizerunku miasta. Radwag Wagi Elek-
troniczne, Fabryka Broni Łucznik, Instytut Technologii 
Eksploatacji, Państwowy Instytut Badawczy, Centrum 
Przetwarzania Danych Ministerstwa Finansów, Poli-
technika Radomska, to tylko niektóre instytucje, któ-
rych funkcjonowanie potwierdza obraz Radomia jako 
centrum techniki precyzyjnej.

Nowy wizerunek Radomia, oscylujący wokół hasła „Siła 
w precyzji”, doskonale odzwierciedla jego walory i zo-
bowiązuje społeczność radomską do podnoszenia stan-
dardów w każdej dziedzinie życia. To właśnie kompe-
tentni i aktywni mieszkańcy, inwestorzy oraz partnerzy 
Radomia tworzą miasto ukierunkowane na rozwój, 
dążące do osiągania coraz wyższych norm oraz atrak-
cyjności gospodarczej, edukacyjnej, kulturalnej i  tury-
stycznej. Bo siła tkwi we wspólnym dążeniu do celu. 

Bo siła Radomia tkwi w precyzji.
www.radom.pl

RADOM. SIŁA W PRECYZJI
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W piątek 14 sierpnia 1885 roku Franciszek Doleżal 
wyruszył z Warszawy do Częstochowy. Ambitny cyklista 
jeszcze tego samego dnia dotarł do Radomia. Wkrótce 
nad Mleczną pojawili się kolejni śmiałkowie. Ich wyczy-
nom przyglądał się młody i energiczny urzędnik kolejowy 
Konstanty Sokołowski. Niezrażony licznymi przeciw-
nościami, wkrótce sam stał się posiadaczem welocypedu. 
Na zakup wydał ok. 100 rubli. Po poznaniu tajników jaz-
dy zaczął organizować kursy. Propagował nie tylko nowy 
środek lokomocji, ale i sportu. Początki nie były łatwe… 

„Pan X zafundował sobie bicykl. Jego małżonka dowie-
dziawszy się, że jazdą na welocypedzie zrywa się nogi, 
postanowiła nie pozwolić małżonkowi jeździć na bicy-
klu” – pisała w czerwcu 1886 roku „Gazeta Radomska”. 
Ten sam dziennik kilka miesięcy później przytoczył inną 
historyjkę: „Młody pan X, wsiadłszy pierwszy raz w życiu 
na trycykl, puścił się nim aż do Orońska skąd powrócił 
na… wozie, potłuczony, zabłocony, w podartym ubraniu, 
wyrzekając się raz na zawsze jazdy na welocypedach…”

Konstanty Sokołowski wkrótce został konsulem 
Warszawskiego Towarzystwa Cyklistów, stowarzy-
szenia, do którego należeli m.in. Henryk Sienkiewicz 
i Bolesław Prus. 

Historia radomskiego sportu zaczęła się od welocypedu…
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MISTRZOWIE KRÓLESTWA 
POLSKIEGO
W ostatniej dekadzie XIX wieku w Radomiu istniało kilka cyklodromów. W tym przy ul. Wysokiej było 11 
rowerów. Cykliści korzystali też z gościnności obiektów przy ulicy Lubelskiej (dziś Żeromskiego 28) i Długiej (dziś 
Traugutta 52). To tam swoje umiejętności doskonalili bracia Barańscy. Jeden z nich – Mieczysław, w 1896 
roku zwyciężył w  Mistrzostwach Jazdy Królestwa Polskiego na dystansie 100 wiorst. Dwukrotnie był 
drugi, trzy razy zajmował trzecie miejsca. Sabin zaś był bezkonkurencyjny w 1900 roku. Stanisław z kolei został 
wicemistrzem w roku 1898.

Mieczysław Barański we wrześniu 1896 roku usta-
nowił rekord w jeździe sześciogodzinnej. Ale jego 
ambicje były większe. Za wszelką cenę chciał pobić re-
kord dwunastogodzinny. O  wyczynie radomianina na 
stołecznych Dynasach informował „Kurier Warszawski”: 
„[…] kilku lekarzy widziało w tym zgubne skutki ambicji 

sportowych, których wyniki przechodzą granice ludz-
kiej możliwości. Komisja sędziowska opuściła trybu-
ny. Pozostał jedynie starter dający rozpaczliwe znaki 
o  zakończeniu biegu i  publiczność żądająca zabrania 
przemocą z toru oszołomionego wysiłkiem cyklisty […] 
Barański musiał zjechać z toru”. 

W  kwietniu 1899 roku powstało Radomskie Towa-
rzystwo Cyklistów – Amatorów (początkowo To-
warzystwo Kolarzy Radomskich). Jego pierwszym 
prezesem został dr Franciszek Kosicki, lekarz szpitala 
św. Kazimierza. Właśnie dzięki staraniom działaczy To-
warzystwa w Radomiu utworzono tor kolarski. Pierw-
szy obiekt sportowy z prawdziwego zdarzenia wybu-
dowano u  zbiegu ulicy Długiej (obecnie Traugutta), 
Kościelnej (Moniuszki) i  Michałowskiej (Sienkiewicza) 
o obwodzie 232 metrów. Sport zdobywał sobie coraz 
większe rzesze sympatyków. Dlatego obok urządzono 
boisko do gry w piłkę, kort tenisowy, kręgielnię, boisko 
gimnastyczne, rzutnie, aleję dla powozów, wzniesiono 
nawet domek klubowy. 

W 1906 roku utworzono gniazdo Polskiego Towa-
rzystwa Gimnastycznego „Sokół”. Głównym celem 
kierowanego przez dr. Leona Fuksiewicza stowarzy-
szenia był fizyczny i duchowy rozwój człowieka. Dzia-
łalność patriotycznej organizacji trwała zaledwie kilka-
naście dni. PTG na całym terenie Królestwa Polskiego 
zostało rozwiązane przez władze carskie. Niestety, 
w  tym samym czasie decyzję o  przerwaniu wszelkiej 
działalności podjął zarząd Radomskiego Towarzystwa 
Cyklistów – Amatorów. Po latach również nie brakowało 
wybitnych sportowców. Igrzyska w Meksyku (1968) 
były szczytem kariery Kazimierza Jasińskiego. 
Wcześniej zdobył mistrzostwo Polski, startował 
w Wyścigu Pokoju, ale to właśnie udział w  igrzy-
skach zagwarantował mu miejsce w panteonie ko-
larskich sław. 

Rozpoczął treningi pod okiem Ryszarda Swata w „Ra-
domiaku”. Doskonały fachowiec od razu zorientował 
się, że trafił mu się ogromny talent. W okresie służby 
wojskowej Kazimierz Jasiński był zawodnikiem war-
szawskiej „Legii”. Starty w stołecznym klubie ugrunto-
wały jego miejsce w reprezentacji Polski. Choć w 1967 
roku kontuzja wyeliminowała go ze startu w mistrzo-
stwach świata, nie wypadł z kręgu zainteresowań szko-
leniowców. Mało tego, w następnym sezonie – już jako 
kolarz „Radomiaka” – w  Lublinie sięgnął po złoty 

medal mistrzostw Polski, wyprzedzając Mariana 
Kegla i stawiającego „pierwsze kroki” w wielkim pele-
tonie Ryszarda Szurkowskiego. Debiutując, zaskoczył 
również świetną postawą w Wyścigu Pokoju. Jede-
naste miejsce w  tej prestiżowej imprezie i  zwy-
cięstwo drużynowe potwierdziło jego wysokie 
notowania i zapewniło mu miejsce w reprezentacji 
Polski na igrzyska olimpijskie w Meksyku.

Do Ameryki ekipa kolarzy pojechała już miesiąc przed 
zaplanowanym startem. Niestety, nie było to najszczę-
śliwszym rozwiązaniem. Co prawda, tuż po przylocie, 
w kontrolnych zawodach z udziałem m.in. Hiszpanów, 
Włochów i gospodarzy, Jasiński zajął 2. miejsce. Rów-
nież w kolejnych sprawdzianach był najlepszy z repre-
zentantów Polski. Jednakże z  upływem czasu zaczął 
dawać mu się we znaki meksykański klimat. Mimo 
kłopotów z aklimatyzacją wyścig indywidualny na tra-
sie 196 km rozpoczął obiecująco. Razem z  Marianem 
Keglem odjechali od peletonu w trzydziestoosobowej 
ucieczce. Niestety, uszkodzenie koła pokrzyżowało 
ambitne zamierzenia. Stracił dystans, którego mimo 
ambitnego pościgu nie udało mu się już odrobić. Osta-
tecznie skończył wyścig na 59. miejscu. Najlepszy 
z  Polaków, wspomniany już wcześniej Kegel, był 
dziesiąty. Słynny Zygmunt Hanusik przyjechał trzy 
miejsca za Jasińskim, a Zenon Czechowski w ogóle wy-
cofał się z wyścigu.

Niespełna rok po starcie w Meksyku kolarz zmienił bar-
wy klubowe. Z  „Radomiaka” przeniósł się do „Broni”. 
Startował jeszcze przez kilka sezonów na szosach całej 
Europy i m.in.: Meksyku, Algierii i Mongolii. Tymczasem 
dwanaście lat później Radom doczekał się kolejnego 
olimpijczyka. W  Moskwie, w  1980 roku jedenasty na 
1 000 m ze startu zatrzymanego był kolarz torowy 
„Broni” – Andrzej Michalak. Czołowy zawodnik lat 80. 
w mistrzostwach Polski osiem razy stawał na najwyż-
szym stopniu podium. Był pierwszym sprinterem, 
który przejechał ostatnie 200 m na torze poniżej 
11 sekund (10.909)!
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Radomskie tradycje kolarskie radomianie kontynu-
ują bardzo chętnie. Realizowany przez Urząd Miejski 
w Radomiu i Mazowiecką Komendę Wojewódzką Policji 
projekt „Zabłyśnij na drodze” wielokrotnie wspierał 
Cezary Zamana – polski kolarz szosowy zawodowej 
grupy INTEL ACTION, zwycięzca wyścigu Tour the 

Pologne w 2003 roku. Wydarzenie jest otwarciem se-
zonu rowerowego, podczas którego rowerzystom roz-
dawane są koszulki odblaskowe. Przez Radom kilka-
krotnie prowadziła także droga „Międzynarodowego 
Wyścigu Kolarskiego Solidarności i Olimpijczyków”. 

Warto wiedzieć że…

Radom znajduje się w czołówce miast budujących ścieżki rowerowe. Radomskie drogi dla rowerzystów nale-
żą do najlepszych w Polsce. Najnowsza, wzorowana jest na rozwiązaniach holenderskich. Przy jej budowie 
zastosowano szereg rozwiązań niespotykanych dotąd w Polsce.

Warto wiedzieć że…

w  latach 2009 – 2011 na terenie Gminy Mia-
sta Radomia realizowany był projekt „Rowerem 
do szkoły”. Jego celem było uświadomienie 
korzyści płynących z jazdy na rowerze i utwo-
rzenie w mieście infrastruktury umożliwiającej 
bezpieczne pozostawienie roweru. W  ramach 
akcji, w ciągu 3 lat zostały zamontowane 452 
stojaki rowerowe przy  radomskich szkołach 
i  na ulicach. W  szkołach przeprowadzono we 
współpracy ze służbami mundurowymi: policją 
i strażą miejską kilkadziesiąt szkoleń na temat 
bezpiecznej jazdy na rowerze, a  uczestniczą-
cym w  nich rowerzystom przekazano kilkaset 
kasków i  kamizelek odblaskowych. W  roku 
2011 w ramach akcji „Ustaw swój stojak” każ-
dy mieszkaniec mógł zamówić stojak i poprosić 
o jego zamontowanie we wskazanym miejscu. 
Wychodząc naprzeciwko potrzebom społecz-
ności radomskiej, zamontowano 122 stojaki 
rowerowe w 44 miejscach.
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POCZĄTEK PIŁKI NOŻNEJ
W pierwszych latach XX wieku Radom nie był na sportowej mapie białą 
plamą, ale jego prawdziwy rozwój zapoczątkowała dopiero piłka nożna. 

Futbolówkę zainicjowali prawdopodobnie członkowie 
rozwiązanego „Sokoła”. W  1908 roku powstała „dzika 
drużyna” uczniów „handlówki”. Pierwszej nadano na-
zwę „Lechia”, drugiej „Slavia”. Stroje sportowe ucznio-
wie zorganizowali we własnym zakresie, szyjąc je z ta-
niej flaneli. „Lechia” miała barwy błękitno-kremowe, zaś 
„Slavia” czerwono-czarne. „Mecz rozegrano na odpo-
wiednio przygotowanym wcześniej boisku, poszerzając 
w tym celu plac przy ulicy Długiej, dochodząc aż do po-
sesji Straży Pożarnej” – wspominał po latach Kazimierz 
Bukowski – działacz Radomskiego Koła Sportowego, 
wieloletni prezes piłkarskiego podokręgu. 

Grano piłką, której właścicielem był Włodzimierz 
Chądzyński. „Dziadek”, jak nazywali koledzy ucznia V 
klasy „handlówki”, futbolówkę otrzymał w  prezencie 
aż z Wiednia. Dyrektor szkoły mieszczącej się wówczas 
przy ulicy Długiej (obecnie Traugutta), bardzo szano-
wany Prosper Jarzyński, był początkowo zadowolony 
z popisów piłkarzy zaangażowanych w mało znaną do-
tychczas grę. Z biegiem czasu jednak zaczął mieć coraz 
większe opory. „Wezwał tedy pewnego dnia do gabine-
tu Tadka Osińskiego wraz ze Staszkiem Skotnickim na 
poważną rozmowę, której podstawowy sens sprowa-
dzał się do długich perswazji, że bardzo nieładnie bie-
gać z odkrytymi kolanami pod oknami żeńskiej pensji 
p. Marii Gajl. Perswazje nie odniosły jednak pożądanego 
skutku i obydwaj przedstawiciele futbolowego szaleń-

stwa uprawiali dalej niecne harce. Zresztą tak napraw-
dę uczniowie wyczuli, że były to jedynie uwagi „pro-
forma”. Zainteresowanie młodych chłopców grą w piłkę 
z dnia na dzień wzrastało” – wspominał Bukowski.

Po latach okazało się, że w  gronie tym znalazło się 
kilka naprawdę znaczących osobistości: Stanisław 
Skotnicki – późniejszy żołnierz Pierwszej Kompanii Ka-
drowej Józefa Piłsudskiego, generał brygady, który bo-
hatersko poległ w bitwie nad Bzurą we wrześniu 1939 
roku. Piękną kartę zapisał uczestnik wojny polsko-bol-
szewickiej, później buchalter, Wiktor Pietrusiewicz. 
Wiceministrem budownictwa został Julian Żakow-
ski. Stałe miejsce w historii Radomia ma też Tadeusz 
Michał Osiński – w roku 1930 poseł na Sejm RP z  li-
sty Bezpartyjnego Bloku Współpracy z Rządem Józefa 
Piłsudskiego, działacz społeczny i  sportowy. W  roku 
1933 wybrany prezesem honorowym Radomskie-
go Koła Sportowego, a w 1935 odznaczony brązo-
wą odznaką Polskiego Związku Piłki Nożnej.

W futbol grano nie tylko w okolicach ulicy Michałowskiej 
(obecnie Sienkiewicza). Aby ukrócić samowole, władze 
carskie wydały nawet rozporządzenie, które ukazało 
się w lipcu 1909 roku w „Gazecie Radomskiej”. Anons 
informował, że gra w piłkę może odbywać się wyłącznie 
w miejscu do tego przeznaczonym, w Nowym Ogrodzie 
w okolicy Michałowskiej. 
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Popularność piłki nożnej rosła coraz bardziej. Już w 1910 
roku młodzież postanowiła utworzyć prawdziwą 
drużynę, która występowała pod nazwą „Kordian”. 
Wszelkich formalności dokonano dwa lata później. 
W czerwcu 1912 roku do Radomskiego Gubernialnego 
Urzędu wpłynęło pismo Józefa Kuczyńskiego, Faddeja 
Wendrykowskiego i Henryka Fidlera: „Przedstawiając 
załączony, poświadczony przez nas statut (w dwóch eg-
zemplarzach) „Radomskiego Towarzystwa Sportowego” 
oraz dwa pokwitowania Radomskiego Gubernialnego 
Skarbnika na wniesione przez nas do opieczętowania 
pieniądze, mamy zaszczyt prosić o rejestrację wyżej na-
zwanego przez nas stowarzyszenia” – czytamy w poda-
niu, które zachowało się w radomskim archiwum. 

Do pisma dołączony został rysunek boiska. Niespełna 
dwa miesiące później kierownik sekretariatu urzędu 
w stosownym piśmie informował, iż: „Kancelaria Gu-
bernialnego Urzędu, na podstawie art. 37 najwyższego 
zatwierdzonego 4 marca 1906 roku prawa o stowarzy-
szeniach i związkach, niniejszym zaświadcza, że dnia 
28 lipca 1912 r. o godzinie 2, na posiedzeniu Urzędu, 
w budynku Gubernialnego Zarządu będzie rozpatrzona 
sprawa dotycząca Radomskiego Towarzystwa Sporto-
wego”.

„Kordian” przekształcił się w „RTS”. Władze carskie 
zaakceptowały także logo stowarzyszenia – herb 
ziemi sandomierskiej, z miastem stołecznym – Ra-
domiem.

W roku 1921, wskutek nieporozumień w Radomskim 
Towarzystwie Sportowym, z  klubu wystąpili Stefan 
i Jerzy Cieszkowscy. Miało to swoje konsekwencje. Bra-
cia, wspólnie z Kazimierzem Żołędziewskim, Henrykiem 
Szostakiem i Jerzym Domańskim założyli nowy klub o na-
zwie „Czarni”. Tymczasem „RTS” zmieniło nazwę na „Ra-
domskie Koło Sportowe” (RKS). Wkrótce działaczom 
udało się uzyskać z radomskiego magistratu zezwolenie 
na dzierżawę Starego Ogrodu. „Czarni” połączyli się na-
tomiast z „Wojskowym Klubem Sportowym”, znajdując 
możnego opiekuna w jednostce wojskowej z Radomia. 

Piłkarze obu klubów rywalizowali głównie na sportowych 
arenach. Nie brak jednak przykładów, kiedy łączył ich 
wspólny cel. Takim był np. w 1922 roku występ w repre-
zentacji miasta, przeciwko ekipie szkoły podchorążych 
z Warszawy, z wynikiem 2:0 dla gości. Mecze radomskich 
klubów z rywalami z innych miast cieszyły się dużym 
zainteresowaniem.

Kibiców jednak najbardziej ekscytowały potyczki pomię-
dzy lokalnymi zespołami. Tak było w przypadku pierw-
szego spotkania RKS-u z nowo powstałymi „Czarnymi”. 
„RKS” wygrał 2:0. Piłkarze grali we własnym sprzęcie, 
a wobec braku szatni na stadionie przebierali się w... 
budce portierni Fabryki Osińskiego przy ulicy Focha 12.

Kolejne sportowe wydarzenie wiązało się z wybudo-
waniem Fabryki Broni. Wiosną 1925 roku zrodziła się 
myśl zorganizowania sekcji sportowej przy istniejącej już 
placówce kulturalno-oświatowej. Formalnie statut i po-
wołanie stowarzyszenia Klub Kolarzy i Motorzystów 
„Broń” miało miejsce w następnym roku. Kilka miesięcy 
później w Radomiu funkcjonował już Robotniczy Klub 
Sportowy „Broń” przy Państwowej Fabryce Broni 
(oficjalna nazwa). 

W połowie lat 80. sportowy Radom emocjonował 
się występami drużyny „Radomiaka” w piłkarskiej 
ekstraklasie. Historyczny sukces podopieczni Józefa 
Antoniaka przypieczętowali w czerwcu 1984 roku 
meczem z „Hutnikiem Warszawa”. 

ŁZY RADOŚCI
„Dla gospodarzy mecz ten miał ogromne znaczenie. 
Praktycznie tylko wygrana dawała im szansę pozosta-
nia w II lidze. „Zieloni”, by świętować awans do ekstra-
klasy potrzebowali przynajmniej remisu. W 20. minucie 
jeden z nielicznych kontrataków, podanie do Szymona 
Trzaskowskiego, znakomicie spisującego się w drugiej 
linii, precyzyjny strzał i  lekko podniesiona piłka wpa-
dła do siatki. „Jeeest! Zupełnie oszalał sektor z  biało-
-zielonymi flagami” – relacjonowało „Życie Radomskie”. 
Dziewięć minut później było już 1:1. W  84. minucie 
piłka trafiła do Mirosława Banaszka, strzał i bram-
karz stołecznej drużyny Marek Szaławiła był bez 

najmniejszych szans. „Radomiakowi” nikt nie był 
już w stanie odebrać awansu. „Na płycie setki kibi-
ców, łzy radości, chóralne <sto lat>. Do szatni piłkarze  
wędrują na ramionach swoich sympatyków, wysoko, 
wyżej chyba niż marymonckie sosny okalające stadion 
Hutnika. Podrzucani są trener Józef Antoniak, kapitan 
drużyny Paweł Zawadzki i  zdobywcy bramek Szymon 
Trzaskowski oraz Mirosław Banaszek” – malowniczy 
opis nie pozostawiał złudzeń co do atmosfery tamtych 
dni. Zapanowała ogólna euforia. Jednakże przygoda 
„Radomiaka” z piłkarską elitą trwała jeden sezon.

Warto wiedzieć, że…

obecnie „Radomiak” jest reprezentantem 
III ligi w piłce nożnej.

Radomianin – Mateusz Fudala, w 2011 
roku został Mistrzem Świata w katego-
rii juniorów w futbolu stołowym.

W Starym Ogrodzie, powstałym w 1822 
roku, z inicjatywy pisarki Marii z Tańskich 
znajdowało się boisko piłkarskie, na któ-
rym przeciwko Radomskiemu Klubowi 
Sportowemu i innym, grały zespoły takie 
jak: Legia Warszawa, Polonia Warszawa, 
Cracovia, Widzew Łódź, a nawet drużyny 
zagraniczne. W tzw. „Ogrodzie Spacero-
wym” było również boisko do siatkówki 
i koszykówki, urządzono tor kolarski, któ-
rego fragmenty zachowały się do dzisiaj. 
W miejscu dawnego stadionu jest teraz 
rondo ks. Romana Kotlarza. Natknąć moż-
na się także na części podmurówki budyn-
ku, w którym mieściła się szatnia.
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BOKS

MISTRZOWIE PRECYZJI
W latach międzywojennych XX wieku do Radomia wkroczyła nowa i nie 
oglądana dotąd dyscyplina sportowa – boks. Jej prekursorami byli: Wacław 
Paniec i Józef Kosowski. To właśnie pięściarze odnieśli pierwsze znaczące 
sukcesy, choć na tytuł kibice czekali do 1949 roku, gdy Antoni Czortek się-
gnął po złoty medal. 

Znakomity przed laty pięściarz za życia stał się le-
gendą. O zdarzeniu z jego udziałem w obozie zagłady 
w Oświęcimiu nakręcono film. Antoni Czortek rozpoczął 
swoją karierę w  Grudziądzu. Początkowo zaintereso-
wany lekką atletyką, smak prawdziwej sportowej rywa-
lizacji poznał dopiero między bokserskimi linami. Jego 
sportowej pasji przeciwni byli jednak rodzice, którym 
„Kajtek” ukradkiem uciekał, by trenować swoje umie-
jętności.

Kariera niskiego, niepozornego chłopca potoczyła się 
błyskawicznie. W  1936 roku reprezentował barwy 
Polski na igrzyskach olimpijskich. Największe trium-
fy święcił jednak trzy lata później. W styczniu 1939 
roku uznany został najlepszym zawodnikiem me-
czu Polska – Szwecja, za co z  rąk króla Gustawa 
otrzymał puchar. Niespełna trzy miesiące później, 
w  kwietniu, w  Dublinie zdobył tytuł wicemistrza 
Europy wagi piórkowej. Po tym sukcesie wyznaczo-
ny został do reprezentacji Starego Kontynentu na mecz 
z USA. Do wyjazdu jednak nie doszło. We wrześniu z ka-
rabinem w ręku Antoni Czortek bronił ojczyzny. 

Cztery lata później, wracającego do Warszawy spor-
towca zatrzymał patrol. Jeden z  Niemców rozpoznał 
w  nim świetnego przedwojennego boksera. Wkrótce 
pięściarz trafił do obozu zagłady w Oświęcimiu, gdzie 
o życie przyszło mu walczyć dosłownie. Został szybko 
rozpoznany...

HISTORYCZNA WALKA
„[...] Wyczytane zostaje jego nazwisko, a esesman każe 
mu się zameldować u komendanta. Ten go pyta: Ty je-
steś Czortek, ten bokser? – Tak, to ja – pada odpowiedź. 
– Masz tu przeciwnika, hiszpańskiego boksera, pokaż co 
potrafisz. – Proszę o rękawice – mówi Kajtek. – Tu one 
nie są ci potrzebne, tu bije się pięściami”. 

Tak rozpoczęła się pierwsza walka Antoniego Czortka 
w obozie. Stoczył ich kilkanaście, ale jedna przeszła do 
historii. Legendarny sportowiec zmierzył się z hitlerow-
skim esesmanem Walterem. „[...] Po pierwszym ciosie 
na szczękę esesman leci na deski. Wokół ringu szał ra-
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dości, a straszny doping mobilizuje „Kajtka” do jeszcze 
lepszej walki. W trzeciej rundzie Niemiec ponownie leży 
na deskach i ledwo co dotrzymuje do końca rundy. Teraz 
oczekiwanie na werdykt. Nagle z głośników rozlega się 
głos: Jednogłośnie na punkty zwycięża „Szortek”, Polska. 
Więźniowie biorą go na ręce i niosą do bloku, inni śpie-
wają „Jeszcze Polska nie zginęła […]”.

Po drugiej wojnie światowej Antoni Czortek za-
mieszkał w Radomiu. Odniósł kolejne sukcesy. Naj-
pierw wywalczył wicemistrzostwo Polski, by następ-
nie sięgnąć po tytuł mistrza. Miał już wówczas 34 
lata. Ten świetny zawodnik reprezentował barwy 
„Radomiaka”, klubu powstałego na bazie dwóch 
drużyn – Szkolnego Klubu Sportowego i Przyfa-
brycznego Klubu Sportowego „Bata”. Zebranie za-
łożycielskie nowego sportowego stowarzyszenia od-
było się w kwietniu 1945 roku. Trzy miesiące później 
zatwierdzono nazwę Klub Sportowy „Radomiak”, 
statut i herb. Na czele zarządu stanął inż. Włodzimierz 
Skibiński, ówczesny dyrektor fabryki. Od tego momentu 
w komunikatach i relacjach prasowych funkcjonował już 
KS Radomiak.

WIELKI I WYTRWAŁY
Drugim, wielkim radomskim bokserem – olimpijczykiem 
był Kazimierz Paździor – pięściarz radomskiej „Bro-
ni”, który wywalczył złoty medal w Rzymie w 1960 
roku. 5 września 2009 roku minęło od tego wydarze-
nia dokładnie 50 lat. „Czas nie stoi w miejscu” – mówił 
jeszcze kilka miesięcy wcześniej Kazimierz Paździor. 
Pytany o to, jak patrzy na swój sukces, skomentował: 
„Wszystko zawdzięczam uporowi i ambicji. Tych cech 
nigdy mi nie brakowało”. W Rzymie „filozof ringu” stoczył 
pięć walk w wadze lekkiej. W pierwszej rundzie elimina-
cyjnej gładko pokonał 5:0 Irakijczyka Abdula, w drugiej 
również bez problemów (4:1) zwyciężył znacznie sil-
niejszego „enerdowca” Lempio, który słynął z tego, że 
większość swoich walk kończył nokautem. Wygraną nasz 
pięściarz okupił jednak kontuzją łuku brwiowego. Na 
szczęście kolejny przeciwnik w ćwierćfinale – Egipcjanin 
Shokweir, mimo prób narzucenia swojego tempa walki, 
nie okazał się zbyt wymagający. Decyzją sędziów zwy-
cięstwo Kazimierza Paździora znów było jednogłośne. 
Najtrudniejszą przeprawą do „złota” okazała się walka 
półfinałowa z obrońcą tytułu – Szkotem Mc Taggartem. 

Warto wiedzieć, że…

chlubne tradycje pięściarstwa w Ra-
domiu kontynuuje Bokserskie Towa-
rzystwo Sportowe 1926 Broń Radom. 
Drużyna „Broni” przez wiele lat wystę-
powała w bokserskiej ekstraklasie i II 
lidze, mając w swoich szeregach wielu 
medalistów mistrzostw Polski oraz re-
prezentantów kraju. W chwili obecnej 
sekcja bokserska szkoli dzieci i mło-
dzież. Rokrocznie w Radomiu organi-
zuje widowiskową galę boksu, która 
cieszy się dużym zainteresowaniem 
– „Memoriał Kazimierza Paździora”.

Obaj pięściarze wcześniej spotykali się na ringu kilka 
razy. Dobrze znali swoje słabe i mocne strony. Radomia-
nin był jednak w wyjątkowej formie i po zaciętym 
boju sędziowie ogłosili kolejny jego triumf. W finale 
czekał na niego już Włoch Loppopolo. Mimo upływu lat 
Kazimierz Paździor pamiętał niemal każdą sekundę tego 
pojedynku: „Pierwsza runda była remisowa. W drugiej 
niesiony dopingiem swoich kibiców Włoch ruszył do 
ataku, ale ja zgodnie ze wskazówkami Feliksa Stamma 
starałem się nie wdawać w bijatykę. Kontrowałem ha-
kami i puszczałem go w „liny”. Podobnie było w trzeciej 
rundzie i choć kilka razy oberwałem sędziowie nie mieli 
kłopotów z ogłoszeniem zwycięzcy. Kilka chwil później 
słuchałem już Mazurka Dąbrowskiego…”.

Kazimierzowi Paździorowi złoty medal wręczył Lord 
Dawid Burghley, legenda ruchu olimpijskiego, zwycięzca 
biegu na 400 metrów przez płotki w 1932 roku. 

Po sukcesie przyjęto go w rodzinnym mieście jak praw-
dziwego bohatera. „Z moim przyjazdem wiąże się mała 
anegdotka. Przylecieliśmy z Rzymu do Warszawy wie-
czorem. Na Okęcie z Radomia przyjechali po mnie oczy-
wiście przyjaciele, sąsiedzi, rodzina. W sumie było kilka 
samochodów. Nie chcąc nikogo zlekceważyć i urazić, 
na stukilometrowej trasie przesiadałem się kilka razy. 
W każdym pytano mnie o wrażenia, a ja opowiadałem 
i  opowiadałem. W  efekcie, gdy około północy dojeż-
dżaliśmy do rogatek miasta miałem ogromne kłopoty 
z wypowiedzeniem czegokolwiek” – wspominał w jednej 
z rozmów sportowiec.

Niemal rok po tym ogromnym sukcesie Kazimierz Paź-
dzior, ku zaskoczeniu wszystkich, mając zaledwie 26 lat 
postanowił zakończyć swoją karierę. Nie pomogły namo-
wy i prośby. Decyzji nie zmienił. Ukończył studia w Szkole 
Głównej Planowania i Statystyki w Warszawie.
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SPORTY
MOTOROWE

AUTOMOBILKLUB 
RADOMSKI
Automobilklub Radomski jest Stowarzyszeniem – Członkiem Rzeczywistym 
Polskiego Związku Motorowego od 1958 roku.

Klub jest właścicielem obiektu „Kartodrom – Radom”, w skład którego wcho-
dzi tor kartingowy posiadający  licencję międzynarodową oraz licencję kra-
jową. Tutaj odbywają się międzynarodowe i ogólnopolskie zawody 
kartingowe, zawody motocyklowe Supermoto, popularne imprezy 
samochodowe SUPEROES, jazdy rekreacyjne gokartami i motocykla-
mi,  imprezy rekreacyjno – sportowe, imprezy plenerowe czy festyny 
rodzinne.

Klub czynnie działa na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego, 
organizuje sprawdziany na kartę motorowerową i rowerową dla uczniów 
z  terenu Mazowsza, zajęcia z  wychowania komunikacyjnego, prowadzi 
miasteczko ruchu drogowego i rowerowy tor przeszkód. 

Ponadto Automobilklub prowadzi Stację Kontroli Pojazdów, Ośrodek Szko-
lenia Kierowców i Instruktorów, Pracownię Badań Psychologicznych. 

Warto wiedzieć, że…

na przestrzeni ponad 50 lat istnie-
nia Automobilklubu Radomskiego 
jego zawodnicy w sporcie kartin-
gowym zdobywali liczne tytuły 
Mistrzów Polski oraz pierwsze 
miejsca w Pucharze Polskiego 
Związku Motorowego oraz miej-
sca na podium w sporcie motocy-
klowym Supermoto.
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Automobilklub posiada liczne medale i wyróżnienia 
m.in. „Pro Mazovia”, „Bene Merenti Civitas Radomien-
sis”, Odznakę Honorową Ministerstwa Edukacji Narodo-
wej „Za Zasługi dla Oświaty”, Srebrny Medal za Zasługi 
dla Pożarnictwa, Złotą Odznakę Honorową Polskiego 
Związku Motorowego.

MOTOCYKLE
Dużą popularnością cieszą się w Radomiu sporty mo-
torowe. Rokrocznie w  naszym mieście odbywają się 
zawody Pucharu Polski w crossie motorowym, organi-
zowane przez Radomski Klub Motorowy.

W  kwietniu Radom organizuje „Radomską Wiosnę 
Motocyklową”. Po poświęceniu motocykli odbywa 
się parada ulicami miasta oraz wielki festyn z pokaza-
mi akrobacji motocyklowych, konkursy sprawnościowe 
na skuterach, quadach i motorach. W tym, jak i w wielu 
innych działaniach, mających na celu edukację nt. bez-
pieczeństwa ruchu drogowego, uczestniczą Komenda 
Miejska i Wojewódzka Policji w Radomiu.

Podobną imprezą jest organizowane przez Stowarzy-
szenie Klub Motocyklowy The Irons Poland „Motoser-
ce” – akcja zbiórki krwi połączona z pokazami akrobacji 
motocyklowych i licznymi koncertami.

W  2010 roku w  Radomiu odbyła się głośna impreza 
motorowa „Motoemocje”, podczas której wystąpił ra-
domski kierowca rajdowy Szymon Ruta. Na wystawie 
statycznej radomianie mogli obejrzeć auta wyścigowe. 

Warto wiedzieć, że…

w sporcie kartingowym sukcesy odnosi młody za-
wodnik Klubu – Filip Wójcik – Zdobywca Pucharu 
Polski w kategorii Easykart 60. 

Warto wiedzieć, że…

w 1993 roku w Assen zawodnik Radomskiego To-
warzystwa Motocyklowego – Ryszard Augustyn, 
wspólnie z  Markiem Dąbrowskim (AMK Pałac 
Młodzieży Warszawa), Maciejem Wróblem (BKM 
Bielsko-Biała), Wiktorem Iwańskim, Wojciechem 
Renczem i Andrzejem Tomiczkiem (wszyscy Auto-
mobilklub Głogów)  zdobyli złoty medal na 68. 
Sześciodniówce Enduro. Nasza drużyna wy-
przedziła ekipy Irlandii i  Holandii. Indywidualnie 
Augustyn (Husqvarna 500 cm) zajął 24. miejsce.
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Warto wiedzieć, że…

na Koniówce, tuż pod Lasem Kapturskim, znajduje się tor off road, na który zjeżdżają się amatorzy jazdy 
samochodami terenowymi i rowerami górskimi. Gospodarzem jest Klub Miłośników Samochodów Terenowych 
„4x4 RADOM”. Tor powstał jako jeden z pierwszych w Polsce i, co równie ważne – jest bezpłatny. 

Warto wiedzieć, że…

z powodzeniem w rajdach samochodowych startuje 
radomski kierowca Szymon Ruta, który niejednokrot-
nie występował także podczas imprez w swoim rodzin-
nym mieście. W ostatnim czasie Radom zyskał kolejnych 
laureatów – Aleksa Zawadę i Grzegorza Gołdę z ze-
społu MSZ Racing, którzy zajęli 3. miejsce podczas 
8. Rajdu Lotos Baltic Cup oraz Grzegorza Kubata, 
zwycięzcę Kia Picanto Race 2011. 
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Od końca XIX wieku po dziś dzień w Radomiu funkcjo-
nowało kilkaset klubów sportowych, w których miesz-
kańcy uprawiali niemal wszystkie dyscypliny sportowe. 
Radom to miasto bardzo aktywne sportowo. Każdego 
roku odbywa się na jego terenie wiele sportowych im-
prez, gromadzących tłumy mieszkańców. Dowodzi to 
dużego zainteresowania oraz potrzeby uczestniczenia 
w wydarzeniach w duchu sportowej rywalizacji.SPORTOWY

RADOM
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Warto wiedzieć, że…

„Czarni” w siatkarskiej ekstraklasie występowali 
przez osiemaście lat. Dzisiaj tradycje tego klubu 
kontynuuje Radomskie Centrum Siatkarskie, mo-
gące pochwalić się medalami Mistrzostw Polski 
i reprezentantami kraju.

Warto wiedzieć, że…

Puchar Polski w siatkówce plażowej kilkakrotnie organizowało Radomskie Stowarzyszenie Siatkówki Plażowej. 

CZARNI
Ostatnią dekadę XX wieku w sporcie radomskim 
zdominowali siatkarze „Czarnych”. W latach 1994-
95 zespół WKS-u wywalczył brązowe medale mi-
strzostw Polski, ale największy sukces miał miej-
sce 14 marca 1999 roku, gdy prowadzony przez 
Edwarda Skorka zespół w  Sosnowcu sięgnął po 
Puchar Polski w meczu z Yawal Jurajska AZS Bank 
Częstochowa. Rozgrywkom towarzyszyły ogromne 
emocje. Sięgnęły one zenitu w  trzecim secie meczu 
finałowego. Radomianie prowadzili w końcówce 24:22 
i mieli dwa meczbole. 

Za drugim razem bezbłędny do tej chwili Artur Maroszek, 
mając wystawioną w górze piłkę i brak bloku rywali… 
uderzył w aut. Akademicy obronili jeszcze trzeciego 
meczbola, potem wyrównali, a dwie dobre akcje Damiana 
Dacewicza zakończyły set. Częstochowianie odżyli, ale 

nie zdołali pogrążyć siatkarzy z Radomia. To, co nie udało 
się Arturowi Maroszkowi za pierwszym razem, przyniosło 
efekt w tie breaku. Krzysztof Śmigiel uznany został za 
najwszechstronniejszego zawodnika finału, Paweł Słom-
ka za najlepszego libero, a Adam Nowik za najlepszego 
blokującego.

W  połowie lat 90. barw „Czarnych” bronił Paweł 
Zagumny, który później święcił wspaniałe sukcesy 
z  reprezentacją Polski. Uznany za najlepszego roz-
grywającego świata zawitał do Radomia z  Warszawy 
jako niespełna 18-latek, który wcześniej występował 
zaledwie w  III lidze. Ukończył Liceum Ogólnokształ-
cące im. Tytusa Chałubińskiego, odniósł pierwsze po-
ważne sukcesy, wywalczył mistrzostwo świata junio-
rów, reprezentował Polskę na Igrzyskach Olimpijskich 
w Atlancie.
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ŁUCZNICTWO
W  historii Radomia są nazwiska wielu wspaniałych 
sportowców. Pierwszy znaczący sukces odniósł, bę-
dący żołnierzem 72. pułku piechoty, Michał Sawicki. 
Z  urodzenia warszawianin, w  1931 roku został mi-
strzem świata w łucznictwie! Było to pierwsze ta-
kiej rangi osiągnięcie polskiego sportowca. Pier-
ścień, który Michał Sawicki wywalczył we Lwowie, 
znajduje się w  zbiorach Muzeum Harcerstwa Ziemi 
Radomskiej. Znakomity zawodnik uczestniczył tak-
że w  czterech kolejnych mistrzostwach świata. Swo-
ją przygodę sportową z  powodzeniem kontynuował 
w  strzelectwie. Jako przedstawiciel „Broni” wiele razy 
stawał na podium. W  1953 roku razem z  Leszkiem 
Tomickim i  Stanisławem Iwańskim wywalczył tytuł 
mistrza kraju w strzelaniu z pistoletu dowolnego.  
Był rekordzistą Polski.

WYŚCIGI KONNE
TOR WYŚCIGOWY
W roku 1901 na Malczewie wybudowano tor do wy-
ścigów konnych. „W  Radomiu egzystują dwa towa-
rzystwa sportowe: kolarzy – amatorów i  wyścigów 
konnych. Pierwsze ma na celu integrację kolarzy, do-
skonalenie jazdy na kołach i  rozpowszechnienie tako-
wej. Członkowie dzielą się na honorowych i  rzeczywi-
stych. W 1901 roku towarzystwo liczyło 119 członków. 
Drugie, organizuje wyścigi na torze w Malczewie pod 
Radomiem w miesiącu czerwcu, trwające trzy dni. Każ-
dego dnia rozgrywane jest sześć biegów. Prócz tego 
we wrześniu urządza wystawy koni, z  charakterem 
jarmarcznym. Opłata członkowska wynosi 30 rubli rocz-
nie. Kandydaci zarekomendowani przez dwóch człon-
ków rzeczywistych balotowani są przez komitet” – re-
lacjonował w wydanej w pierwszych latach XX wieku 
„Monografii historycznej miasta Radomia” Jan Luboński.

O  renomie malczewskiego toru informował korespon-
dent tygodnika „Świat” w 1910 roku: „Doroczne wyści-
gi sprowadzają do Radomia sporą rzeszę sportsmenów, 
nie tylko z bliskiej okolicy, ale i ze stron dalszych. W la-
tach pierwszej wojny światowej tor mocno podupadł. 
Od 1927 roku Radomskie Towarzystwo Zachęty do 
Hodowli Koni Jana Lewandowskiego ponownie organi-
zowało jednak cieszące się wzięciem zawody. W dniach 
wyścigów z  placu Konstytucji 3-go Maja odjeżdżały 
specjalne autobusy. W  1931 roku zawitał nawet ma-
jor Henryk Dobrzański, który jako członek reprezentacji 
Polski miał za sobą wiele lat udanych występów na mię-
dzynarodowej arenie. Legendarny późniejszy „Hubal”, 
jako członek reprezentacji Polski miał już za sobą lata 
błyskotliwej kariery w  krajowych i międzynarodowych 
zawodach jeździeckich”. 

Warto wiedzieć, że…

radomski MKJ „CWAŁ” od 15 lat 
jest organizatorem „Regional-
nych Międzystrefowych Zawo-
dów w Skokach przez Przeszko-
dy” zbierających wysokie oceny 
i coraz więcej widzów. 

Warto wiedzieć, że…

w Radomiu tradycje łucznicze krzewi od wie-
lu lat Polskie Towarzystwo Gimnastyczne 
„Sokół” – organizator „Memoriału im. Michała 
Sawickiego”, w którym udział biorą łucznicy 
z całego kraju. 

W mieście działa również Łuczniczy Klub Spor-
towy, który organizuje Radomskie Halowe 
Zawody Łucznicze dla dzieci oraz „Memoriał 
im. Józefa Trześniewskiego”. 

W 2000 roku łuczniczka radomskiego „Sokoła” 
Anna Łęcka broniła barw Polski na igrzyskach 
olimpijskich w Sydney.
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Warto wiedzieć, że…

dorośli jeźdźcy „Cwału” tworzą grupę rekonstrukcyjną. Uczestniczą jako oddział kozacki w radomskich rekon-
strukcjach historycznych powstania styczniowego, „Cudu nad Wisłą” a także pokazach rekonstrukcyjnych 
bitew pod Komorowem. Uczestniczyli w scenach batalistycznych filmu „1920 Bitwa Warszawska” w reżyserii 
Jerzego Hoffmana.

CWAŁ
Przy Zespole Szkół Integracyjnych im. Jana Pawła II 
w Radomiu działa od 1995 roku Międzyszkolny Klub Jeź-
dziecki „Cwał”. Prowadzi on działalność dla wszystkich 
zainteresowanych, także niepełnosprawnych, w zakresie 
sekcji sportowej, hipoterapii i jazd terapeutycznych, prak-
tyk i nauki jazdy konnej dla uczniów Zespołu Szkół Agro-
technicznych i Gospodarki Żywnościowej w Radomiu (klasa 
hodowli koni), nauki jazdy konnej i jazd rekreacyjnych dla 
młodzieży, współorganizacji obozów letnich i zimowych. 

RADOM BIEGA
Propagowaniem biegania i  zdrowego stylu życia zaj-
muje się radomski Uczniowski Klub Sportowy „Technik”. 
We współpracy z Klubem Maratończyka AZS Politech-
niki Radomskiej organizuje on w ramach obchodów 
Święta Patrona Miasta – św. Kazimierza, „Bieg Kazików 
o Puchar Prezydenta Miasta Radomia”. Kluby te zachę-
cają również do biegów w trakcie „Jesiennego i Wiosen-
nego Biegania Nad Zalewem”, „Festiwalu Biegowego” 
oraz „Maratonu Trzeźwości”, w ramach których organi-
zowany jest bieg „Mila bez promila”. Ponadto Radomski 
Okręgowy Związek Lekkiej Atletyki organizuje „Bieg 
Kazimierzowski”.

Warto wiedzieć, że…

w ostatnich latach autorem największego triumfu 
był Marcin Awiżeń. W poniedziałek, 15 września 
2008 roku, zawodnik Radomskiego Stowarzysze-
nia Sportu i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 
„Start” na Paraolimpiadzie w Pekinie wywalczył złoty 
medal w biegu na 800 metrów. Okazał się nie tylko 
najlepszy, ale czasem 1.52.36 ustanowił rekord 
świata! 

W Pekinie na podium stanęły również Alicja Fiodorow 
(srebrny medal na 200 m, brązowy na 100 m) 
i Justyna Kozdryk (srebro w ciężarach). 
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TENIS
Radom posiada również znaczące tradycje tenisowe. 
Ważne wydarzenie sportowe miało miejsce w  1992 
roku, gdy w  Barcelonie zaszczytu reprezentowania 
barw Polski w Igrzyskach Olimpijskich dostąpili tenisiści 
stołowi Euromirexu „Broń Radom” – Leszek Kucharski 
i Piotr Skierski. Dla obu Radom był tylko przystankiem 
w  bogatej karierze. Trafiając nad Mleczną za sprawą 
Mirosława Kłysa, właściciela firmy „Euromirex”, który 
stworzył najsilniejszy zespół w Polsce, byli już gracza-
mi uznanymi na arenie międzynarodowej. Z radomskim 
klubem trzykrotnie wywalczyli mistrzostwo Polski 
(1993–95), zdobyli też kilka medali w zmaganiach 
indywidualnych. 

Czynnie działającym klubem tenisowym w  Radomiu 
jest Radomski Klub Tenisowy „Return”, który zaist-

niał  na czołowych miejscach klasyfikacyjnych list Pol-
skiego Związku Tenisowego, a jego zawodnicy klubowi 
są zdobywcami medali Mistrzostw Polski we wszystkich 
kategoriach wiekowych, licznych tytułów Mistrzów Wo-
jewództwa, wielokrotnymi zwycięzcami w  turniejach 
ogólnopolskich i międzynarodowych.

Klub prowadzi naukę gry w tenisa dla dorosłych, orga-
nizuje turnieje oraz udostępnia miejsca na kortach, za-
chęcając do aktywnego trybu życia. Prowadzi też szkółki 
i przedszkola tenisowe, gdzie uczy najmłodszych nie tyl-
ko samej gry i rywalizacji, ale wszechstronnych zdolno-
ści ruchowych. Klub posiada obecnie kilkunastu kadrowi-
czów, którzy reprezentują Polskę na międzynarodowej 
arenie.

Warto wiedzieć, że…

zawodniczka RKT „Return” – Weronika Domagała, 
w 2007 roku osiągnęła swój największy sukces, gdy 
drużyna narodowa kadetek, w  której występowała, 
zdobyła Drużynowe Wicemistrzostwo Świata i Mi-
strzostwo Europy. Jest też pierwszą radomską za-
wodniczką sklasyfikowaną na listach WTA. 

W  2012 roku dwaj tenisiści RKT „Return” wystar-
towali w  dwóch turniejach w  Indiach. Damianowi 
Okrutnemu przyniosły półfinał na turnieju singlistów 
w  Bombaju oraz pierwszą rundę imprezy w  Delhi. 
Awansował on bowiem aż o ponad 300 lokat i obec-
nie plasuje się na 407. miejscu na świecie w kategorii 
juniorów. W  swoim roczniku jest najwyżej skla-
syfikowanym zawodnikiem spośród wszystkich 
polskich juniorów.

SZTUKI WALKI 
Gmina Miasta Radomia od kilku lat jest organizatorem 
„Festiwalu Sportów i Sztuk Walki”. W trakcie impre-
zy kluby i stowarzyszenia sportowe mające siedzibę na 
terenie Radomia prezentują swój dorobek i  potencjał 
sportowy, przybliżają kibicom technikę i  zasady po-
szczególnych dyscyplin sportowych. Festiwal składa 
się z pokazów oraz walk. W 2011 roku odbyły się po-
kazy m.in. taekwondo, judo, aikido, kyokushinkai oraz 
walki w boksie i zapasach. Walką wieczoru był pojedy-
nek o  tytuł zawodowego mistrza Polski w  kickboxin-
gu, który wygrał Wojciech Peryt z Radomskiego Klubu 
Kickboxingu Kick-Sport.

ZAPASY
W  Radomiu działa Radomskie Centrum Szkolenia 
Zapaśniczego „Olimpijczyk”. Założone w 2004 roku 
współpracuje ze Szkołą Mistrzostwa Sportowego i klu-
bami zapaśniczymi działającymi na terenie Radomia. 
Dzięki staraniom władz klubu powstała ogólnopolska 
liga zapaśnicza. Klub prowadzi szkolenia sportowe 
w grupach wiekowych: dzieci, młodzików, kadetów, ju-
niorów, młodzieżowców i seniorów w stylu klasycznym 
oraz w zapasach kobiet. Klub startuje w I lidze zapaśni-
czej o Drużynowe Mistrzostwo Polski seniorów.

Zawodnicy RCSZ „Olimpijczyk” zdobywają medale na 
największych imprezach zapaśniczych w kraju i za 
granicą. Klub reprezentuje aktualny Mistrz Polski 
Juniorów i wicemistrz Zapaśniczych Międzyna-
rodowych Mistrzostw Kraju Arkadiusz Kułynycz, 
będący brązowym medalistą Mistrzostw Świata 
Juniorów w zapasach w stylu klasycznym.

Warto wiedzieć, że…

w ponad stuletniej historii dwóm sportowcom 
ziemi radomskiej dane było stanąć na podium 
Igrzysk Olimpijskich. Jeden z nich – wychowanek 
„Orła Wierzbica” – Włodzimierz Zawadzki, wspiął 
się na najwyższe podium w Atlancie (1996). Za-
paśnik stylu klasycznego reprezentował w Kanadzie 
barwy warszawskiej „Legii”.

W 2011 roku „Olimpijczyk” był organizatorem presti-
żowych zawodów w zapasach – „LIV Międzynarodo-
wego Memoriału Władysława Pytlasińskiego”, 
który odbył się w nowopowstałej hali sportowej 
przy Zespole Szkół Budowlanych im. Kazimierza 
Wielkiego. 

Do Radomia przyjechało wtedy 195 najlepszych za-
paśników w stylu kla sycznym z aż 25 krajów Europy, 
Azji i obu Ameryk. W polskiej kadrze narodowej zna-
lazło się czterech  wychowanków radomskiej Szkoły 
Mistrzostwa Sportowego. 
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KOSZYKÓWKA
W połowie pierwszej dekady XXI wieku zarząd Piotrów-
ki po raz pierwszy w historii zgłosił zespół do rozgry-
wek seniorów. Od tego momentu Radom mocno akcen-
tuje swoją obecność na koszykarskiej mapie kraju.

Nie bez znaczenia jest fakt, że oparty w większości na 
własnych wychowankach team został wsparty przez 
dynamicznie rozwijającą się firmę „Rosabud” Romana 
Saczywko. Precyzyjnie zaplanowany pomysł zbudo-
wania silnego ośrodka koszykarskiego szczególne-
go tempa nabrał w  maju 2007 roku, gdy podpisana 
została umowa pomiędzy Międzyszkolnym Klubem 
Sportowym, a  zarejestrowanym kilka miesięcy wcze-
śniej stowarzyszeniem „Rosa Sport”. Od tego momen-
tu Piotrówka przekazuje najstarszą grupę juniorów do 
klubu, który koncentruje się, i  to z  dobrym skutkiem, 

na prowadzeniu ekipy seniorów. W 2010 roku drużyna 
z Radomia zadebiutowała w I lidze. Ambicja klubu się-
ga wyżej. „Chcemy się rozwijać, a po udanym poprzed-
nim sezonie naturalną koleją rzeczy jest chęć awansu 
do ekstraklasy” – zapewnia Robert Bartkiewicz, prezes 
stowarzyszenia. Ważnym krokiem na tej drodze było 
powołanie sportowej spółki. 

ROSA to obecnie nie tylko drużyna seniorów. Klub 
pochwalić może się zespołem rezerw, który oparty 
na młodzieży wywalczył awans do II ligi. Coraz lepiej 
w ogólnopolskich rozgrywkach radzi sobie drużyna ju-
niorów. ROSA konsekwentnie realizuje swój plan. Ko-
szykarze objęli pieczę nad rozgrywkami Radomskiej 
Olimpiady Młodzieży i Radomskim Nurtem Basketu 
Amatorskiego. 

AZS
Ponad 40-letnią historią pochwalić może się Akade-
micki Związek Sportowy, w którym funkcjonowało 
kilkanaście sekcji. Jedną z  trzech pierwszych, powoła-
nych do życia była sekcja piłki ręcznej. Na przełomie lat 
70. i  80. zespół debiutował w  rozgrywkach ligowych. 
Prawdziwy przełom nastąpił w  sezonie 1997–98. 
Drużyna oparta niemal wyłącznie na studentach Poli-
techniki Radomskiej, największej radomskiej uczelni, 
wywalczyła upragniony awans do II ligi. Od początku 
XX wieku ekipa szczypiornistów gra na zapleczu eks-
traklasy.

LEKKOATLETYKA
Lekkoatletyka radomska jest dyscypliną przynoszącą 
miastu najwięcej medali sportowych. W  ostatnich la-
tach najlepszym zawodnikiem lekkoatletycznym był 
Grzegorz Krzosek – czterokrotny mistrz Polski za-
równo w hali, jak i na stadionie w biegach na 800 m, 
brązowy medalista Młodzieżowych Mistrzostw Europy, 
drugi zawodnik Pucharu Europy w 2005 roku, reprezen-
tujący Polskę na mistrzostwach świata. Jego tradycje 
z powodzeniem kontynuują młodzi adepci lekkiej atle-
tyki, zdobywając medale w różnych kategoriach wieko-
wych. Reprezentanci Radomskiego Ludowego To-
warzystwa Lekkoatletycznego ZTE Radom należą 
do krajowej czołówki w tej dyscyplinie sportu.

Warto wiedzieć, że…

nowy stadion lekkoatletyczny umożliwi profe-
sjonalną organizację imprez klasy międzyna-
rodowej, w tym „Młodzieżowych Mistrzostw 
Polski”, które od lat z powodzeniem organizuje 
Radomski Okręgowy Związek Lekkiej Atletyki.
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SZACHY
Od 1997 roku sportową wizytówką miasta jest „Kró-
lewski Gambit Radomia”. Jedyny tematyczny turniej 
szachowy w  kraju szybko zyskał uznanie środowiska. 
Tradycją stało się, że w  maju do Radomia przyjeżdża 
pokaźna grupa mistrzów i  arcymistrzów. Turniej roz-
grywany jest w  obsadzie międzynarodowej. W  2000 
roku gościem honorowym imprezy był wielokrotny 
mistrz świata Anatolij Karpow, który na 25 szachowni-
cach rozegrał symultanę, a następnie wręczył nagrody 
zwycięzcom. Od 2003 roku dla uczczenia pamięci Jacka 
Żemantowskiego, związanego z  Radomiem wielolet-
niego Prezesa Polskiego Związku Szachowego, tur-
niej nosi nazwę – Królewski Gambit Radomia im. Jacka 
Żemantowskiego. 

BRYDŻ
Bogatą kartę w  historii radomskiego sportu zapisał 
brydż. Tradycja tej dyscypliny sięga jeszcze lat 50. 
ubiegłego wieku. Wizytówką brydża jest Ogólnopol-
ski Turniej Par „Ziemia Radomska”. Jedna z najstar-
szych imprez tego typu w  Polsce ma za sobą już 52 
edycje. Poza tym Radomski Okręgowy Związek Bry-
dża Sportowego w ciągu roku organizuje kilkadziesiąt 
innych turniejów, w  których regularnie uczestniczy 
ponad setka zawodników. Popularnością cieszą się roz-
grywki ligowe. W brydża grało i gra wielu znamienitych 
mieszkańców Radomia. 

DART
I Radomski Klub Darta powstał w grudniu 1999 roku. 
Klub organizował rocznie około 30 turniejów. Stałym 
punktem programu stały się mistrzostwa regionu, Puchar 
Radomia, a potem rozgrywki ligowe. Najpierw wystarto-
wały cztery drużyny, a w najbardziej rozbudowanej lidze 
uczestniczyło 17 zespołów. Radomianie zaczęli zdo-
bywać miejsca w  krajowej czołówce. Pierwszy medal 
Mistrzostw Polski zdobyła dla Radomia Małgorzata 
Baczkowska. W czempionacie drużynowym sukcesy od-
nosiła drużyna „Country Radom”. Obecnie dart jest dla 
wielu radomian stałym zajęciem rekreacyjnym. Nie bra-
kuje też osób, które wyczynowo uprawiają tę dyscypli-
nę sportu. Najwyżej w krajowym rankingu jest Konrad 
Babula.

Warto wiedzieć, że…

w Radomiu organizowany jest „Pięciobój Precyzyjny” – impreza o charakterze pikniku rodzinnego, populary-
zująca sport oraz rywalizację w duchu Fair Play. Drużyny trzy- pięcioosobowe sprawdzają swoje umiejętności 
w  kilku konkurencjach: łucznictwo, strzelectwo, golf, bule i  dart. Obecni mogą spróbować uderzeń na 
macie i siatce golfowej.

W 2011 roku specjalnie dla radomian z pokazem rowerowym „Extreme Show” wystąpili mistrzowie świata 
w trialu – bracia Reczek. Imprezę swoją obecnością zaszczycili także sportowcy poszczególnych dyscyplin 
oraz przedstawiciele Polskiego Komitetu Olimpijskiego na czele z Dariuszem Goździakiem – złotym medalistą 
olimpijskim z Barcelony w pięcioboju nowoczesnym.

BILARD
W  Radomiu nie brak też miłośników bilarda, którzy 
mogą z powodzeniem realizować swoją pasję. „Dzień 
bez bilarda to dzień stracony” – zapewniają wprost za-
wodnicy Radomskiego Stowarzyszenia Bilardowe-
go, zapraszając radomian do uprawiania tej odmiany 
sportu. Co tydzień w niedzielę RSB organizuje amator-
skie turnieje w odmianie „8” lub „9”.

Swoich miłośników ma snooker, odmiana bilarda, wy-
myślona przez brytyjskich żołnierzy w  czasie ich po-

bytu w Indiach. Dzisiaj zachwycamy się osiągnięciami 
Kacpra Filipiaka, pierwszego Polaka, który awansował 
do elitarnych rozgrywek Main Tour. Tymczasem już 
w  latach 90. ubiegłego wieku Radom był znaczącym 
ośrodkiem tej konkurencji. Bartłomiej Lachowicz, za-
wodnik Batorego, pochwalić mógł się osiągnięciami na 
miarę mistrzostw Polski (w  1994 roku wygrał cztery 
z pięciu ogólnopolskich turniejów rankingowych), zdo-
bywając srebrny medal. 
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AKROBACJE
SAMOLOTOWE

AEROKLUB RADOMSKI
W podradomskim Piastowie siedzibę ma Aeroklub Ra-
domski. Miłośnicy przestworzy mogą wybrać się w lot 
lekkim samolotem bądź paralotnią. 

Na lotnisku AR organizowane są Mistrzostwa Świa-
ta (AWAC) i Mistrzostwa Europy (EAAC) w Akrobacji 
Samolotowej oraz Mistrzostwa Europy w Akrobacji 
Szybowcowej (EGAC).

Warto wiedzieć, że…

radomianin Robert Kowalik – zawodnik Aeroklu-
bu Radomskiego, pilot samolotów pasażerskich 
to dziewięciokrotny Mistrz Polski w  akrobacji 
samolotowej.
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RADOMSKA GRUPA MODELARSKA RC
W ramach sekcji Modelarskiej Aeroklubu Radomskiego działa Radomska Grupa Modelarska RC, zajmująca się 
modelarstwem RC niezależnie od jego kategorii. Szczególnie widowiskowe są dyscypliny akrobacyjne – zarówno 
w modelarstwie samolotowym, jak i śmigłowcowym. Nowatorską dziedziną w zakresie modelarstwa RC jest bu-
dowa tzw. wielowirnikowców oraz wykorzystanie ich możliwości do nagrywania materiałów wideo, bądź wyko-
nywania zdjęć z powietrza.

Warto wiedzieć, że…

Radomska Grupa Modelarska RC jest organizatorem HELI OPEN DAY Radom – ogólnopolskiej imprezy o cha-
rakterze piknikowym otwierającej sezon modelarski, prezentującej modele akrobacyjne, półmakiety i makiety 
historyczne oraz modele giganty. Podczas imprezy można podziwiać umiejętności w  pilotażu samolotów, 
modeli śmigłowców RC w konkurencjach zręcznościowych i w lotach „Fun Fly”. Impreza poprzez możliwości 
obejrzenia modeli RC na wystawie statycznej i w powietrzu oraz rozmowy z modelarzami poszerza i krzewi 
wiedzę lotniczą oraz modelarską wśród młodzieży.

AIR SHOW
W Radomiu odbywają się prestiżowe Międzynaro-
dowe Pokazy Lotnicze „AIR SHOW”. Są to największe 
pokazy lotnicze w Polsce, jedne z najbardziej spektaku-
larnych na świecie. Dwudniowe pokazy precyzyjnych 
akrobacji samolotowych pilotów z całego świata podzi-
wia niemal 200 000 widzów. Poza popisami w powietrzu 
przygotowana jest także wystawa statyczna nowinek 
w technice lotniczej. W 2011 na radomskim niebie la-
tały światowej klasy zespoły takie jak: Frecce TriColori, 
Patrouille de France, Patrouille Suisse, Wings of Storm, 
Red Arrows czy Midnight Hawks. 

Oprócz umiejętności pilotów widzowie podziwiali także 
ich statki powietrzne, m.in.: C-27J Spartan, F-16 SOLO, 
M-28 Bryza, JAS 39 Gripen, PZL-130 ORLIK, EF-2000 
Eurofighter, JAK-40, ISKRY, Alpha Jet, E-3 Sentry AWACS.

Kolejna edycja „Air Show” odbędzie się w dniach 24-25 
sierpnia 2013 roku. Nie zabraknie emocji!

Warto wiedzieć, że…

na radomskim lotnisku Radom-Sadków stacjonuje 
Zespół Akrobacyjny ORLIK, który tworzą piloci 42. 
Bazy Lotnictwa Szkolnego. Drużyna Orlików lata tur-
bośmigłowymi samolotami PZL-130 ORLIK. Zespół 
wykonał niemal 150 pokazów w Polsce i za granicą 
jako reprezentant Polskich Sił Powietrznych – m.in. 
w  Austrii, Belgii, Czechach, Francji, Grecji, Hiszpa-
nii, Holandii, Wielkiej Brytanii, Włoszech, na Litwie, 
Łotwie i Słowacji.
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OBIEKTY
SPORTOWE

MOSiR
W Radomiu propagowaniem sportu i zdrowego, aktyw-
nego stylu życia zajmuje się Miejski Ośrodek Sportu 
i Rekreacji, na który składają się: hala sportowa, ośrodek 
wypoczynkowy „Borki”, pływalnie „Orka”, „Delfin” i Aqu-
apark „Neptun”, boisko treningowe, korty tenisowe.

Hala MOSiR im. Kazimierza Paździora przy ulicy 
Narutowicza służy głównie do rozgrywania meczów 
różnych dyscyplin sportowych, chociażby piłki ręcznej, 
siatkówki, koszykówki, piłki nożnej. Jest też miejscem 
organizacji koncertów, wystaw, turniejów bokserskich, 
pokazów sztuk walki, jednym słowem – służy miastu 
i jego mieszkańcom. 

Warto wiedzieć, że…

przy Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji powstaje stadion lekkoatletyczno-piłkarski zgodnie z wymogami 
IAAF i Regulaminem PZLA – II klasa międzynarodowa oraz wytycznymi PZPN, złożony z trybuny dla widowni 
na około 3000 osób, bieżnią lekkoatletyczną z 5 torami wraz ze skoczniami oraz parkingiem podziemnym dla 
samochodów osobowych.

Stadion ma spełniać wymogi niezbędne do rozgrywania meczów w I lidze.
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HALE I BOISKA
W ciągu ostatnich kilku lat powstały w Radomiu 
23 nowoczesne boiska szkolne o nawierzchni syn-
tetycznej – w tym 9 kompleksów sportowo-rekre-
acyjnych w ramach programu „Orlik”. 

„Orlik” składa się z boiska do piłki nożnej ze sztuczną 
trawą i boiska wielofunkcyjnego do koszykówki oraz 
piłki ręcznej o nawierzchni poliuretanowej. „Orliki” usytu-
owane są przy obiektach oświatowych na terenie całego 
miasta. 

Gmina Miasta Radomia, dostrzegając zapotrzebowa-
nie na obiekty sportowe, wybudowała z własnych 
środków 4 boiska do piłki nożnej ze sztuczną trawą, 
w tym dwa pełnowymiarowe.

W styczniu 2011 roku do użytku oddana została nowo-
czesna hala sportowa przy Zespole Szkół Budowlanych 
im. Kazimierza Wielkiego. Posiadająca wymiary 50 na 
25 metrów hala składa się z kilku boisk treningowych: 
do gry w siatkówkę, koszykówkę, piłkę ręczną. Istotnym 
elementem konstrukcji jest możliwość oddzielenia boisk 
kurtynami. Hala posiada zaplecze hotelowe, salę konfe-
rencyjną, trybuny na 450 osób, a nawierzchnia uzyskała 
certyfikat FIBA i aprobatę techniczną ITB. Obiekt przy-
stosowany jest w pełni dla osób niepełnosprawnych. 
Inwestycja objęła również drogę przeciwpożarową i par-
king na około 30 stanowisk. Jest to obiekt, na którym 
można rozgrywać turnieje na szczeblu międzyna-
rodowym – odbył się tu m.in. „LIV Międzynarodowy 
Memoriał Władysława Pytlasińskiego”, na którym 
można było spotkać wiele sportowych sław – mistrzów 
Polski i świata w zapasach.

Warto wiedzieć, że...

przy Zespole Szkół Technicznych im. Tadeusza 
Kościuszki powstał drugi stadion sportowy. Bę-
dzie to tzw. obiekt rozgrzewkowy dla stadionu 
przy ul. Narutowicza. Złożony z bieżni tartanowej 
o długości 330 m z czterema torami oraz sześcio-
ma na jednej z prostych, skoczniami i rozbiegiem 
dla oszczepników, na co dzień będzie miejscem do 
treningów młodzieży z radomskich klubów. Mieści 
się tu boisko trawiaste oraz z wielofunkcyjną na-
wierzchnią syntetyczną. 

ZALEW
Jednym z obiektów sportowych MOSiR-u jest ośro-
dek „Borki”. Po modernizacji tereny rekreacyjne nad 
zalewem zyskały na atrakcyjności. Powiększono plażę, 
uruchomiono dwa pomosty: kąpielowy i spacerowy, po-
wstał kompleks boisk sportowych do gry w siatkówkę 
i piłkę nożną, wyremontowano toalety i natrysk. Dzie-
ci mogą korzystać z placu zabaw oraz parku linowego. 
Zimą popularna jest górka śnieżna, która spełnia rolę 
toru saneczkowego. W okresie ferii dla młodzieży przy-
gotowywane są lodowiska i kuligi. Wokół zalewu wiodą 
ścieżki rowerowe. Na miejscu istnieje możliwość wypo-
życzenia sprzętu sportowego i wodnego, w tym rowe-
rów wodnych i kajaków.
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BASENY
W  Radomiu funkcjonuje 5 pływalni: Aquapark 
„Neptun”, Aquapark Radom – Centrum Słoneczne, 
„Delfin”, „Orka” i  Wojskowy Ośrodek Szkolenia 
Sportowego „Delta”. W  nowopowstałym Aquaparku 
„Neptun” mieszczą się: basen sportowy o  wymiarach 
25 m x 16 m i głębokości od 1,35 m do 1,80 m, basen 
rekreacyjno-szkoleniowy, basen rekreacyjny i dla dzie-
ci, jacuzzi, dwie zjeżdżalnie rurowe, grota sztucznej 
fali, sauna fińska i rzymska, słoneczna łąka, bicze wod-
ne. Równie dużo atrakcji oferuje Aquapark przy Galerii 
Słonecznej: basen sportowy i  rekreacyjny z  dwiema 
zjeżdżalniami, biczami wodnymi, leniwą rzeczką i trze-
ma jacuzzi, SaunaKlub z saunami suchymi i parowymi, 
aromaterapią, chromoterapią, komorą lodową, gabine-
tami masażu. Kompleksową ofertę aktywnego wypo-
czynku dopełnia Klub Life Health&Fitness z salami do 
ćwiczeń siłowych, spinningu i aerobiku.

W  związku z  rosnącym zainteresowaniem radomian 
sportem i zdrowym trybem życia, w mieście powstają 
nowe kluby fitness, siłownie, parki, w  których można 
odzyskać formę i uprawiać różne dyscypliny. Powsta-
ją nowe gabinety masażu oferujące nie tylko masaże 
zdrowotne i  relaksacyjne, ale także zabiegi odchu-
dzające czy przywracające naturalne piękno i zdrowie 
ciała. W naszym mieście funkcjonują liczne salony SPA 
i  odnowy biologicznej, z  których usług korzystają nie 
tylko radomianie, ale także mieszkańcy stolicy. Zimą 
radomianie chętnie odwiedzają lodowiska i baseny. 

Radom to miasto ludzi aktywnych. 

Dołącz do nich!

Warto wiedzieć, że…

radomscy adepci pływania zdobywają coraz więcej medali na krajowych zawodach pływackich. Paulina No-
wak, Jakub Fedorowicz, Adrianna Mendyk, Alekstandra Przybysławska, Magdalena Sońta i Paulina Nogaj na-
leżą do najlepszych w swoich kategoriach wiekowych.

Warto wiedzieć, że…

w licznych radomskich szkołach tańca in-
struktorami są certyfikowani zawodo-
wi tancerze o najwyższej międzyna-
rodowej klasie „S”, trenerzy Mistrzów 
Polski, finalistów Europy i Świata. Szkoły  
„Rockstep”, „Idol” czy „CMG” uczą mło-
dzież i  dorosłych tańca towarzyskiego, 
tańców latynoamerykańskich oraz no-
woczesnych – hip-hop czy break dance.

Radomianie Monika i Tomasz Giermudo-
wie są organizatorami „Ogólnopolskie-
go Festiwalu Tańca Towarzyskiego”, 
na którym można podziwiać setki par 
tanecznych z całego kraju.

Tancerze formacji tanecznych „Idol” 
są wielokrotnymi Mistrzami Polski, 
Wicemistrzami Europy i  finalistami 
Mistrzostw Świata.

W  2011 roku w  poprzemysłowej hali 
dawnych Radomskich Zakładów Płytek 
Ceramicznych i  Wyrobów Sanitarnych 
powstało Centrum wspinaczkowe Gro-
ta. To pierwszy w Radomiu obiekt z we-
wnętrzną sztuczną ścianą wspinaczko-
wą i jeden z wyższych w Polsce.

Od 2009 roku informacje nt. radomskich 
instytucji sportowych można znaleźć 
w wydawanym przez Urząd Miejski „Ra-
domskim informatorze sportowym”.



5352 SPOŁECZEŃSTWO i HISTORIA > KULTURA > OŚWIATA i NAUKA > GOSPODARKA i INWESTYCJE >TURYSTYKA > SPORT i REKREACJA

PRZYDATNE ADRESY WWW

Aeroklub Radomski www.aeroklub.radom.pl

Aquapark NEPTUN www.mosir.radom.pl

Aquapark Radom - Centrum Słoneczne www.aquapark-radom.pl

Automobilklub Radomski www.automobilklub.radom.pl

Czarni Radom www.czarni.radom.pl

Fabryka Tańca IDOL www.taniec.radom.pl

Jadar AZS Politechnika Radomska www.ksjadar.pl

Klub Sportowy ROSA Radom www.rosasport.pl

Królewski Gambit Radomia www.gambit.radom.pl

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji www.mosir.radom.pl

Międzyszkolny Klub Jeździecki CWAŁ www.cwal.info

Polskie Towarzystwo Gimnastyczne SOKÓŁ www.sokolradom.pl

Radomska Grupa Modelarska RC www.modelarz.one.pl

Radomski Klub Piłkarski 1926 Broń Radom www.bronradom.pl

Radomski Klub Sportowy RADOMIAK www.radomiak.com.pl

Radomski Klub Tenisowy RETURN www.rktreturn.pl

Szkoła Tańca ROCKSTEP www.rockstep.pl

www.radom.pl

FOTOGRAFIE – AUTORZY:
Bednarski Paweł (s. 41)
Gospodarczyk Artur (s. 38)
Gwizd Adrian (s. 27)
Matracki Adrian (s. 24, 26)
Iwaniak Łukasz (s. 25)
Pączek Tomasz (s. 18)
Strudziński Marian (okładka, s. 8, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 20, 22, 25, 26, 28, 29-31, 
34, 35, 37, 38, 40, 43, 46, 48-50, 51)
Suski Leopold (s. 33, 34)
Tuszyński Grzegorz (okładka, s. 45)
Wilczyńska Ewa (s. 27)
Zajc Piotr (s. 45)
Zieliński Edwin (s. 32)

FOTOGRAFIE UDOSTĘPNIONE:
archwium Automobilklubu Radomskiego (s. 23)
archiwum CW GROTA (s. 51)
archiwum JADAR AZS Radom (s. 39)
archiwum RSS GAMBIT (s. 40)
archiwum UM (s. 13, 20)
BTS 1926 Radom (s. 21)
Kowalik Robert (s. 43)
Polskie Towarzystwo Gimnastyczne SOKÓŁ (okładka, s. 32)
Radomska Grupa Modelarska RC (s. 44)
RKT RETURN (s. 36)
Szkoła Tańca ROCKSTEP (s. 51)
UKS TECHNIK (s. 35)

http://www.aeroklub.radom.pl/
http://www.mosir.radom.pl/
http://www.aquapark-radom.pl/
http://www.automobilklub.radom.pl/
http://www.czarni.radom.pl/
http://www.taniec.radom.pl
http://www.ksjadar.pl/
http://www.rosasport.pl
http://www.gambit.radom.pl/
http://www.mosir.radom.pl/
http://www.cwal.info
http://www.sokolradom.pl/
http://www.modelarz.one.pl
http://www.bronradom.pl
http://www.radomiak.com.pl/
http://www.rktreturn.pl
http://www.rockstep.pl
http://www.radom.pl
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