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Słowem wstępu

Jakub Chełstowski
Marszałek Województwa Śląskiego
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Rajd Śląska to bardzo atrakcyjne wydarzenie sportowe,
prestiżowe dla zawodników i niezwykle widowiskowe dla
kibiców. Możemy oglądać najlepsze ekipy rywalizujące
na śląskich trasach. Impreza przyciąga wielbicieli tej
dyscypliny sportu z całej Polski. Rajd Śląska zyskał również
międzynarodową rangę i został włączony do kalendarza
historycznej serii FIA CEZ, czyli mistrzostw strefy Europy
Środkowej. To oznacza, że w tym roku w stawce będzie mocna
międzynarodowa obsada. Kibice będą mogli zobaczyć w akcji
najnowocześniejsze i najbardziej zaawansowane rajdówki
warte nawet milion złotych, którymi zawodnicy walczą
o tytuły w krajowym czempionacie, a także budzące sentyment
samochody sprzed lat. Warto więc te trzy wrześniowe
dni zarezerwować sobie na zobaczenie najlepszych obecnie
rajdowych teamów! Zapraszam na Śląsk, zapraszam
na Rajd Śląska!

Marcin Krupa

Prezydent Katowic

Katowice przyciągają liczne wydarzenia – popularne festiwale
muzyczne, kongresy o zasięgu globalnym, ale też wydarzenia
sportowe na najwyższym poziomie, których symbolem jest ikona
polskiej architektury – Spodek.
Dla wielu katowiczan samochód to nie tylko środek transportu, ale
też pasja i pozytywne emocje, których źródłem mogą być np. rajdy
samochodowe. Cieszę się, że tegoroczny Rajd Śląska, który
stanowi rundę Rajdowych Mistrzostw Polski, wystartuje właśnie
z Katowic. Fani motoryzacji, i nie tylko, będą mogli zobaczyć
w naszym mieście ponad 100 różnych samochodów rajdowych
– od współczesnych, wyczynowych, po historyczne. Już teraz
zapraszam wszystkich na rozpoczęcie zawodów w piątkowe popołudnie (9 września) w samym centrum Katowic. Podczas ceremonii
startu będzie można z bliska zobaczyć wszystkie rajdówki i załogi.
Następnie zawodnicy udadzą się na otwierający rywalizację prolog,
czyli odcinek specjalny wytyczony ulicami Katowic, gdzie zafundują
nam wrażenia na najwyższych obrotach.
Na zamkniętych dla ruchu i profesjonalnie zabezpieczonych
ulicach miasta zobaczymy w akcji całą krajową czołówkę, a meta
tegorocznego prologu Rajdu Śląska zlokalizowana zostanie
w okolicy legendarnego Spodka!

Bartłomiej Gorajczyk
Dyrektor Rajdu Śląska 2022

Pięć Rajdów Śląska już za nami, czas na szóstą edycję naszej
śląskiej rundy Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Polski.
Cieszymy się, że nasza impreza stała się już stałą częścią
kalendarza krajowych mistrzostw.
Od początku istnienia naszego rajdu staramy się, aby za każdym
razem zaproponować kibicom i zawodnikom coś nowego.
Tak będzie i tym razem. Tegoroczny Rajd Śląska jest bowiem
imprezą dwudniową – rywalizacja rozpocznie się w sobotę i będzie
trwała do niedzieli wieczorem. Po drodze zawodnicy odwiedzą nie
tylko doskonale znane im oesy w Jastrzębiu-Zdroju, Kiczycach czy
Bestwinie, ale także wystartują na zupełnie nowych odcinkach
na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej – w okolicach Siewierza,
Pilicy i Żarnowca znaleźliśmy bardzo ciekawe trasy.
Nim rozpocznie się prawdziwe ściganie, zapraszamy na ceremonię startu, która odbędzie się w piątek wieczorem na deptaku
na ulicy Dworcowej, w centrum Katowic. A po przejechaniu rampy
zawodnicy udadzą się na trasę prologu – blisko dwukilometrowego odcinka poprowadzonego ulicami miasta. Aleja Korfantego,
Rondo, aleja Roździeńskiego, ulica Olimpijska i parking w Strefie
Kultury – a po drodze objazdy beczek, które z pewnością dostarczą widzom wielu wrażeń. Prolog nie jest zaliczany do klasyfikacji
rajdu, kierowcy będą mogli więc popisać się widowiskową jazdą.
W sobotę zaś kierowcy będą ścigać się pod Stadionem Śląskim
na trasie Kryterium 100-lecia Powstań Śląskich – tu też nigdy
nie brakuje emocji i znakomitego show.
W niedzielę zapraszamy kibiców na Stadion Śląski – tam
obok strefy serwisowej rozłoży się miasteczko rajdowe, gdzie
na odwiedzających czekać będzie moc atrakcji – m.in. zlot
samochodów klasycznych i pokaz najnowocześniejszych
supercarów, a także wiele aktywności dla dzieci i dla dorosłych.
Zapraszamy na Rajd Śląska – mamy nadzieję, że impreza,
którą dla Was przygotowaliśmy, dostarczy Wam samych
pozytywnych wrażeń!

Grzegorz Wróbel

Prezes Fundacji Automobilistów

Już po raz szósty Rajdowe Samochodowe Mistrzostwa Polski
zagoszczą na Śląsku – Rajd Śląska jest już stałym punktem
kalendarza tych rozgrywek. I choć zdobyte przez te lata doświadczenie pomaga nam w wielu sytuacjach, staramy się nie popadać
w rutynę.
Między innymi dlatego co roku staramy się zaproponować zawodnikom i kibicom coś nowego. Rok temu wystartowaliśmy pod
katowickim Spodkiem i planowaliśmy superoes w centrum miasta.
W tym roku mamy inną niespodziankę – to dodatkowy dzień
zmagań i trzy zupełnie nowe odcinki specjalne na Jurze
Krakowsko-Częstochowskiej. Nie opuszczamy jednak Katowic –
tak jak przed rokiem, to w stolicy Górnego Śląska odbędzie
się inauguracja zawodów. Tym razem spotykamy się na ulicy
Dworcowej, gdzie pod remontowanym właśnie budynkiem
starego dworca powstał też elegancki deptak. Zaraz po ceremonii
startu zostanie rozegrany widowiskowy prolog na ulicach miasta.
Zapraszamy wszystkich pod Spodek i do Strefy Kultury.
Obok tych nowości są też rzeczy niezmienne – to trwające już
szósty rok partnerstwo ze śląskim urzędem marszałkowskim.
To dzięki wsparciu Marszałka Województwa Śląskiego Jakuba
Chełstowskiego możemy organizować i rozwijać naszą
imprezę, on też wyznacza nam nowe, ambitne cele i motywuje
do dalszej pracy. Partnerem wydarzenia jest także miasto
Katowice. Prezydent Marcin Krupa – który sam jest pasjonatem
motorsportu – po raz kolejny zaprosił nas do swojego miasta,
za co jesteśmy mu ogromnie wdzięczni. Mamy nadzieję, że Rajd
Śląska zagości tu na dłużej.
Jak zwykle, nie mogę zapomnieć o wszystkich pozostałych
partnerach: Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, Górnośląskim
Przedsiębiorstwie Wodociągów i oczywiście Stadionie
Śląskim, który od samego początku imprezy stanowi jej bazę.
Podziękowania należą się także wszystkim samorządom, które
współpracują z nami przy organizacji odcinków specjalnych,
a także wszystkim pozostałym sponsorom i partnerom, zapewniającym nam wszelkiego rodzaju wsparcie.
Zapraszamy Was na oesy i mamy nadzieję, że Rajd Śląska 2022
zapisze się w Waszej pamięci!
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Witajcie ponownie,
Ślązacy!
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W czasie tegorocznego Rajdu Śląska znów wspominamy bardzo
ważne dla całego regionu wydarzenia historyczne.
Dokładnie 100 lat temu – po wiekach spędzonych poza granicami
Polski – część Górnego Śląska została włączona do odrodzonej
Rzeczpospolitej. Wyjaśniamy, w jaki sposób do tego doszło
i jak po latach Ślązacy obchodzili ten jubileusz.

W

1918 r. skończyła się pierwsza wojna światowa.
Polska odzyskała niepodległość, ale musiała
zacząć mierzyć się z wieloma wyzwaniami.
Scalenie wszystkich ziem pod wspólną flagą
nie było łatwe, różnice między mieszkańcami poszczególnych
regionów występowały bowiem w wielu sferach życia. Istniały
jednak wartości, które spajały bardziej niż cokolwiek innego,
a były to przede wszystkim niestłumione przez lata tęsknota
i miłość do Rzeczpospolitej.

na kolejny zryw powstańczy, który rozpoczął się w maju tego
samego roku i przeszedł do historii jako trzecie powstanie
śląskie. Ostatecznie doszło do zawarcia rozejmu, a w październiku Rada Ambasadorów zdecydowała o podziale ziem,
w wyniku czego w granicach Polski miała się znaleźć większość terenów przemysłowych, m.in.: Królewska Huta (dzisiejszy Chorzów), Katowice, Rybnik, Tarnowskie Góry, Lubliniec,
Pszczyna i Świętochłowice.

Wywalczona polskość

Zgodnie z postanowieniami traktatu wersalskiego o przynależności Górnego Śląska do któregoś z dwóch graniczących
ze sobą państw miał zadecydować plebiscyt. Poprzedziły
go jednak powstania pr zypadające na lata 1919 i 1920.
Głosowanie przeprowadzone w marcu 1921 r. nie rozstrzygnęło kwestii państwowości po myśli części Ślązaków, którzy opowiadali się za włączeniem tego regionu do Polski.
W efekcie niekorzystnego dla nich wyniku zdecydowano się

Zajmowanie kolejnych górnośląskich
ziem i włączanie ich do Rzeczpospolitej
następowało etapami. Podobnie jak
w Katowicach, w innych miejscowościach
towarzyszyły im równie podniosła
atmosfera i uroczysta oprawa

Oficjalne świętowanie

Przejęcie tych terenów przez polskie wojska rozpoczęło się
20 czerwca 1922 r. To właśnie tego dnia rano na moście w Szopienicach tłumy mieszkańców witały wojska Rzeczpospolitej z gen. Stanisławem Szeptyckim na czele. Później kolumna
skierowała się do centrum miasta, przejeżdżając po drodze
bogato zdobione bramy przypominające łuki triumfalne. Na katowickim rynku miały miejsce przede wszystkim przemówienia
(m.in. Wojciecha Korfantego), a także uroczysta msza święta.
Zajmowanie kolejnych górnośląskich ziem i włączanie ich
do Rzeczpospolitej następowało etapami. W innych miejscowościach towarzyszyły im równie podniosła atmosfera i uroczysta oprawa, jak wcześniej w Katowicach. Zwieńczeniem tych
wydarzeń było podpisanie aktu przyłączenia części Górnego
Śląska do Polski, co nastąpiło 16 lipca 1922 r. w obecności
wielu ważnych gości z całego kraju. Ceremonia odbyła się
w katowickim parku – obecnie im. T. Kościuszki. Oprócz formalnego połączenia ten doniosły moment został uczczony
symbolicznym gestem górników, którzy przekazali warszawskiej delegacji przybyłej do Katowic bryłę węgla z elementami
żelaza, cynku i pirytu, co miało oznaczać powierzenie Polsce
skarbu górnośląskich ziem.
W sierpniu 1922 r. nowo przyłączone ziemie odwiedził marszałek Józef Piłsudski. Podczas swojej wizyty naczelnik państwa
m.in. uczestniczył we mszy świętej, spotkał się z lokalnymi
władzami, uhonorował powstańców krzyżami Virtuti Militari, przyjął defiladę, a wieczorem pojawił się na bankiecie.
Następnie odwiedził pozostałe górnośląskie miejscowości,
które w 1922 r. włączono do Rzeczpospolitej.

100 lat później

Tegoroczne wspomnienie włączenia części Górnego Śląska
do Polski miało szczególny charakter nie tylko ze względu
na okrągłą, setną rocznicę tego wydarzenia. 20 czerwca
2022 r. po raz pierwszy przeżywaliśmy także Narodowy Dzień
Powstań Śląskich. 19 czerwca br. w archikatedrze Chrystusa
Króla w Katowicach odbyła się uroczysta msza święta, której
przewodniczył prymas polski, abp Wojciech Polak, a uczestniczył
w niej m.in. premier Mateusz Morawiecki.

Organizatorzy obchodów zadbali o to, aby widzowie mieli okazję poczuć atmosferę, jaka panowała na katowickim rynku
sto lat temu. Rekonstruktorzy oraz Szwadron Kawalerii Wojska Polskiego wkroczyli na plac przez specjalnie przygotowaną bramę, podobnie jak wojsko polskie w 1922 r. Aktorzy
Teatru Śląskiego odegrali role takich historycznych postaci,
jak m.in. Wojciech Korfanty czy wojewoda śląski Józef Rymer.
W trakcie obchodów odsłonięto również tablicę pamiątkową,
a w podziemiach archikatedry otwarto Panteon Górnośląski.
W ramach jubileuszu w stolicy województwa śląskiego odbyły
się także m.in. piknik lotniczy, koncerty, wystawy oraz Bieg
Bohaterów, natomiast w innych górnośląskich miastach
w czerwcu i lipcu odbywały się lokalne uroczystości.

Organizatorzy obchodów zadbali
o to, aby widzowie mieli okazję poczuć
atmosferę, jaka panowała na katowickim
rynku sto lat temu.
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WAŻNE INFORMACJE
Organizator

Obserwatorzy i Delegaci

Fundacja Automobilistów
ul. Barona 30/209, 43-100 Tychy
tel.: +48 781 459 810
e-mail: biuro@rajdslaska.pl

Biuro rajdu
Do dnia 6 września 2022 r. (wtorek) –
w siedzibie Fundacji Automobilistów,
ul. Barona 30 pok. 206, 43-100 Tychy, w godz. 09.00 – 17.00.
Od dnia 7 września 2022 r. (środa) –
Stadion Śląski – Sala wielofunkcyjna 9,
ul. Katowicka 10, 41-500 Chorzów
e-mail: biuro@rajdslaska.pl
www: www.rajdslaska.pl
tel. +48 781 459 810

Obserwator PZM			

Jarosław Noworól

Delegat PZM ds. Bezpieczeństwa		

Daniel Siemczuk

Asystent Delegata ds. Bezpieczeństwa

Rafał Kubka

Delegat Techniczny PZM		

Wojciech Nowak

Osoby oficjalne
Dyrektor Rajdu			

Bartłomiej Gorajczyk

Asystent Dyrektora ds. Sportowych

Dominik Noworól

Asystent Dyrektora ds. Bezpieczeństwa

Grzegorz Szewczyk

Asystent Dyrektora ds. Sędziów		

Michał Czapko

Asystent Dyrektora ds. Organizacyjnych

Paweł Tłok

Asystent Dyrektora ds. Publiczności

Maciej Stabrawa

Lekarz zawodów			

Wojciech Brachaczek

Odpowiedzialny za kontakty z zawodnikami Marek Kisiel
Komisarz ds. Ochrony Środowiska		
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Grzegorz Michalski

GODZINY PRACY BIURA RAJDU

Kierownicy służb

7 września 2022 r. (środa), w godz. 18.00 – 22.00
8 września 2022 r. (czwartek), w godz. 8.00 – 22.00
9 września 2022 r. (piątek), w godz. 7.00 – 22.00
10 września 2022 r. (sobota), w godz. 9.00 – 24.00
11 września 2022 r. (niedziela), w godz. 9.30 – 22.00

Kierownik Badania Kontrolnego		

Bartosz Radomski

Centrum Kierowania Rajdem		

Paweł Owczyński

Kierownik Biura Rajdu			

Iwona Kozak

Rzecznik Prasowy			

Rafał Rezler

Kierownik Biura Prasowego		

Kuba Kozal

Pomiar czasu			

Ireneusz Miklaszewski

Koordynator systemu GPS PZM		

Bartłomiej Korzeń

Kierownik łączności			

Andrzej Buziewicz

Komisja obliczeń			

Witold Biłek

Obliczenia komputerowe PZM		

Jerzy Głuśniewski

Zespół Sędziów Sportowych
Przewodniczący		

Krzysztof Maciejewski

Kierownik Parku Serwisowego		

Damian Ptak

Członek			

Boris Kocergin (Słowacja)

Kierownik Parku Zamkniętego		

Sebastian Bojdoł

Członek			Marcin Fiejdasz

Kierownik Komasacji i Przegrupowania

Wiesław Kubica

Sekretarz ZSS		

Kierownik Start-Meta			

Maciej Tretan

Katarzyna Popowicz

Telefon alarmowy:

601 100 777

PROGRAM RAJDU
OPUBLIKOWANIE LISTY ZGŁOSZEŃ
1 września 2022 r. (czwartek)
Wirtualna Tablica Ogłoszeń – www.rajdslaska.pl

WYDAWANIE DOKUMENTÓW
DO ZAPOZNANIA Z TRASĄ
7 września 2022 r. (środa), w godz. 18.00 – 22.00
Biuro Rajdu – Stadion Śląski – sala wielofunkcyjna nr 9
ul. Katowicka 10, 41-500 Chorzów

ODBIÓR ADMINISTRACYJNY
8 września 2022 r. (czwartek), w godz. 18.00 – 22.00
9 września 2022 r. (piątek), w godz. 9.00 – 11.00 – ALTERNATYWNIE
Biuro Rajdu – Stadion Śląski – sala wielofunkcyjna nr 9
ul. Katowicka 10, 41-500 Chorzów

PROGRAM ZAPOZNANIA Z TRASĄ
8 września 2022 r. (czwartek), w godz. 8.00-18.00
wg harmonogramu (Załącznik nr 2)

OTWARCIE CENTRUM PRASOWEGO
I AKREDYTACJE
9 września 2022 r. (piątek), godz. 8.00
Stadion Śląski – sala konferencyjna nr 4 (I piętro)
ul. Katowicka 10, 41-500 Chorzów
Godziny pracy:
9 września 2022 r. (piątek), w godz. 8.00 – 22.00
10 września 2022 r. (sobota), w godz. 10.00 – 23.00
11 września 2022 r. (niedziela), w godz. 10.00 – 22.00

ODCINEK TESTOWY
9 września 2022 r. (piątek), godz. 11.00-15.00

CEREMONIA STARTU HONOROWEGO
Uroczyste otwarcie Rajdu
9 września 2022 r. (piątek), godz. 17.20
ul. Dworcowa, 40-012 Katowice
Start Honorowy
9 września 2022 r. (piątek), godz. 17.30
kolejność startu wg listy
ul. Dworcowa, 40-012 Katowice

PROLOG
9 września 2022 r. (piątek), godz. 19.10
al. Korfantego, 40-004 Katowice

START RAJDU – OFICJALNY START
(PKC 0)
10 września 2022 r. (sobota), godz. 9.35
Stadion Śląski – Serwis wyjazd, ul. Katowicka 10, 41-500 Chorzów

META ETAPU 1 (PKC 7C)
10 września 2022 r. (sobota), godz. 21.35
Stadion Śląski – Parking Obi-Van
ul. Katowicka 10, 41-500 Chorzów

START ETAPU 2 (PKC 7D)
11 września 2022 r. (niedziela), godz. 10.17
Stadion Śląski – Parking Obi-Van
ul. Katowicka 10, 41-500 Chorzów
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CEREMONIA METY
ROZDANIE NAGRÓD
11 września 2022 r. (niedziela), godz. 18.15
Stadion Śląski – brama nr 4, ul. Katowicka 10, 41-500 Chorzów

META RAJDU (PKC 12E)
11 września 2022 r. (niedziela), godz. 18.35
Park Zamknięty – wjazd
Stadion Śląski – Parking Obi-Van
ul. Katowicka 10, 41-500 Chorzów

BADANIE KONTROLNE KOŃCOWE
(SZCZEGÓŁOWE)
11 września 2022 r. (niedziela), godz. 18.45
Motoryzacja Sp. z o.o. Autoryzowana Stacja Obsługi FIAT
al. Wojska Polskiego 20, 41-516 Chorzów

KLASYFIKACJA PROWIZORYCZNA
11 września 2022 r. (niedziela), godz. 20.45
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Ceremonia startu (Katowice, ul. Dworcowa)
Prolog – Katowice (1,75 km)
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Sobota, 10 września
OS 1 PSB Mrówka Cyroń (9,04 km)
OS 2 Kiczyce (9 km)
OS 3 Jastrzębie-Zdrój (15 km)
Serwis A (Stadion Śląski) – 30 min
OS 4 PSB Mrówka Cyroń (9,04 km)
OS 5 Kiczyce (9 km)
OS 6 Jastrzębie-Zdrój (15 km)
OS 7 Kryterium 100-lecia Powstań Śląskich (1,5 km)
Serwis B (Stadion Śląski) – 45 min

Piątek, 9 września
17.30
18.40

Sobota, 10 września

Niedziela, 11 września
Serwis C (Stadion Śląski) – 15 min
OS 8 Bruk Premium (4,52 km)
OS 9 Pilica (10,16 km)
OS 10 Łany Wielkie (15,18 km)
OS 11 Pilica (10,16 km)
OS 12 Bruk Premium (4,52 km)
Serwis D (Stadion Śląski) – 10 min
Ceremonia mety (Chorzów, Stadion Śląski)

Harmonogram RSMŚL
Prolog – Katowice (1,75 km)
Ceremonia startu (Katowice, ul. Dworcowa)
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OS 4 Kryterium 100-lecia Powstań Śląskich (1,5 km)
OS 5 PSB Mrówka Cyroń (9,04 km)		
OS 6 Kiczyce (9 km)				
OS 7 Jastrzębie-Zdrój (7,57 km)			
Ceremonia mety (Chorzów, Stadion Śląski)		
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Dzień 1., Piątek, 9 września
N

3
1

2

Prolog Katowice
14

Długość: 1,75 km
Godziny startu:
RSMP
19.10

Motul HRSMP
18.30

RSMŚL
17.30
Odległość od startu: 0,4 km
Dojście: od al. Rozdzieńskiego lub od ul. Uniwersyteckiej
Na skrzyżowaniu Rozdzieńskiego i Olimpijskiej zawodnicy będą
musieli dwukrotnie objechać stojącą na środku beczkę – pierwszy
raz na drodze w górę i ponownie przy powrocie ze Strefy Kultury.

x2

Odległość od startu: 0,2 km
Dojście: od ul. Korfantego lub od ul. Chorzowskiej
Na początek oesu przejazd przez katowickie rondo – rajdowcy pokonają
je w nieco nietypowy sposób – po starcie pojadą prosto, by wykonać
ostry nawrót na prawą jezdnię al. Rozdzieńskiego. Wracając z sekcji
w Strefie Kultury, znów pojadą Rozdzieńskiego pod prąd i wykonają
nawrót w prawo, by przejechać ponownie fragment po rondzie.

Odległość od startu: 0,7 km
Dojście: od strony Muzeum Śląskiego lub od ul. Góreckiego
Parking w Strefie Kultury zamieni się w mini tor rajdowy –
zawodnicy objadą cały plac i stojącą na środku beczkę. Wcześniej
czeka ich ciasny przejazd przez rozdzielony wysokimi krawężnikami
wjazd na parking.

Dzień 2., SOBOTA, 10 września
N

Odległość od startu: 1,6 km
Dojazd: od ul. Franciszka Gandora i Braci Dudów
Wąski fragment drogi z serią ostrych zakrętów: najpierw lewy 90,
a później dwa ciasne skręty w prawo.

3
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Odległość od startu: 2,7 km
Dojazd: od centrum Bestwiny ulicami Witosa i Dankowicką
Przejazd przez remontowane tory będzie wyzwaniem –
w tym miejscu rajdówki może mocno podbijać. A to wszystko
na hamowaniu do ostrego haka w prawo.

STREFA KIBICA

Os1/4 PSB Mrówka Cyroń
Długość: 9,04 km
Godziny startu:
RSMP
11.00
16.40

Motul HRSMP
12.15
17.55

RSMŚL
12.50
18.35

Odległość od startu: 4,6 km
Dojazd: od ul. Dankowickiej ulicą Łabędzią do parkingu
Dobrze widoczne dwa zakręty 90 st. w prawo, po nierównej
nawierzchni. Żeby było trudniej, hamowanie do drugiego
zakrętu odbywa się po łuku w lewo. Obok tego zakrętu zostanie
wytyczona strefa dla kibiców.

N

Odległość od startu: 0,4 km
Dojazd: od ulicy Ochabskiej i startu oesu – 400 m wzdłuż odcinka
Seria dwóch szerokich zakrętów – droga jest tu także szeroka, więc
zawodnicy będą pokonywać je w iście wyścigowym stylu.

2
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3

Odległość od startu: 1,2 km
Dojazd: od Ochabów ulicą Ochabską i ok. 300 m wzdłuż oesu
Szeroki lewy nawrót wokół zrujnowanego domu jest doskonale
znany kibicom – o czym świadczą grafitti na ścianach.

OS2/5 Kiczyce
Długość: 9,00 km
Godziny startu:
RSMP
12.05
17.45

Motul HRSMP
13.20
19.00

RSMŚL
13.55
19.40

Odległość od startu: 3,7 km
Dojazd: od ul. Długiej
Szybka partia między domami kończy się szerokim prawym 90
i dalej szybkimi łukami między stawami.

N

3

Odległość od startu: 2,8 km
Dojazd: od ul. Długosza i Glinianej, dalej spacer wzdłuż oesu
(ok. 700 m). Ciekawa partia ciasnych i wąskich zakrętów prawo-lewo-lewo-prawo. Na drodze jest tu miejsce na tylko jeden samochód, kierowcy
nie mogą pozwolić sobie na najmniejszy nawet błąd.

2
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1

Odległość od startu: 4,6 km
Dojazd: od ul. Sikorskiego i ok. 400 m. pod prąd oesu. Spory
fragment oesu widoczny w otwartym terenie – a pośrodku ciasny
lewy 90 i następujący tuż za nim prawy 90.

OS3/6 Jastrzębie-Zdrój
Długość: 15,00 km (7,57 km dla RSMŚL)
Godziny startu:
RSMP
13.00
18.40

Motul HRSMP
14.15
19.55

RSMŚL
14.50
20.35

Odległość od startu: 13,3 km
Dojazd: od ul. Nałkowskiej ulicami Korczaka i Słowackiego
Tu dotrą tylko załogi z RSMP i HRSMP – długa prosta zakończona
zakrętem lewy 90 przechodzącym w szybki łuk w prawo.
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Dzień 3., Niedziela, 11 września
N

Odległość od startu: 1,1 km
Dojazd: ulicami Przemysłową i Kazimierzówka do punktu 2
i piechotą ok. 600 m. pod prąd oesu
Początek oesu to długie proste przerywane zakrętami 90 st. W tym
miejscu rajdówki skręcają w prawo na otwartej przestrzeni.

3

2
1

19

Odległość od startu: 1,7 km
Dojazd: ulicami Przemysłową i Kazimierzówka
Po długiej prostej zawodnicy wyjeżdżają w prawo na główną drogę.

OS8/12 Bruk Premium
Długość: 4,52 km
Godziny startu:
RSMP
11.35
16.40

Motul HRSMP
12.50
17.55

Odległość od startu: 3,2 km
Dojazd: od mety oesu ulicą Podżarze i potem polną drogą w prawo
Sekcja szybkich, ciasnych zakrętów pod górę na otwartej
przestrzeni. Dalej rajdówki szybkim lewym łukiem wjeżdżają
w ciemny zagajnik.
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Na Ścieżkach

Podcisowie
794

Odległość od startu: 0,1 km
Dojście: od Dobrakowa
Na początek oesu naturalna szykana – sekcja szybkich łuków lewy-prawy-prawy-lewy. W drugiej części tej partii zieleń zasłania kierowcom widok na drogę, muszą więc zaufać swojemu pilotowi.

gm i na Ż arnow iec

790

Pilic
a

Dobra-Kolonia

Odległość od startu: 1,2 km
Dojście: od Wierzbicy
Prawy 90 z głównej drogi na szuter. Zaraz za zakrętem
przejazd przez głęboki rów, który przy sprzyjającej pogodzie
może zamienić się w widowiskowy watersplash.

Odległość od startu: 5,2 km
Dojście: od Wierbki i dojście ok. 600 m pod prąd oesu
Szybka partia ze sporymi zmianami wysokości – najpierw długi łuk
w lewo, a potem prawy na szczyt, na bardzo zniszczony asfalt.

N

3

Odległość od startu: 2,2 km
Dojazd: od Otoli Małej i piechotą ok. 500 m. pod prąd oesu
Zjazd w dół od kościoła w Łanach Wielkich na wąski mostek i zaraz
za nim szybka sekwencja prawy-lewy, a potem długi lewy łuk
pod lasem.

1
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2

Odległość od startu: 3,8 km
Dojazd: od Łanów Małych i spacer ok. 700 m pod prąd oesu
Kolejna partia ciasnych zakrętów w otwartym terenie: szybki zakręt
w lewo i od razu ciasny prawy 90.

OS10 Łany Wielkie
Długość: 15,18 km
Godziny startu:
RSMP
13.35

HRSMP
14.50

Odległość od startu: 12,2 km
Dojazd: od Brzezin, a następnie piechotą wzdłuż oesu (ok. 300 m)
Malownicza partia złożona z kilku szybkich łuków wzdłuż rzeki.
W pobliżu jest miejsce odpoczynku, na którym można urządzić
piknik.

Bezpieczne
kibicowanie
Rajdy samochodowe to piękny sport, ale by w pełni cieszyć się
kibicowaniem przy trasie, warto przestrzegać poniższych zasad,
by bezpiecznie wrócić do domu po zawodach!

22

1

Pod żadnym pozorem nie wjeżdżaj na drogę podczas
trwania rajdu! Parkując, nie utrudniaj przejazdu służbom
ratunkowym, policji, organizatorowi!

2

Pod żadnym pozorem nie stawaj w miejscach szczególnie
niebezpiecznych – na zewnętrznych zakrętach, za hopami,
na końcu prostych i zbyt blisko drogi!

3

Na trasę odcinka przyjedź odpowiednio wcześnie, abyś nie
stwarzał zagrożenia! Gdy wybierasz się z dziećmi, pamiętaj,
aby cały czas były pod Twoją opieką.

4

Wykonuj polecenia sędziów zabezpieczenia
oraz służb porządkowych, oni są dla zapewnienia Ci
bezpieczeństwa.

5

Nie stwarzaj zagrożenia dla siebie oraz innych!
Pod żadnym pozorem nie wchodź na trasę podczas trwania
odcinka specjalnego!

6

Nie przebywaj zbyt blisko trasy rajdu.
Często więcej zobaczysz z miejsca położonego
nieco dalej i wyżej.

23

7

9

Jeśli zauważysz coś, co wymaga natychmiastowej interwencji,
poinformuj o tym najbliższych sędziów zabezpieczenia,
punkt radiowy lub wykorzystaj telefoniczny numer alarmowy.

Nie przeszkadzaj organizatorowi! Jego podstawowym
zadaniem jest zapewnienie bezpieczeństwa wszystkim
kibicom!

8

Pozostań na swoim miejscu obserwacyjnym
aż do przejazdu samochodu organizatora oznakowanego
szachownicą.

Jeśli zobaczysz przy
trasie OS tego typu
tabliczki, oznacza
to miejsce SZCZEGÓLNIE
NIEBEZPIECZNE i obowiązuje
w tym rejonie CAŁKOWITY
ZAKAZ PRZEBYWANIA
OSÓB! Wybierz inne,
bezpieczniejsze miejsce!

LISTA ZGŁOSZEŃ
RSMP
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Nr

Kierowca

Pilot

Samochód

Klasa

Priorytet

1

Tom Kristensson (SWE)

Andreas Johansson (SWE)

Hyundai i20 R5

2

ASN/RSMP1

2

Grzegorz Grzyb

Adam Binięda

Škoda Fabia Rally2 Evo

2

ASN/RSMP1

3

Kacper Wróblewski

Jakub Wróbel

Škoda Fabia Rally2 Evo

2

ASN/RSMP1

4

Sylwester Płachytka

Jacek Nowaczewski

Škoda Fabia Rally2 Evo

2

ASN/RSMP1

5

Adrian Chwietczuk

Damian Syty

Škoda Fabia Rally2 Evo

2

ASN/RSMP1

6

Maciej Lubiak

Grzegorz Dachowski

Škoda Fabia Rally2 Evo

2

RSMP1

7

Zbigniew Gabryś

Daniel Dymurski

Škoda Fabia Rally2 Evo

2

RSMP1

8

Łukasz Byśkiniewicz

Daniel Siatkowski

Hyundai i20 R5

2

RSMP1

9

Jarosław Szeja

Marcin Szeja

Hyundai i20 R5

2

RSMP1

10

Dariusz Poloński

Łukasz Sitek

Volkswagen Polo GTI R5

2

RSMP1

11

Michał Tochowicz

Piotr Białowąs

Citroen C3 Rally2

2

RSMP1

12

Kamil Bolek

Łukasz Jastrzębski

Ford Fiesta Rally3

3

RSMP1

14

Marcin Kowal

Sebastian Lenkowski

Ford Fiesta Rally3

3

RSMP1

15

Adam Sroka

Patryk Kielar

Peugeot 208 Rally4

4

RSMP2

16

Grzegorz Bonder

Kamil Heller

Renault Clio Rally4

4

RSMP2

17

Jacek Sobczak

Michał Marczewski

Porsche 911 GT3

NAT3

RSMP2

18

Błażej Gazda

Maciej Mikuliszyn

Peugeot 208 Rally4

4

RSMP2

19

Tomasz Ociepa

Kamil Kozdroń

Ford Fiesta Proto

NAT2

RSMP1

20

Rafał Kwiatkowski

Jacek Zieliński

Subaru Impreza STI

NAT2

RSMP1

21

Marek Roefler

Marek Bała

Subaru Impreza GT

NAT2

RSMP1

22

Artur Równiatka

Natalia Andrysz

Mitsubishi Lancer Evo X

NAT2

RSMP1

23

Piotr Parys

Andrzej Górski

Ford Fiesta Proto

NAT2

RSMP1

24

Marek Nowak

Adam Grzelka

Opel Corsa Rally4

4

RSMP2

25

Balbina Gryczyńska

Łukasz Gwiazda

Ford Fiesta Rally4

4

RSMP2

26

Rafał Pochłopień

Bartłomiej Wątroba

Peugeot 208 Rally4

4

RSMP2

27

Agnieszka Załęcka

Karolina Baćkowska

Peugeot 208 Rally4

4

28

Kajetan Świder

Marcin Borycki

Ford Fiesta

4

29

Adam Rachfał

Paweł Pochroń

Peugeot 208 R2

4R2

RSMP2

30

Artur Długosz

Michał Majewski

Peugeot 208 R2

4R2

RSMP2

31

Hubert Kowalczyk

Jarosław Hryniuk

Peugeot 208 R2

4R2

RSMP2

32

Tomasz Wróblewski

Piotr Sieliło

Peugeot 208 R2

4R2

33

Paweł Grzywacz

Błażej Czekan

Subaru Impreza

HR2

RSMP2

34

Filip Stopa

Rafał Ślęczka

BMW M3 E36

HR2

RSMP2

35

Tomasz Piechowicz

Arkadiusz Skorupa

Toyota Celica GT4

HR2

36

Dawid Smółka

Krzysztof Mazur

BMW 1M

NAT3

RSMP2

37

Jakub Matulka

Mateusz Martynek

Ford Fiesta R200

NAT4

RSMP2

38

Tomasz Wilk

Paweł Piczak

Renault Clio

NAT4

39

Michał Kozłowski

Dominik Kozłowski

Ford Fiesta

NAT4

40

Rafał Kulka

Aneta Marcol

Ford Fiesta R200

NAT4

41

Paweł Osicki

Patrycja Osicka

Peugeot 206

NAT4

42

Kamil Bronikowski

Tomasz Tkacz

Renault Clio

HR3

RSMP2

43

Paweł Szczotka

Adam Janiszyn

Honda Civic

HR4

RSMP2

44

Andrzej Kaczmarczyk

Paweł Janicki

Citroen Saxo

HR4

RSMP2

HRSMP
Kierowca

Pilot

Samochód

Klasa

101

Marek Suder

Marcin Kowalik

Ford Sierra Cosworth 4x4

FIA 4/J2 F4

102

Robert Luty

Marcin Celiński

Subaru Legacy

FIA 4/J2 F4

103

Michał Łusiak

Sylwia Zaborowska

Ford Mercury

FIA 4/J1 E4

105

Mariusz Polak

Mariusz Ziółkowski

Audi 80 B2 Coupe Quattro

Historic OPEN 4WD

107

Piotr Kiepura

Mateusz Galle

Opel Kadett

FIA 3 D3

109

Wojciech Stawowczyk

Konrad Stawowczyk

Trabant 601

FIA 4/J1 E0

111

Marcin Grzelewski

Krzysztof Niedbała

Ford Sierra Cosworth 4x4

FIA 4/J2 F4

112

Grzegorz Olchawski

Łukasz Zapart

Audi Quattro Historic

OPEN 4WD

116

Marcin Moczarski

Krzysztof Pawlak

Mercedes 190 2.3 Cosworth

FIA 4/J1 E4

117

Artur Skrabalak

Piotr Mitręga

Volvo Amazon

FIA 1 B4

118

Jan Baldwin

Katarzyna Ciszewska

Subaru Legacy

FIA 4/J2 F4

119

Krzysztof Łanoszka

Ford Sierra RS Cosworth

BEZ POMIARU

Nr

Priorytet

RSMŚl
Nr

Kierowca

Pilot

Samochód

Klasa

201

Maciej Hawro

Wojciech Kolaczek

Honda Civic

A2

202

Marcin Gluza

Kamila Klaczańska

Honda Civic

A2

203

Łukasz Mrozek

Marek Wolski

Renault Clio II Sport

A1

204

Marcin Pogorzelski

Krzysztof Grzesik

Citroen C2

A2

205

Aleksander Kołodziej

Paweł Hojdem

Renault Clio III RS RallyN

RN1

206

Krzysztof Stańdo

Dariusz Gurdziołek

Renault Clio II Sport

A1

207

Kamil Kawalec

Sebastian Krzyżowski

Peugeot 208 GTI RallyN

RN1

208

Rafał Wyderka

Andrzej Mrowczyk

Kia Picanto III RallyN

RN3

209

Grzegorz Pasterak

Adam Gładysz

Honda CivicType-R

A1

210

Michał Schmidt

Michał Rokita

Renault Clio II Sport

A1

211

Tomasz Zieliński

Łukasz Michorczyk

Subaru Impreza STI

OPEN 1 Open 4WD

212

Piotr Żbikowski

Marcin Bieniak

Mitsubishi Lancer Evo IX

OPEN 1 Open 4WD

214

Waldemar Janecki

Piotr Krzystanek

BMW 316 E36

OPEN 1 Open 2WD

215

Radosław Ćwięczek

Jacek Spentany

Peugeot 208 R2

OPEN 2 R2

216

Tomasz Pławecki

Paweł Kaim

Peugeot 208 R2

OPEN 2 Open 2WD

217

Adrian Jurasz

Maciej Miklaszewski

Peugeot 208 R2

OPEN 2 R2

218

Olaf Jeziorski

Adrian Mroszczyk

Peugeot 208 R2

OPEN 2 Open 2WD

219

Marek Mularczyk

Citroen Ds3 R3T

OPEN 2 R3T

220

Jerzy Niemiec

Tomasz Saganowski

Honda Civic

OPEN 2 Open 2WD

221

Łukasz Ulman

Krzysztof Marczewski

Honda Civic

OPEN 2 Open 2WD

222

Mateusz Feruga

Marcin Drewniak

Ford Fiesta R2

OPEN 2 R2

223

Tomasz Nykiel

Kamil Stradomski

Renault Clio

OPEN 2 Open 2WD

224

Mateusz Roszkowski

Dawid Potępa

Citroen C2

OPEN 2 Open 2WD

225

Artur Bal

Citroen C2

OPEN 2 Open 2WD

226

Mariusz Sikora

Citroen C2 R2

OPEN 2 Open 2WD

227

Dawid Charytanowicz

Peugeot 208 R2

OPEN 2 Open 2WD

228

Łukasz Zajączkowski

Kacper Zajaczkowski

Fiat Seicento

OPEN 2 Open 2WD

229

Marcin Hobot

Jakub Kubat

Honda Civic

A1

230

Maciej Krzaczyński

Piotr Krzaczyński

Honda Civic

A2

231

Piotr Plata

Konrad Giergiel

Fiat Seicento Sporting

A2

232

Marek Demel

Łukasz Szwed

Honda Civic 1.6 VTI

A2

233

Mieczysław Żogała

Michał Maicher

Peugeot 206

A2

234

Michał Szerla

Grzegorz Ślęczka

BMW E30 318 IS

CLASSIC

235

Przemysław Kurek

Radosław Kosewski

Volkswagen Golf II GTI

CLASSIC

236

Waldemar Śliwka

Aleksandra Przybyłek

Honda Civic

CLASSIC

237

Marcin Biernat

Alicja Biernat

Peugeot 206

PPC

238

Dawid Wenta

Janusz Wołek

Citroen Saxo

PPC

239

Adrian Michalak

Piotr Bywalec

Citroen Saxo

PPC

240

Damian Uchyła

Marcin Pasek

Kia Picanto II RallyN

RN3

241

Łukasz Godula

Daniel Nowak

Peugeot 208 RallyN

RN3

Rafał Goldman

Priorytet
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Automobilklub
Ziemi Tyskiej

26

W przyszłym roku tyski klub będzie świętować 20-lecie działalności.
Jego korzenie sięgają jednak głębiej, a działalność AZT na polu
motorosportu trudno przeoczyć – nie tylko w Tychach.

I

mpulsem do założenia kluby był konkurs dotyczący bezpieczeństwa ruchu drogowego w jednej z tyskich szkół. Idea bardzo szybko zyskała aprobatę władz miasta Tychy. Pierwsza
impreza zorganizowana przez Automobilklub Ziemi Tyskiej
odbyła się podczas Dni Tyskich w 2001 r. i już wtedy cieszyła
się dużą popularnością. Formalności związane z zakładaniem
stowarzyszenia zakończyły się oficjalnie w 2003 r. Jego prezesem
został Grzegorz Michalski.

Wielkie ambicje

Dziś AZT to jedna z najbardziej aktywnych organizacji tego typu
na Śląsku. Tyscy działacze dzięki swojej determinacji i ciężkiej pracy
zorganizowali Rajd Śląska, który stał się stałym punktem w kalendarzu Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Polski. Wcześniej
klub dwukrotnie organizował Rajd Tyski Mera, w którym rywalizowali m.in. Maciej Rzeźnik, Daniel Dymurski, Jarek i Marcin Szejowie,
Robert Hundla czy Piotr Woś. Od 2010 r. automobilklub zorganizował AC Pokale Rajd Tyski, będący rundą Mistrzostw Śląska
RD-3L, a także Rajd Mikołowski, stanowiący część Rajdowych
Samochodowych Mistrzostw Śląska. W 2017 r. pojawiła się
szansa organizacji rundy RSMP Rajdu Śląska. AZT podjął się tego
wyzwania – tegoroczny Rajd Śląska stanowić będzie już szóstą
edycję tego wydarzenia. Automobilklub co roku organizuje też cykl
imprez pod szyldem Samochodowe Mistrzostwa Tychów (SMT).

Nie tylko motorsport

Motorsport jest ważną gałęzią motoryzacji, automobilklub
ma doświadczenie w organizowaniu również innych wydarzeń
związanych z jego działalnością. Członkowie klubu przy wsparciu
policji prowadzą edukację młodzieży oraz kierowców. Pomagają
także w organizacji turnieju wiedzy o bezpieczeństwie w ruchu
drogowym, a także prób sportowych na Plejadach, czyli dorocznym
zlocie właścicieli Subaru, oraz zlotu posiadaczy Fiata 500.
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Już po raz trzeci Rajd Śląska zorganizują Fundacja Automobilistów
oraz Automobilklub Ziemi Tyskiej, które współpracują ze sobą nie tylko
przy okazji rajdu.

P

rzejście od organizacji imprez lokalnych, jak AC Pokale Rajd Tyski
czy Rajd Mikołowski, do przeprowadzenia zawodów w randze
Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Polski wymagało
zmiany skali działania. Powołanie Fundacji Automobilistów
było odpowiedzią na tę potrzebę. Nowa organizacja daje dużo większe
możliwości – wraz z Automobilklubem Ziemi Tyskiej fundacja chce ułatwiać pasjonatom motorsportu rozpoczęcie kariery.

Stare początkiem nowego

Oficjalnie fundacja rozpoczęła działalność w 2020 r., ale wywodzi się z dużo starszych tradycji Automobilklubu Ziemi Tyskiej.
AZT zaś może pochwalić się niemałym doświadczeniem w organizacji imprez motorsportowych. Tyski klub zaczynał od wydarzeń
amatorskich, ale szybko stał się profesjonalnym organizatorem
zmagań rajdowych. Dwa razy odpowiadał za rundę Rajdowego
Pucharu Polski. Wielokrotnie organizował coroczną imprezę

AC Pokale Rajd Tyski, czyli rundę Mistrzostw Śląska. Później
współtworzył także Rajd Mikołowski, z którego wywodzi się Rajd
Śląska w obecnym kształcie. Ta ostatnia impreza jest organizowana regularnie już od sześciu lat w randze rundy Rajdowych
Samochodowych Mistrzostw Polski.

Rajdy małe, rajdy duże

Fundacja we współpracy z automobilklubem zajmuje się nie tylko
organizacją RSMP, lecz także mniejszych eventów na skalę lokalną.
Wspólną misją fundacji i klubu jest zapewnienie pasjonatom
motorsportu możliwości wejścia do świata rajdów i rozpoczęcia
profesjonalnej kariery. Dlatego też Samochodowe Mistrzostwa
Tychów z roku na rok cieszą się coraz większą popularnością i organizowane są także przy wsparciu fundacji. Dodatkowo Fundacja
Automobilistów organizuje także inne imprezy motorsportowe,
np. Silesia Race Challenge.

Silesia Rally
Sprint
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Amator czy profesjonalista? Nie ma znaczenia – w Silesia Rally
Sprint mogą wziąć udział i jedni, i drudzy. Rywalizacja odbędzie się
na 1,5-kilometrowej trasie pod Stadionem Śląskim w Chorzowie.
Dla amatorów to szansa na ściganie się z najlepszymi!

P

rzepustką do udziału w Silesia Rally Sprincie przy Rajdzie
Śląska są Samochodowe Mistrzostwa Tychów – jedna
z najbardziej popularnych imprez w sportach motoryzacyjnych na Śląsku. Aby wystartować w SMT, wystarczy
prawo jazdy kategorii B, a w przypadku pilota ukończone 17 lat.
W wyścigu biorą udział zarówno samochody seryjne, jak i te przygotowane pod sporty motorowe.

Po pierwsze SMT

Samochodowe Mistrzostwa Tychów odbywają się na torze
testowym FCA Poland w Bieruniu, na trasie złożonej z wąskich

fot. Jakub Tuszyński

i krętych uliczek oraz sztucznych wzniesień. Tylko pięć najlepszych załóg w każdej z klas kwalifikuje się do sprintu. Zwycięskie
załogi nie muszą startować w zawodach tym samym samochodem, którym rywalizowały w SMT, a pojazd nie musi mieć
wbudowanej klatki bezpieczeństwa. Załogi będą rywalizować
na trasie odcinka specjalnego Kryterium 100-lecia Powstań
Śląskich – na tej samej trasie wieczorem tego dnia będą się
ścigać zawodnicy startujący w RSMP. Długość odcinka to 1,5 km.
Każdy uczestnik będzie miał tylko jeden przejazd wokół Stadionu
Śląskiego w Chorzowie. Zwycięzca jest tylko jeden, gdyż nie
ma podziału na klasy.

We współczesnym świecie
ze WSZystkich stron bombardowani
jesteśmy kolorowymi grafikami
i sloganami marketingowymi.
Pośród morza takich komunikatów
nie sposób odnaleźć czegoś,
co by się wyróżniało i zostało z nami
na dłużej. AGEncja Time4 udowadnia,
że nie jest to niemożliwe, na co dzień
tworząc unikatowe treści i obrazy,
które wpływają na rzeczywistość
i zapadają w pamięć

C

ustom publishing, czyli tworzenie unikatowych treści, które będą
czymś więcej niż tylko reklamą, jest misją przyświecającą agencji
od kilkunastu lat jej istnienia i skutecznie realizowaną przez cały
ten czas. Zespół redakcyjny lekkim piórem tworzy wszelkie komunikaty, opracowywane później przez kreatywne studio graficzne, a wszystko
to znajduje swoje miejsce w sieci dzięki wykwalifikowanym programistom.
Wśród oferowanych usług znajdują się nie tylko magazyny, foldery, ulotki,
katalogi, newslettery, advertoriale, księgi znaku, systemy identyfikacji wizualnej, animacje, plakaty czy infografiki, ale także koncepcje wydawnictw,
planowanie eventów czy kampanii łączących kanały tradycyjne i digitalowe,
programowanie stron internetowych, minisite’ów, mailingów HTML, platform
e-learningowych z elementami grywalizacji, sklepów internetowych, aplikacji mobilnych oraz interaktywnych formularzy i quizów. Do klientów agencji
należą największe polskie i zagraniczne marki. Są wśród nich: BP, Carrefour,
Castrol, Costa Coffee, Citroën, miasto Dąbrowa Górnicza, DHL Global Forwarding, Eurobank, Ferrari, GDDKiA, Grupa DBK, Inter Cars, Jeronimo Martins
w Polsce, Maserati, NGK, Nowa Era, Peugeot, PGE, PGE Energia Ciepła, Philip
Morris, PKP Intercity, Przedsiębiorstwo Państwowe Porty Lotnicze, Porsche,
PZU, Roche, Santander, Warta, Volkswagen Samochody Użytkowe i Volvo.

O skuteczności treści
tworzonych przez Time4
świadczą liczne NAGRODY:
• kampania GEOS2014 dla Roche Polska nagrodzona
Złotą Perłą na gali branżowej Renowned Pearl Awards
w Nowym Jorku za „Doskonałość, nowatorstwo
i skuteczność w dziedzinie Content Marketingu”,
• nominacja dla kampanii GEOS2014 w konkursie Golden
Arrow 2015,
• 3. miejsce dla magazynu pracowników Aviva „Club21”
w konkursie biuletynów firmowych w 2013 r.,
• 2. miejsce dla „Kuriera Drogowego” – magazynu
wewnętrznego dla pracowników GDDKiA w konkursie
biuletynów firmowych w 2016 r.,
• złoto w kategorii infografika jako narzędzie komunikacji
dla kampanii skierowanej do pracowników flotowych firmy
Philip Morris Polska, srebrna Szpalta Roku dla „Świata
PZU” w kategorii magazyn dla pracowników, nakład
powyżej 1000 egz., wyróżnienie w kategorii magazyn
dla klientów B2C dla publikacji „La Squadra” w 11. edycji
konkursu Power of Content Marketing Awards,
• Power of Content Marketing Awards 2019: złoto
w kategorii content marketing motoryzacja dla magazynu „La Squadra”, wyróżnienie w kategorii magazyn dla
klientów B2C dla „La Route”, złota nagroda w kategorii
publikacja dla pracowników: firma (artykuły o firmie/
produkcie/usłudze) dla podręcznika dla menedżerów stacji
paliw „Twoja stacja” (BP), srebro w kategorii magazyn dla
pracowników powyżej 1000 egz. dla pisma wewnętrznego
pracowników Volkswagen Poznań „Głos VWP”, wyróżnienie w kategorii content marketing motoryzacja dla
„Informatora rajdowego” (Rajd Śląska 2018), wyróżnienie
dla magazynu „Karfuś” (Carrefour Polska) w kategorii
magazyn dla pracowników powyżej 1000 egz.
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Rajd
Śląska

6

Raj d Śląsk a 2018
29-30 czerwca
Start: Stadion Śląski (Chorzów)
Meta: Żory
9 odcinków specjalnych
Mikołów, Stadion Śląski, Suszec,
Bzie, Chybie

Sześć
LAT
Tradycji
30

Zaczęło się od Rajdu
Mikołowskiego
(póżniejszy Rajd
Mikołowsko-Żorski) –
rundy Rajdowych
Samochodowych
Mistrzostw Śląska.
Po pięciu edycjach
tej imprezy czuliśmy,
że jesteśmy gotowi
na nowe, większe
wyzwania. W 2017 r.
dostaliśmy wreszcie
szansę – od tego czasu
Rajd Śląska jest stale
obecny w kalendarzu
mistrzostw Polski.

112 km oesowych
Cykle: RSMP, Motul HRSMP, RSMŚL
Zwycięzcy RSMP:
Tomasz Kasperczyk / Damian Syty
(Ford Fiesta R5)

fot. Janusz Boruta

2018

2017
Raj d Śląsk a 2017
13-15 października
Start: Stadion Śląski (Chorzów)
Meta: Żory
13 odcinków specjalnych
Stadion Śląski, Wyry,
Ochaby, Miedźna, Mikołów,
Bzie, Suszec, Chybie
135 km oesowych
Cykle: InterCars RSMP, RSMŚL
Zwycięzcy RSMP:
Tomasz Kasperczyk / Damian Syty
(Ford Fiesta R5)
fot. Maciej Niechwiadowicz

Raj d Śląsk a 2020
11-12 września
Start i meta:
Stadion Śląski (Chorzów)
7 odcinków specjalnych
Miedźna, Jastrzębie-Zdrój,
Warszowice
100 km oesowych
Cykle: RSMP, Motul HRSMP, RSMŚL
Zwycięzcy RSMP:
Jari Huttunen / Mikko Lukka
(Hyundai i20 R5)

fot. Janusz Boruta

2020

fot. Maciej Niechwiadowicz
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2019

2021

Raj d Śląsk a 2019

Raj d Śląsk a 2021

6-7 września

10-11 września

Start: Mysłowice
Meta: Żory

Start: Katowice (Spodek)
Meta: Stadion Śląski (Chorzów)

12 odcinków specjalnych
Mikołów, Kryterium 100-lecia
Powstań Śląskich, Kiczyce, Jastrzębie-Zdrój, Warszowice, Suszec

9 odcinków specjalnych
Wyry, Bestwina, Chybie,
Jastrzębie-Zdrój, Katowice

108 km oesowych

101 km oesowych
(rajd przerwany po OS4)

Cykle: RSMP, Motul HRSMP, RSMŚL

Cykle: RSMP, Motul HRSMP, RSMŚL

Zwycięzcy RSMP:
Mikołaj Marczyk / Szymon Gospodarczyk
(Skoda Fabia R5)

Zwycięzcy RSMP:
Mikołaj Marczyk / Szymon Gospodarczyk
(Skoda Fabia Rally2 Evo)
fot. Janusz Boruta

Krok
do mistrzostwa
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Mikołaj Marczyk i Szymon Gospodarczyk (Skoda Fabia Rally2 Evo)
w ubiegłym roku po raz drugi w karierze wygrali Rajd Śląska. Triumf
w piątej rundzie ProfiAuto Rajdowych Samochodowych Mistrzostw
Polski pozwolił im umocnić się na prowadzeniu w klasyfikacji tego
cyklu. Zawody zostały przerwane po tragicznym wypadku na OS4.

W

147 punktów i mieli szansę już na Śląsku przypieczętować swój
drugi tytuł mistrzów Polski. Ich główni rywale – załogi Tomasz
Kasperczyk / Damian Syty oraz Wojciech Chuchała / Sebastian
Rozwadowski – tracili do nich odpowiednio 64 i 66 punktów.

Tytuł w zasięgu ręki

Rajd rozpoczął się od widowiskowego, wieczornego oesu pod
Stadionem Śląskim w Chorzowie. Choć trasa Kryterium 100-lecia
Powstań Śląskich liczyła zaledwie 1,5 km, dostarczyła jednak
wielu emocji. Kibice ze specjalnie ustawionych trybun mogli oglądać popisowe objazdy beczki pod stadionem, oes relacjonowano
także na żywo w internecie i na telebimie obok trybun. Marczyk
i Gospodarczyk od początku dyktowali tempo rywalizacji i uzyskali
najlepszy czas przejazdu. Na drugim miejscu w tej próbie uplasowali się Kacper Wróblewski i Jakub Wróbel (+1,1 s), a trzeci czas
wywalczyli Wojciech Chuchała i Sebastian Rozwadowski (+1,8 s,
obie załogi w Skodach Fabia Rally2 Evo).

2020 r. – w trakcie szalejącej pandemii COVID-19 –
Rajd Śląska odbywał się w dużo skromniejszej formie, bez udziału kibiców i bez miejskich superoesów w Chorzowie i Mikołowie. Na sezon 2021
organizatorzy z Fundacji Automobilistów mieli ambitniejsze plany.
Zwłaszcza że do grona partnerów rajdu dołączyło także miasto
Katowice. Pod Spodkiem, który jest symbolem stolicy Górnego
Śląska, odbyła się piątkowa ceremonia startu. W sobotę zawodnicy ponownie mieli zawitać do centrum miasta na widowiskowy
superoes Katowice.
Tradycyjnie na starcie rajdu stanęła bardzo liczna stawka załóg
z mistrzostw Polski, mistrzostw historycznych oraz okręgowych
mistrzostw Śląska. Listę startową otwierała załoga ORLEN
TEAM, lidera punktacji ProfiAuto RSMP. Mikołaj Marczyk i Szymon
Gospodarczyk w pierwszych czterech rundach sezonu zdobyli

Ucieczka od startu
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Krótka pętla

Sobotnie zmagania otworzył OS Wyry. Najlepszy czas
na 6-kilometrowej próbie w powiecie mikołowskim zanotowali
Jarosław i Marcin Szejowie (Hyundai i20 R5). Marczyk był
drugi ze stratą 0,4 s, dalej uplasowali się Grzegorz Grzyb
i Michał Poradzisz (+0,6 s, Skoda Fabia Rally2 Evo) i Chuchała
z Rozwadowskim (+1,4 s). Marczyk utrzymał prowadzenie
w rajdzie. Powiększył je, wygrywając pewnie OS ARCHE.
Na niespełna 10-kilometrowym odcinku w Bestwinie wyprzedził
o 3,9 s Grzyba i o 5,4 s Chuchałę. Załoga ORLEN Team powtórzyła
ten wynik na liczącym aż 24 km odcinku Chybie. Znakomitym
drugim czasem popisał się Wróblewski (+7,8 s), który dzięki
temu wskoczył na drugą pozycję w klasyfikacji generalnej rajdu.
Ponownie błysnęli także bracia Szejowie, notując trzeci na tej
próbie czas (+10 s).

Za plecami liderów

Za liderami w klasyfikacji generalnej toczyła się walka w klasach. W kategorii Rally3 tempo narzucali Łukasz Byśkiniewicz
i Zbigniew Cieślar (Ford Fiesta Rally3) – tylko na OS2 ustąpili
załodze Kamil Bolek / Łukasz Jastrzębski w identycznym Fordzie
Fiesta. Po czterech oesach Byśkiniewicz miał 29 s przewagi nad
Bolkiem. W klasie Rally4 (samochody przednionapędowe) początkowo prowadzenie objęli Adam Sroka i Patryk Kielar (Peugeot 208
Rally4). Jednak od OS3 to ich rywale – Jakub Brzeziński i Dariusz
Burkat (Ford Fiesta Rally4) – zaczęli nadawać tempo. Ostatecznie
na pierwszej pozycji uplasował się Brzeziński z przewagą
6,3 s. W łącznej klasyfikacji wszystkich załóg w samochodach

z napędem na jedną oś najlepsi okazali się Jacek Sobczak i Michał
Marczewski w bardzo mocnym Porsche 911 RGT.
Rajd Śląska 2021 przerwano po tragicznym wypadku na OS4,
w którym śmierć poniosła Agnieszka Pyra, pilotka załogi nr 40.
W obliczu tej tragedii organizatorzy rajdu podjęli decyzję, by nie
kontynuować zawodów. Wyniki po czwartej próbie uznano
za końcowe. Z uwagi na krótki dystans, jaki został pokonany,
zwycięzcy rajdu otrzymali jednak tylko jedną trzecią punktów.
Zamiast celebracji na mecie kierowcy i pozostali uczestnicy rajdu
spotkali się na Stadionie Śląskim, by minutą ciszy uczcić pamięć
swojej koleżanki.
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Oficjalna klasyfikacja końcowa Rajdu Śląska –
5. rundy ProfiAuto RSMP 2021
1. Mikołaj Marczyk / Szymon Gospodarczyk (Skoda Fabia Rally2 Evo)

23:42,1 s

2. Kacper Wróblewski / Jakub Wróbel (Skoda Fabia Rally2 evo)

+ 16,8 s

3. Grzegorz Grzyb / Michał Poradzisz (Skoda Fabia Rally2 Evo)

+ 18,9 s

4. Jarosław Szeja / Marcin Szeja (Hyundai i20 R5)

+ 20,5 s

5. Wojciech Chuchała / Sebastian Rozwadowski (Skoda Fabia Rally2 Evo)

+ 22 s

6. Sylwester Płachytka / Jacek Nowaczewski (Skoda Fabia Rally2 Evo)

+ 30,6 s

7. Maciej Lubiak / Grzegorz Dachowski (Skoda Fabia Rally2 Evo)

+ 49,7 s

8. Tomasz Kasperczyk / Damian Syty (Volkswagen Polo GTI R5)

+ 52,2 s

9. Jarosław Kołtun / Ireneusz Pleskot (Ford Fiesta Rally2)

+ 57,5 s

10. Łukasz Kotarba / Tomasz Kotarba (Citroen C3 Rally2)

+ 1:06,5 s

Napędzana pasją

Jedenaście sezonów, 54 starty, jeden tytuł mistrzowski –
Agnieszka Pyra i Tomasz Pyra jako załoga rajdowa i jako
małżeństwo potwierdzali starą prawdę – pasja łączy ludzi.
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gnieszka Pyra od początku swoją pasję i związaną
z nią karierę rajdową dzieliła ze swoim mężem
Tomaszem. Zadebiutowali w 2008 r. i razem
przez 11 sezonów star towali w rajdach różnej
rangi – spośród 54 startów aż 19 zaliczyli w Rajdowych
Samochodowych Mistrzostwach Polski. Tomasz za kierownicą
i Agnieszka na prawym fotelu stanowili zgraną i sprawną
załogę, czego potwierdzeniem były sportowe sukcesy.
Pierwsze zwycięstwo w krajowym championacie wywalczyli w 2016 r. W tym sezonie cztery razy stawali na podium
w klasie 4N, z czego dwa razy na najwyższym stopniu. Dzięki
temu wypracowali dużą przewagę punktową w swojej klasie
i na koniec roku świętowali zwycięstwo w klasyfikacji łącznej.
W tej klasie nie przyznawano jednak tytułów mistrzowskich –
na taką koronę musieli zaczekać do 2019 r., kiedy to zaczęli
starty w klasie Open 2WD. Dwa zwycięstwa – w Rajdzie Śląska
i Rajdzie Rzeszowskim, który Agnieszka uważała za najważniejszy w karierze – zapewniły im pierwsze miejsce w klasyfikacji końcowej Open 2WD. Na Gali Sportu Samochodowego
PZM puchary i szarfy mistrzów Polski odbierali uroczyście
wraz z córką Krystyną. Dla Agnieszki to było dodatkowe osiągnięcie – była pierwszą po wielu latach przerwy kobietą, która
zdobyła tytuł mistrza Polski.
Jako bibliotekarkę z wykształcenia, a zawodowo specjalistę Pionu Naukowego Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni
cechowało ją analityczne i szczegółowe podejście do wszystkich tematów. Artystyczna cząstka duszy skłoniła ją do zgłębiania kultury i języka Korei. Realizowała się także jako autorka

bloga „Zgryźliwym Piórem”, na którym z wyjątkową wnikliwością dzieliła się swoimi opiniami na temat literatury.
Doceniała każdą chwilę spędzaną z rodziną – najlepiej
w aktywny sposób. Wśród obowiązków zawodowych znajdowała też czas na wiele wyjątkowych i bardzo różniących się
od siebie pasji. Kochała sport, podróże i zwierzęta. Swoją otwartością i optymizmem zjednywała sobie ludzi. Miła, sympatyczna,
ciepła i zawsze uśmiechnięta – taką Agnieszkę zapamiętała
rajdowa rodzina.

Agnieszka Pyra
Rajdowy debiut

Sezon 2009 – Rajd Brügmann Polska
Kierowca: Tomasz Pyra
Samochód: Fiat Cinquecento Sporting

Liczba startów

54 – wszystkie wspólnie z Tomaszem

Debiut w RSMP

Sezon 2015 – Rajd Kaszub Gdańsk Baltic Cup
Kierowca: Tomasz Pyra
Samochód: Honda Civic Type-R EP3

Liczba startów w RSMP 19 – wszystkie wspólnie z Tomaszem
Wywalczone tytuły

Mistrz Polski RSMP 2019 w Open 2WD
Zwycięzcy klasy 4N w RSMP 2016

Rajdowy sezon

2022

Rajdowe Samochodowe Mistrzostwa Polski 2022
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Załoga

Samochód

Rajd
Świdnicki-Krause (asfalt)

Rajd
Podlaski
(szuter)

Rajd
Polski
(szuter)

Rajd
Žemaitija
(szuter)

Rajd
Rzeszowski
(asfalt)

Punkty

Kristensson /
Johansson
(SWE)

Hyundai i20 R5

3

1

2

1

7

138

Grzyb

Škoda Fabia Rally2
Evo

2

5

3

3

1

124

Wróblewski /
Wróbel

Škoda Fabia Rally2
Evo

1

2

-

5

3

108

Lubiak /
Dachowski

Škoda Fabia Rally2
Evo

6

3

5

6

-

71

Płachytka /
Nowaczewski

Škoda Fabia Rally2
Evo

8

-

-

2

2

69

Rajdowe Samochodowe Mistrzostwa Śląska 2022
Załoga

Samochód

Rajd Festiwalowy

Rajd Małopolski

Punkty

Hawro / Kolaczek

Honda Civic VTi

1

4

59

Gluza / Klaczańska

Honda Civic

3

3

48

Mrozek / Wolski

Renault Clio Sport

7

1

47

Pogorzelski

Citroën C2

5

2

46

Pasterak / Gładysz

Honda Civic Type-R

9

5

27
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Rajdowe Mistrzostwa Południa 2022
Załoga

Samochód

Rajd Rzeszowiak

Rajd Małopolski

Punkty

Hawro / Kolaczek

Honda Civic VTi

2

4

52

Stańdo / Gurdziołek

Renault Clio Sport

1

-

35

Mrozek / Wolski

Renault Clio Sport

-

1

34

Pogorzelski

Citroën C2

-

2

27

Plata / Kozakiewicz

Fiat Seicento Sporting

5

9

26

Czy leci
z nami pilot?

Fani rajdów wiedzą doskonale, że rajdowa załoga składa się
z dwóch osób – kierowcy i pilota. Rola kierowcy w tym duecie jest
oczywista. A jakie są obowiązki pilota? Wbrew pozorom jest ich
całkiem sporo, a bez niego start w rajdzie nie byłby możliwy…
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by zrozumieć, co robi w samochodzie rajdowym pilot,
trzeba najpierw przyjrzeć się temu, jak wygląda rajd
samochodowy. Głównym zadaniem każdej załogi jest
pokonanie całej trasy wyznaczonej przez organizatora
w ściśle określonym czasie. Każdy uczestnik ma nie tylko wyznaczoną godzinę startu, ale już od samego początku wie, o której godzinie wjedzie na metę. Po drodze musi jednak trzymać się wyznaczonej trasy i przejechać przez wszystkie punkty kontrolne. Na trasie
wyznaczone są także odcinki specjalne – zamknięte dla ruchu
fragmenty, na których kierowca musi dać z siebie wszystko. W rajdach zaliczanych do mistrzostw Polski odcinki specjalne stanowią
ok. 20-30 proc. całej trasy. Cała reszta odbywa się w normalnym
ruchu drogowym, zgodnie z przepisami.

Początki

Mechanicy, którzy towarzyszyli kierowcom w pierwszych
zawodach automobilowych, szybko dostali także nowe zadanie –
nawigowanie za pomocą mapy po trasie zawodów, aby kierowca
wiedział, na którym skrzyżowaniu ma skręcić, a gdzie pojechać
prosto. W 1955 r. dwójka Brytyjczyków na nowo zdefiniowała rolę
nawigatora i pilota. Stirling Moss, reprezentujący fabryczny team
Mercedesa, miał przed sobą start w legendarnym wyścigu Mille
Miglia – który oczywiście chciał wygrać. Trasa zawodów miała
długość – zgodnie z nazwą – 1000 mil (ok. 1600 km). Nawet
włoscy kierowcy, znający doskonale niektóre fragmenty, nie byli
w stanie nauczyć się na pamięć wszystkich zakrętów. Regulamin
Mille Miglia pozwalał jednak na zabranie do samochodu pasażera –
wybór Mossa padł na Denisa Jenkinsona, dziennikarza i pasjonata

motorsportu. „Jenk” wpadł bowiem na nowy pomysł – notatki
z trasy, opisujące każdy zakręt, każde niebezpieczne miejsce.
Obaj panowie testowali to rozwiązanie wielokrotnie przed
wyścigiem, spędzili też kilka tygodni na trasie zawodów, robiąc
szczegółowe notatki. Choć Moss początkowo podchodził nieufnie
do tego wynalazku, okazał się on skuteczny – Brytyjczycy nie tylko
wygrali zawody, ale ustanowili nowy rekord trasy, który do dziś nie
został pobity.

Pilot jak dyktafon

Obecnie żaden kierowca nie wystartuje do rajdu bez pilota i jego notatek. To dzięki nim na trasie może pojechać z pełną prędkością, wiedząc,
co czeka za następnym zakrętem czy wzniesieniem. Jak to działa? Przed
rajdem załoga wyrusza na zapoznanie z trasą. Jadąc cywilnym samochodem, zgodnie z przepisami ruchu drogowego, mogą oni przejechać
dwukrotnie trasę każdego odcinka specjalnego. Podczas tych przejazdów kierowca musi ocenić stopień trudności zakrętów i powiedzieć pilotowi, w jaki sposób chce te informacje usłyszeć w trakcie rajdu. Pilot
wszystko notuje, używając swoich skrótów i symboli. Każdy kierowca
inaczej „widzi” trasę, a każdy pilot inaczej to zapisuje. Dlatego korzystanie z cudzych notatek nigdy się tu nie sprawdzi. W trakcie zawodów pilot odczytuje notatki, a kierowca według nich dobiera prędkość
i tor jazdy w kolejnych zakrętach.

Sekretny język

„Trzy prawy do długi cztery lewy otwiera, sto, hak lewy, nie ciąć” –
dla postronnego obserwatora to niezrozumiały szyfr. Dla kierowcy
to szczegółowa instrukcja przejazdu trzech kolejnych zakrętów

i kawałka prostej pomiędzy nimi. Kierowcy w różny sposób opisują
zakręty, najpopularniejszy jest jednak system kątowy, w którym
trudność zakrętu jest określona cyfrą – od jedynki oznaczającej
bardzo ciasny zakręt po szóstkę, która jest szybkim łukiem pokonywanym pełnym gazem. Do tego dochodzą inne informacje: czy
profil zakrętu się zacieśnia („zacisk”), czy rozszerza („otwiera”),
czy można ściąć zakręt, czy z jakiegoś powodu jest to niemożliwe („nie ciąć, kamienie!”). Ważna jest też długość prostej między kolejnymi zakrętami, a także informacje o nietypowych, niebezpiecznych miejscach – np. wybojach podbijających samochód,
brudzie naniesionym na asfalt, wybojach, hopkach, przejazdach
przez wodę. Opis trasy musi być dość szczegółowy, ale nie może
też zawierać zbyt wielu informacji – kierowca w trakcie jazdy nie
przyswoi więcej niż 3-4 atrybuty każdego zakrętu. Wszystko musi
być podane w formie prostych, ustalonych wcześniej komend.

Nawigacja do celu

Praca pilota nie kończy się jednak na odcinkach specjalnych.
Trasa rajdu to także odcinki dojazdowe, które również muszą być
pokonane zgodnie ze wskazówkami organizatora. Wskazówki
te są wręczane załogom przed startem w postaci książki drogowej.
Zawiera ona schematy kolejnych skrzyżowań lub charakterystycznych punktów trasy, a także odległości między nimi, prowadząc
w ten sposób załogę pomiędzy kolejnymi punktami kontrolnymi.
Zadaniem pilota jest nie tylko odczytanie książki drogowej i prowadzenie kierowcy do celu, lecz także pilnowanie czasu – każdy
fragment trasy należy pokonać w ściśle określonym czasie. Pilot

musi zadbać o to, by na każdy kolejny punkt kontroli czasu (PKC)
kierowca wjechał o właściwej godzinie. Zameldowanie się zbyt
późno lub zbyt wcześnie oznacza sporą karę czasową. Zadaniem
pilota jest też obsługa stoperów, śledzenie czasu na oesie, międzyczasów i obliczanie zajmowanej aktualnie pozycji w stawce.

Człowiek orkiestra

Przede wszystkim pilot musi doskonale rozumieć się z kierowcą –
bezbłędnie odczytywać jego nastrój i zachowanie i odpowiednio na nie
reagować. Doświadczeni piloci swoim tempem dyktowania notatek
potrafią „regulować” tempo kierowcy na oesie: utemperować go, gdy
próbuje jechać za szybko, lub nieco pośpieszyć, gdy zaczyna być zbyt
ostrożny. Pilot zazwyczaj ma na głowie również wiele innych zadań.
To on jest odpowiedzialny za zgłoszenie załogi do rajdu. Często też
musi zadbać o całą logistykę – noclegi, parkingi, miejsca dla mechaników. Pilot musi mieć też w małym palcu wszystkie regulaminy i egzekwować ich przestrzeganie przez cały zespół.
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Rajdowy opis
3P -> 4LD
3P		
-> 		
4LD		
otw		

100		
HP		
!#		
80		
4L zac
[ ] 		
3P#		
2L#		
3L otw
#		
!podbija
5LD˄		

otw

100 HP!# 80 4L

zac

[3P#->2L#->3L

otw#!podbija

-> 5LD˄]

trzy prawy – ostry zakręt w prawo
do – jeden zakręt przechodzący w drugi
cztery lewy długi – długi, dość szybki zakręt w lewo
otwierający się (zwiększający się promień zakrętu)
100 m prostej
hak prawy, uwaga, nie ciąć – zakręt w prawo pod kątem 90 lub więcej stopni
uwaga, nie ciąć! – zakrętu nie można ścinać, grozi uszkodzeniem auta lub wypadnięciem z trasy
80 m prostej
cztery lewy zacisk – dość szybki zakręt w lewo, zacieśniający się (zmniejszający się promień zakrętu)
zaznaczenie serii komend, które powinny być czytane razem
trzy prawy, nie ciąć
dwa lewy, nie ciąć (bardzo ostry zakręt)
trzy lewy otwiera
nie ciąć
uwaga, podbija – wybój na drodze, który podbija koło, co może prowadzić do utraty przyczepności
pięć lewy długi szczytem – szybki lewy zakręt przechodzący przez wzniesienie

Tańsze rajdowanie

40

Rajdy samochodowe to drogi sport. Nowoczesne samochody
rajdowe to zaawansowane technicznie maszyny, zbudowane
na bazie specjalnie zaprojektowanych podzespołów, często
wykonanych z egzotycznych materiałów. Dla wielu zawodników
wysokie koszty są barierą nie do pokonania. Teraz jednak
pojawia się szansa na tańszą alternatywę dla drogich rajdówek.

N

a przestrzeni lat przepisy techniczne obowiązujące
w rajdach samochodowych zmieniały się wielokrotnie.
Zawsze jednak ich celem było ograniczenie zakresu
dozwolonych przeróbek w samochodzie rajdowym,
tak by ograniczyć wyścig zbrojeń i wyrównać szanse wszystkich
uczestników. Przez wiele lat zawodnicy sami budowali swoje
samochody – mogli korzystać z dowolnych części, pod warunkiem że były one zgodne z regulaminem. Współczesne rajdówki
są konstruowane już w całości przez producentów samochodów –
oni dostarczają gotowy pojazd lub zestaw podzespołów do zbudowania go według załączonej instrukcji.

Profesjonalnie, ale drogo

Rozwiązanie to ma swoje zalety – kupując tak przygotowaną
rajdówkę, zawodnik może liczyć na profesjonalnie zaprojektowany i zbudowany sprzęt, którego osiągi będą takie same jak
w pozostałych egzemplarzach. To zapewnia wyrównaną walkę

z rywalami z danej klasy. Ale są też wady – monopol producentów sprawia, że samochody i podzespoły do nich są drogie.
Nawet rajdówka najniższej klasy Rally5 to spory wydatek.

Śląski pomysł

Odpowiedzią może być pomysł śląskich działaczy i zawodników: klasa RallyN. Jak wyjaśniają pomysłodawcy, nazwa tej
klasy odnosi się do dawnej grupy N – czyli kategorii samochodów produkcyjnych. Regulamin tej klasy zezwalał tylko
na niewielkie przeróbki względem seryjnego samochodu –
w przeciwieństwie do grupy A, w której rywalizowały mocniej zmodyfikowane i bardziej zaawansowane konstrukcje.
Litera N – jak national – w nazwie RallyN ma też podkreślać
lokalny charakter tej klasy. Zaprojektowany przez międzynarodową federację samochodową FIA podział na klasy nie przewiduje w międzynarodowych imprezach takiej kategorii. Rajdówki
RallyN będą dopuszczone do startów tylko w Polsce.

mogą zmieniać jego konstrukcji. Ograniczono nawet stosowanie regulowanych amortyzatorów – co ma zmniejszyć koszty.
Regulamin zabrania wprowadzania zmian w silniku – musi
on pozostać niemal niezmieniony względem pojazdu seryjnego.
Dopuszczalna jest jedynie zmiana oprogramowania sterującego
jednostką napędową. Seryjna musi też pozostać skrzynia biegów – dopuszczalne jest zastosowanie przekładni z innej wersji
danego modelu samochodu oraz zmiana przełożenia głównego.

Zależnie od pojemności

Proste zasady

Idea klasy RallyN jest bardzo prosta. Do startu w tej kategorii dopuszczane są rajdówki zbudowane na bazie samochodów
produkowanych seryjnie. Auta te muszą należeć do segmentu A
lub B (auta mini i miejskie), mieć zamknięte nadwozie z czterema
miejscami oraz napęd na przednią oś. W przepisach nie ustalono
ceny maksymalnej samochodu bazowego, ale PZM zastrzega
sobie prawo odrzucenia projektów opartych na zbyt drogich
modelach. Każdy samochód musi być oczywiście odpowiednio
przygotowany do startu w zawodach, ale zakres dopuszczonych
zmian będzie tu mocno ograniczony. Priorytetem jest oczywiście bezpieczeństwo. Samochód musi być obowiązkowo wyposażony w klatkę zgodną z przepisami FIA. Fotele, pasy i system
gaśniczy również muszą spełniać aktualne wymogi federacji.

Twórcy przepisów podzielili samochody RallyN na cztery grupy:
RN1, RN2, RN3A i RN3B. Ta pierwsza przeznaczona jest dla
samochodów o pojemności silnika od 1600 do 2000 cm3 – dla
silników bez doładowania – lub 1367-1620 cm3 dla jednostek
z turbodoładowaniem. To będzie najszybsza kategoria, tu też
dopuszczono nieco więcej przeróbek. Samochody te mają
w założeniu rywalizować z dawnymi samochodami grupy A
(np. Renault Clio II Sport czy Honda Civic). W klasie RN2,
która zadebiutuje w 2023 r., startować będą auta z silnikami do 1367 cm3 (turbodoładowany) lub 1300-1600 cm3
(atmosferyczny). Klasa RN3 przeznaczona jest dla jednostek
atmosferycznych o pojemności 1000-1300 cm3 (RN3B) i poniżej 1000 cm3 (RN3A). Klasa RallyN to propozycja nie tylko dla
zawodników startujących w rajdach. Opracowując przepisy,
pomyślano także o wyścigach, wyścigach górskich czy rallycrossie. Mają one obowiązywać w każdej z tych dyscyplin, a przeróbka samochodu ma być bardzo prosta i tania.
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Tanie przeróbki

Seryjne samochody są konstruowane tak, by zapewniać komfort, bezpieczeństwo i ekonomiczną jazdę. Od samochodów
rajdowych wymaga się jednak zupełnie innych właściwości.
Ich konstruktorzy stosują więc bardzo sztywne, obniżone zawieszenie z możliwością regulacji, by precyzyjnie dostosować auto
do charakteru trasy. Zwiększają też moc silnika i wymieniają
skrzynię biegów na wyczynową przekładnię o krótkich przełożeniach i sekwencyjnym trybie wyboru biegów. W klasie RallyN
możliwość modyfikacji tych wszystkich parametrów została
bardzo mocno ograniczona. Na przykład zawieszenie musi
w dużej mierze pozostać seryjne, a dopuszczone modyfikacje nie

Opony z listy
Jednym ze sposobów na obniżenie kosztów jest
ograniczenie opon. Wyczynowe slicki, które zużywają
się tak szybko, że na każdy dzień rajdu potrzeba kilka
kompletów, są niezwykle drogie. Pomysłodawcy
RallyN stworzyli więc listę dopuszczonych do
zawodów opon, która będzie aktualizowana
co sezon. Znajdujące się na niej ogumienie musi
kosztować mniej niż 1000 zł za jedną oponę w klasie
RN1 i mniej niż 500 zł dla pozostałych klas.

Trzy pytania do...
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Przed Rajdem Śląska zapytaliśmy trzech zawodników
rywalizujących w trzech różnych cyklach o ich nastawienie
i skojarzenia, jakie wiążą się z tą imprezą. Na nasze pytania
odpowiedzieli Grzegorz Grzyb – wicelider klasyfikacji RSMP,
Marek Suder rywalizujący w Motul HRSMP oraz Marcin Gluza –
uczestnik RSMŚL i RMP.

Jakie Twoim zdaniem są najważniejsze cechy Rajdu Śląska?
Startowałem w Rajdzie Śląska dwa razy, więc nie znam całej historii imprezy, ale dla mnie to
przede wszystkim szybkie próby i specyficzne asfalty. Jest tutaj bardzo dużo fragmentów dróg
z nierówną, mocno pofałdowaną nawierzchnią. W takich partiach trudno przewidzieć zachowanie
samochodu – w którym momencie podskoczy albo jak wyląduje. Kolejny ważny element to cała
masa skrzyżowań i oporów, przez co trzeba hamować późno i „w punkt”. Kluczem do dobrego
wyniku jest więc znalezienie odpowiedniego balansu pomiędzy precyzją i marginesem błędu.

Grzegorz Grzyb
Pilot: Adam Binięda
Samochód: Škoda Fabia Rally2 evo
Debiut: 22. Rajd Krakowski 1997
Pozycja w klasyfikacji RSMP 2022:
2. miejsce
Największy sukces w PL: Mistrz
Polski RSMP 2016 i RSMP 2018
Najlepszy wynik w Rajdzie Śląska:
2. miejsce w klasyfikacji RSMP 2020

Twoje najważniejsze wspomnienie z pierwszej części sezonu 2022 to:
Bez wątpienia takim najjaśniejszym punktem był start w Rajdzie Rzeszowskim. Dawno tak
mocno nie cieszyłem się ze zwycięstwa. Mimo że ostatnio bywam tutaj tylko raz do roku, to cały
czas jest to moja domowa impreza, w którą zaangażowanych jest wielu moich znajomych,
a rodzina, przyjaciele i kibice mocno mnie wspierają na odcinkach. Z jednej strony prestiż
tych zawodów i poziom trudności, a z drugiej moje własne ambicje sprawiają, że bardzo chcę
tu wygrywać. To buduje dodatkową presję, ale też działa mobilizująco. Trzy lata czekałem na taki
moment, a po tym, jak ciężki czas przeżywaliśmy tutaj w zeszłym roku, po poważnym wypadku
na testach i jeździe z dużym bólem, tym mocniej doceniam to zwycięstwo.
Jakie są twoje priorytety na najbliższy start?
Priorytety zawsze pozostają te same i myślę, że staniemy na starcie z identycznym planem jak
wszyscy nasi konkurenci. Przyjeżdżamy na Rajd Śląska, żeby walczyć o zwycięstwo i komplet
punktów. Ten sezon pokazuje, jak mocno stawka się wyrównała, jak minimalne różnice czasowe
na odcinkach i na mecie dzielą poszczególne załogi. Szanujemy naszych rywali i wiemy, jak
dobrze będą przygotowani, więc szykujemy się na zacięty pojedynek. Tak jak dla nas Rajd
Rzeszowski, tak najbliższa część sezonu dla Kacpra Wróblewskiego czy dla zespołu Toma
Kristenssona będzie domowym startem, dlatego tym trudniejszymi będą przeciwnikami.
Myślę, że najbliższa walka rozgrzeje do czerwoności nie tylko zawodników, ale też kibiców.

Jakie Twoim zdaniem są najważniejsze cechy Rajdu Śląska?
Rajd Śląska to z jednej strony trudne i techniczne odcinki, a z drugiej tak magiczne miejsce, jak baza zawodów zlokalizowana na Stadionie Śląskim. Rajd ma sporo kilometrów
dojazdówek, ale w zamian daje nam naprawdę ciekawą kombinację odcinków. Asfalty
na tym rajdzie często są mocno wybijające, ale też zróżnicowane. Na trasie nie brakuje
syfu, szczytów i śliskich szybkich partii, które wystawiają umiejętności na mocną próbę.
Rajd wysoko zawiesza poprzeczkę, ale osiągnięcie mety daje ogromną satysfakcję.
Twoje najważniejsze wspomnienie z pierwszej części
sezonu 2022 to:
Moje najważniejsze wspomnienie to chyba wygrany Rajd Świdnicki i świetne tempo,
jakie zaprezentowaliśmy podczas Rajdu Polski. Na Mazurach mieliśmy kilka grubych
przygód, a mimo to ukończyliśmy go na drugim miejscu. Od Rajdu Rzeszowskiego
wróciliśmy na asfalt, chociaż ten start nie wypadł najlepiej. Borykaliśmy się z awariami
i mieliśmy też jedną przygodę, ale przede wszystkim to ja nie byłem w pełnej formie.
Niestety, kontuzja barku dawała o sobie znać, szczególnie drugiego dnia.
Jakie są twoje priorytety na najbliższy start?
Mam nadzieję, że dobrze wykorzystaliśmy czas przygotowań do Rajdu Śląska.
Cel i zadanie, jakie sobie stawiam, to powrót do formy, żeby znów w pełni czerpać
przyjemność z jazdy. Wiem, że to powolny proces, żeby ramię wróciło do pełnej
sprawności, ale jestem pozytywnie nastawiony na wrześniowe wyzwania. Jesteśmy
na półmetku, więc jeszcze sporo pracy przed nami, a czekają na nas trudne rajdy.
Plan może być tylko jeden, by w drugi weekend września walczyć o zwycięstwo!

Marek Suder
Pilot: Marcin KowaliK
Samochód: Ford Sierra RS Cosworth 4x4
Debiut: Rajd Memoriał J. Kuliga i M. Bublewicza
2017 (HRSMP)
Pozycja w klasyfikacji HRSMP 2022: 1. miejsce
Największy sukces w PL: Mistrz Polski –
Historyczna Klasyfikacja Generalna HRSMP
2021
Najlepszy wynik w Rajdzie Śląska:
2. miejsce w klasyfikacji HRSMP 2021

Jakie Twoim zdaniem są najważniejsze cechy Rajdu Śląska?
Rajd Śląska cechuje się dużą różnorodnością tras. Możemy tutaj spotkać wszystko
to, co najlepsze w rajdach samochodowych. Od ciasnych zakrętów i szybkich przejść
przez szczyty po partie zakrętów przejeżdżane z maksymalną prędkością. Dystans
i poziom trudności odcinków specjalnych, sprawia, że nawet na chwilę nie można
stracić koncentracji.

Marcin Gluza
Pilot: Kamila Klaczańska
Samochód: Honda Civic
Debiut: Samochodowe Mistrzostwa
Tychów 2017
Pozycja w klasyfikacji RSMŚl 2022:
2. miejsce
Największy sukces w PL: 3. miejsce
w Rajdzie Festiwalowym 2022
Najlepszy wynik w Rajdzie Śląska:
8. miejsce w klasyfikacji RSMŚl 2021

Twoje najważniejsze wspomnienie z pierwszej części
sezonu 2022 to:
Za naszą załogą już cztery tegoroczne starty, ale wybór odpowiedzi jest prosty.
Najważniejszym i wiele dla mnie znaczącym wspomnieniem jest wywalczenie
pierwszego podium w klasyfikacji generalnej rundy RSMŚL podczas majowego
Rajdu Festiwalowego. Ostatnią pętlę pojechaliśmy na 101 proc. swoich możliwości,
ale ryzyko się opłaciło. Na mecie zajęliśmy trzecie miejsce w klasyfikacji generalnej
rajdu z przewagą zaledwie 0,8 s!
Jakie są twoje priorytety na najbliższy start?
Jesteśmy na półmetku sezonu i czeka nas rywalizacja w bardzo wymagającym Rajdzie
Śląska. Celem, jaki stawiam sobie przed tym i każdym rajdem, jest przede wszystkim
obecność na mecie. Sytuacja w klasyfikacji generalnej Mistrzostw Śląska zrobiła
się naprawdę ciekawa. Cztery pierwsze załogi w punktacji są bardzo blisko siebie,
a to sprawia, że musimy jechać szybko od pierwszego kilometra. Fakt, że jedziemy
prawie u siebie, a na odcinkach będzie sporo kibiców i znajomych, sprawia, że tym
mocniej musimy zaatakować i pokazać się z jak najlepszej strony. Krótko mówiąc –
plan to przycisnąć od samego początku i od pierwszego kilometra!
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Mury zamkowe sprzed wieków, hektary zieleni i architektura, jakiej
na próżno szukać w INNEJ części naszego kraju. Można tu żeglować,
jeździć na nartach, wędrować po górach, a na ulicach spotkać
postaci z ulubionych bajek. Witamy w województwie śląskim!

Ś

ląskie to przede wszystkim ponad 12 tys. km2 powierzchni, blisko 4,5 mln ludzi, 17 powiatów i aż 19 miast
na prawach powiatu. To najgęściej zaludnione i najsilniej zurbanizowane województwo w Polsce. Choć
wciąż kojarzone jest głównie z przemysłem górniczym, Śląskie

to nie tylko zabytki techniki. Południową część województwa
stanowią Beskidy, a północną – malownicza Jura Krakowsko-Częstochowska. Zróżnicowana budowa i ciekawe położenie geograficzne sprawiają, że region ten zarówno turystom, jak i mieszkańcom ma do zaoferowania naprawdę wiele.

Z cegłą w roli głównej

Jednym z najbardziej charakterystycznych śląskich krajobrazów
są niewątpliwie słynne familoki, czyli z niemieckiego – „rodzinne
bloki”, budowane w większości na przełomie XIX i XX w. w pobliżu
dużych zakładów przemysłowych dla pracowników i ich rodzin.
Niektóre z tych osiedli zostały objęte opieką konserwatorów
i poddane renowacji lub rewitalizacji, jak np. najpopularniejszy
spośród nich Nikiszowiec. Prócz znanych kamienic na Śląsku
można znaleźć dużo innych architektonicznych perełek —
pałac w Pszczynie, średniowieczne ruiny zamków, sanktuarium
na Jasnej Górze czy słynny Spodek w samym sercu Katowic.

W rytmie Śląska

A jeśli już o Spodku mowa… Na Śląsku nie brakuje również okazji
i miejsc, by spędzić czas na podziwianiu sztuki i słuchaniu muzyki.
Melomani mogą skorzystać z bogatej oferty Hali Widowiskowo-Sportowej Spodek. Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego
Radia w Katowicach, Teatr Rozrywki w Chorzowie, Opera Śląska
w Bytomiu, Dom Muzyki i Tańca w Zabrzu, Filharmonia Śląska
w Katowicach – to tylko niektóre z miejsc, w które warto się udać
na muzyczną ucztę. Województwo słynie również z wielu festiwali
kulturalnych o znaczeniu ogólnopolskim, a nawet ogólnoświatowym,
jak np. muzyczny OFF Festival, Tydzień Kultury Beskidzkiej, katowicki
Letni Ogród Teatralny czy Bielska Zadymka Jazzowa.

Węgiel, piwo i kartofle

Górny Śląsk to także region o niezwykle barwnej i dynamicznej
historii. By ją zgłębić, warto odwiedzić Muzeum Śląskie
w Katowicach, które doskonale prezentuje dynamikę dziejów
regionu, wielokulturowość i przemysł przy pełnym uznaniu
dla lokalnego dorobku intelektualnego i artystycznego. Chcąc
dobrze poznać charakter tego regionu, nie sposób pominąć także
Szlaku Zabytków Techniki. Znajdują się na nim obiekty związane z przemysłem ciężkim, jak np. kopalnia Guido i Sztolnia
Królowa Luiza w Zabrzu, Szyb Maciej czy zabytkowa kopalnia
srebra w Tarnowskich Górach. Warto zajrzeć także do muzeów
browarnictwa w Tychach i Żywcu lub zasmakować historii w mniej
miejskim wydaniu i odwiedzić Górnośląski Park Etnograficzny
w Chorzowie, gdzie można wziąć udział w rozmaitych okazjonalnych wydarzeniach, jak np. Dzień Kartofla czy Śląsko Wilijo.
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Jak tu zielono!
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Województwo śląskie to jeden z najbardziej zalesionych regionów
w Polsce. W samym sercu aglomeracji znajduje się Park Śląski, który może
pochwalić się powierzchnią większą niż nowojorski Central Park! Niewiele
dalej znajduje się Dolina Pięciu Stawów w Katowicach czy Stawiki
w Sosnowcu. Amatorzy wodnych atrakcji znajdą tu również większe
jeziora – Żywieckie, Międzybrodzkie czy Paprocańskie. A jak nie żaglówka,
to może długie spacery Szlakiem Orlich Gniazd? Na takie wyprawy warto
wybrać się w malownicze okolice Częstochowy i Zawiercia. Te tereny
bardzo spodobają się również wielbicielom wspinaczki skałkowej.

Bajeczne widoki

Rozległe tereny zielone rozciągają się także w południowej części
województwa – miłośnicy górskich wędrówek mogą wyruszyć
na trasy Beskidów – Małego, Żywieckiego i Śląskiego –
z głównym ośrodkiem miejskim w Bielsku-Białej. Miasto to jest
z kolei małą ojczyzną ulubionych postaci z bajek kolejnych już
pokoleń Polaków – swoich podobizn z brązu doczekali się Bolek
i Lolek, Reksio, Pampalini z hipopotamem i bohaterowie bajki
„Porwanie Baltazara Gąbki”.
Z kolei Beskidy to świetne miejsce na rodzinne wyprawy. Szlaki
nie są wymagające, zawsze można też wypocząć w jednym
z licznych schronisk. Warto wybrać się na górę Żar, na której wielu
amatorów zaczyna swoją przygodę z paralotniarstwem. Spragnieni nieco większych wysokości mogą wybrać się na Czantorię,
Babią Górę czy Pilsko. Mieszkańcy regionu jeżdżą tu niezależnie
od pory roku – latem aktywnie wypoczywają, wędrując po górskich szlakach, a zimą jeżdżą na nartach. Wtedy Wisła, Ustroń
czy Szczyrk zamieniają się w prawdziwe ośrodki narciarstwa
i białego szaleństwa.

Krasny kras,
czyli z wizytą na Jurze
Jura Krakowsko-Częstochowska to malownicza część Wyżyny
Śląsko-Krakowskiej, którą tworzy rozległa płyta górnojurajskich
wapieni. Wznosi się na wysokościach od 300 do 500 m n.p.m.
Za wyjątkowym i zapierającym dech krajobrazem tego terenu
stoją głównie zjawiska krasowe, dzięki którym można tu znaleźć
liczne jaskinie, doliny, wywierzyska i inne ciekawe formy skalne.
Jura to jednak nie tylko niepowtarzalna rzeźba terenu i walory
przyrodnicze – większości z nas słusznie kojarzy się przede
wszystkim z licznymi zamczyskami wzniesionymi na wapiennych
skałach – to właśnie ze względu na to wyjątkowe umiejscowienie
budowle te nazywane są Orlimi Gniazdami. Większość z nich
to królewskie warownie zakładane w XIV w. przez Kazimierza
Wielkiego, inne to obronne rezydencje szlacheckie. Do tych
najbardziej popularnych w granicach województwa śląskiego
należą twierdze w Olsztynie, Bobolicach, Smoleniu czy zamek
Ogrodzieniec w Podzamczu.
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Stadion Śląski
Ten największy lekkoatletyczny obiekt w Polsce, zlokalizowany
na terenie jednego z największych w Europie parków śródmiejskich –
Parku Śląskiego w Chorzowie – jest równocześnie nowoczesnym
miejscem rozgrywek piłkarskich i największą sceną muzyczną w kraju.
Witajcie w legendarnym „Kotle Czarownic”!

W

sierpniu 2020 r. St a di o n Ś l ą s k i of i c j alnie
przybrał miano Narodowego Stadionu Lekkoatletycznego. Rok później obchodził swoje
65 -l e c i e. D ł ug o l e t n i a , b o g a t a h is t o r i a
obiektu zaczęła się pod koniec 1950 r. – wówczas zapadła decyzja o jego budowie na podstawie projektu Juliana
Brzuchowskiego. Co ciekawe, w ramach czynu społecznego w pracach budowlanych brali udział sami kibice.

Czy wiesz, że…?
„Kocioł Czarownic” to nazwa, którą w 1973 r.
Stadionowi Śląskiemu nadali angielscy dziennikarze
po słynnym meczu Polska – Anglia, w którym nasza
drużyna narodowa wygrała 2:0. Byli oni pod wielkim
wrażeniem wypełnionego po brzegi obiektu.

Oficjalne otwarcie stadionu miała miejsce w 1956 r. Odbyły
się wtedy zawody lekkoatletyczne i występ orkiestry dętej,
a nad obiektem przeleciały trzy odrzutowce. Kluczowym punktem programu był towarzyski mecz piłki nożnej rozegrany między Polską a NRD. I choć nasza drużyna narodowa tę potyczkę
przegrała (wynik 0:2), wiele organizowanych w tym miejscu
w kolejnych latach w ydar zeń było dla Polaków powodem
do radości i kończyło się sukcesami. .

Śląski w liczbach
9 torów bieżni lekkoatletycznej
7500 m kw. murawy
43 000 m kw. pokrycia dachu
54 378 miejsc siedzących
85 000 miejsc dla uczestników wydarzeń muzycznych
25 lóż VIP z miejscami do siedzenia dla 384 osób
106 miejsc dla osób z niepełnosprawnościami
1777 miejsc biznesowych

Gwiazdorskie dekady

Od momentu inauguracji obiekt gościł wiele znakomitych osobowości nie tylko świata sportu, ale też estrady. Nasza piłkarska reprezentacja zagrała tutaj 60 meczów zakończonych
25 zwycięstwami, 17 porażkami i 18 remisami. Na murawie pojawili się m.in. Gerard Cieślik, Włodzimierz Lubański,
Grzegorz Lato, Pelé, Cristiano Ronaldo i David Beckham.
To w tym miejscu w 1967 r. Irena Szewińska wyrównała
ustanowiony przez siebie rekord świata w biegu na 200 m,
uzyskując wynik 22,7 s, a sześć lat później słynny żużlowiec
Jerzy Szczakiel jako pierwszy Polak zdobył tytuł indywidualnego mistrza świata. To ten obiekt pozwolił na organizację
niezapomnianych, spektakularnych koncertów takich sław
jak: The Rolling Stones, Metallica, AC/DC, The Police, Red Hot
Chili Peppers, Linkin Park, Pearl Jam, Genesis, U2, Rammstein
czy Guns N’ Roses.

Akcja modernizacja

W 2009 r. rozpoczął się gruntowny remont Stadionu
Śląskiego, obejmujący m.in.: rozbudowę trybun oraz zadas
zenie miejsc siedzących, wymianę systemów nagłośnieniowego
i oświetleniowego, montaż systemu biletowego i monitoringu
oraz przygotowanie strefy VIP i centrum konferencyjno-biznesowego. Po latach modernizacji obiekt oddano do użytku
w roku 2017. Podczas dnia otwartego, który stanowił
jego oficjalną powtórną inaugurację, odwiedziło go blisko
100 tys. osób.
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PARK Śląski
Zielona wyspa w samym
centrum przemysłowej
aglomeracji. Tym miał stać się
teren, który pierwotnie w 75 proc.
pokrywały m.in. hałdy, pogórnicze
odpady, biedaszyby, bagna i
wysypiska. Dzięki przeprowadzonej
inwestycji w latach 50 XX W.
TEN OBSZAR PRZEOBRAŻONO
W JEDEN z największych parków
śródmiejskich na naszym
kontynencie.

I

nicjatorem powstania Wojewódzkiego Parku Kultury i Wypoczynku
w Chorzowie był Jerzy Ziętek. To jego nazwisko aż do 2012 r. widniało w nazwie parku, później obszar przemianowano na Park
Śląski. Budowa tych liczących 535 ha „zielonych płuc Górnego
Śląska”, zaprojektowanych przez prof. Władysława Niemirskiego,
od początku stanowiła masowy czyn społeczny, w który zaangażowali się m.in. urzędnicy i uczniowie. W trakcie prac przeprowadzano
różnorodne akcje wspierające tę inicjatywę, np. sprzedaż kartoników
filatelistycznych z dopłatą na budowę WPKiW.

Sięgając gwiazd

Najnowszą atrakcją Parku Śląskiego jest zmodernizowane i rozbudowane planetarium – Śląski Park Nauki. Obiekt, w którym obecnie mieści się jedna z najnowocześniejszych placówek naukowych
na świecie, powstał w 1955 r. według projektu Zbigniewa Solawy.
W latach 2018-2022 został on poddany gruntownemu remontowi.
Planetarium powiększono o dodatkowy budynek, którego główna

Park Śląski w liczbach
3 mln gości odwiedza rocznie park

35 rzeźb znajduje się w plenerowej Galerii Rzeźby Śląskiej

30 tys. krzewów rośnie w tutejszym rosarium, największym
tego typu ogrodzie w Polsce

335 m liczy trasa zakręconego rollercoastera w Legendii –
Śląskim Wesołym Miasteczku

320 m n.p.m. ma tzw. Góra Parkowa, najwyższe wzniesienie
w parku

8 osób mieści się do jednej gondoli kolejki linowej Elka
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część znajduje się pod ziemią – to tutaj widzowie mogą oglądać interaktywną ekspozycję. Obok kompleksu stanęła też wieża widokowa.
Obecnie w planetarium można nie tylko zaobserwować różne zjawiska fizyczne, lecz także ich doświadczyć – m.in. przeżyć symulowane
trzęsienie Ziemi czy lot w kosmos – a na innowacyjnym ekranie sferycznym podziwiać ok. 100 mln gwiazd.

Czy wiesz, że...

W 2021 r. w Parku Śląskim otwarto ogród japoński
o powierzchni 2,1 ha. Można w nim podziwiać
roślinność charakterystyczną dla Kraju Kwitnącej
Wiśni, zasadzoną wokół ułożonych kaskadowo oczek
wodnych i wodospadu z przeszklonym tarasem.
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Podziemne skarbce, sztuka dla
naiwnych i Mazury w środku
miasta – kto jeszcze nie
poznał Katowic od tej strony,
najciekawsze atrakcje ma przed
sobą! Stolica Górnego Śląska,
uhonorowana kilka lat temu
mianem Miasta Muzyki UNESCO,
swoim potencjałem może
zaskoczyć jeszcze niejednego
mieszkańca i turystę.

Sztuka przez duże S

Jedną z wizytówek miasta jest niewątpliwie Nikiszowiec – osiedle
wybudowane na początku XX w. dla rodzin górniczych, a dziś architektoniczna perełka. Działają tutaj także artyści Grupy Janowskiej.
Pasjonaci ich sztuki co roku biorą udział w Art Naif Festival, czyli
jedynym w Polsce i największym w Europie międzynarodowym
festiwalu sztuki naiwnej, podczas którego prezentowane są prace
artystów nieprofesjonalnych z całego świata. Nikiszowiec to także
miejsce pracy lokalnych rzemieślników, którzy tworzą tu piękne
akwarele czy biżuterię z węgla. Słynne, ceglane kamienice to jednak nie jedyny unikat wśród katowickich budynków. Wyróżnić
trzeba również gmach Sejmu Śląskiego, w którym wciąż działa
winda paciorkowa – jej kabiny są w ciągłym ruchu i nie zatrzymują się na piętrach. Ponadto w podziemiach budynku znajduje
się skarbiec zabezpieczony mechanizmem, który – w przypadku
włamania – zatapia zawartość w znajdującym się niżej basenie.

Spacerem, na kółkach czy wpław?

Choć dla niektórych może to być zaskoczeniem, niemal połowę
powierzchni Katowic stanowią tereny zielone. To przede wszystkim
Las Murckowski, Park Kościuszki i Dolina Trzech Stawów, która
aktywnym oferuje wypożyczalnię rowerów i kajaków, a także
trasy idealne do jazdy na rolkach i długich spacerów, a miłośnikom
spokojniejszego odpoczynku – malowniczą przestrzeń do leniwych
chwil nad wodą. Są tu także liczne bary i restauracje, oczywiście
z widokiem na jeden ze stawów. Przyjemnym miejscem do spotkań

jest także zrewitalizowany rynek. Latem można tu odpocząć w cieniu palm, a w ciągu całego roku odbywają się tutaj koncerty,
jarmarki czy imprezy dla dzieci.

W to mi graj!

W 2015 r. Katowice uzyskały tytuł Miasta Kreatywnego UNESCO
w dziedzinie muzyki. Nie bez powodu! Z pewnością przyczyniła
się do tego Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia
(NOSPR), a także światowej sławy katowiccy kompozytorzy –
Wojciech Kilar i Henryk Mikołaj Górecki. Stolica Śląska jest również miejscem, gdzie można wziąć udział w licznych festiwalach, takich jak np.: OFF Festival, Tauron Nowa Muzyka, Rawa
Blues, Jazz Art Festival, Międzynarodowy Konkurs Dyrygentów
im. G. Fitelberga czy też Międzynarodowy Konkurs Muzyczny
im. Karola Szymanowskiego. Miłośnicy bardziej kameralnych
koncertów znajdą tu przytulne puby i kawiarnie, w których można
posłuchać muzyki na żywo.
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140 LAT TRADYCJI
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Dla śląskich wodociągów rok 2022 jest bardzo ważny. Dokładnie
140 lat temu, w 1882 r. w Karchowicach oddano do użytku studnię
głębinową, będącą ujęciem wody dla pierwszego państwowego
wodociągu w GOP. Od tego czasu symbolicznie liczymy historię
śląskich wodociągów.

D

zisiaj zakład w Karchowicach w dalszym ciągu działa,
a Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów SA,
bezpośredni spadkobierca tej historii, nadal zajmuje
się produkcją wody. W ramach GPW SA działa obecnie
znacznie więcej zakładów, obiektów i ujęć wody, ale cel pozostał niezmienny: zapewnić najlepszą wodę.
GPW SA aktywnie uczestniczy nie tylko w życiu gospodarczym
regionu, ale również w organizowanych tu imprezach. Jako przedsiębiorstwo społecznie odpowiedzialne spółka w swojej strategii ujęła m.in. wspieranie rekreacji i sportu. Z przyjemnością
zostaliśmy sponsorem strategicznym najważniejszego rajdu
samochodowego w regionie – Rajdu Śląska.
Woda, którą dostarczamy mieszkańcom regionu, jest doskonałej
jakości i nadaje się do spożycia bezpośrednio z kranu. Dlatego
z pełną odpowiedzialnością promujemy picie „wody wprost
z kranu” jako optymalnej metody dbałości o zdrowie i odpowiedni
poziom nawodnienia organizmu.

Jak ważna dla życia jest woda, wiemy wszyscy. To właśnie
dlatego każdego dnia pracujemy wytrwale, aby nie zabrakło jej
w kranie, a podczas rajdu z dumą częstujemy nią wszystkich,
którzy przyjdą oglądać rajdowe zmagania.
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Woda dla Śląska

Górnośląsko-Zagłębiowska
Metropolia
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Z Jaworzna przez Sosnowiec do Katowic na jednym bilecie?
Tak, to możliwe! Dzięki połączeniu 41 miast i gmin w jeden organizm
miejski zwany Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolią.

S

tarania o to, by w centrum województwa śląskiego powstała
metropolia, trwały aż 20 lat. Ważnym krokiem w tym kierunku okazało się powstanie w 2006 r. Górnośląskiego
Związku Metropolitarnego, w którego skład weszło
14 największych miast Śląska. W 2018 r. podpisano ustawę,
na mocy której powołano do życia Górnośląsko-Zagłębiowską
Metropolię. Została ona podzielona na pięć podregionów: bytomski,
gliwicki, katowicki, sosnowiecki oraz tyski. Siedzibą władz GZM
stały się Katowice.

bilecie, ale także o rozwój infrastruktury rowerowej czy nowoczesnej
kolei, które razem wpisują się w pojęcie zrównoważonej mobilności
miejskiej. Ważnym elementem jest także współpraca wszystkich
miast oraz gmin, która pokazuje, że silne partnerst wo to coś, co może
zainteresować inne ośrodki miejskie w kraju lub za granicą, a przy
okazji stymulować współpracę na linii biznes – nauka – samorząd.
Walorami metropolii są jej ogromne zasoby gospodarcze, społeczne,
intelektualne, komunikacyjne i kulturalne.

Rozwijamy się razem

Głównym celem powstania Górnośląskiego Związku Metropolitarnego
była poprawa jakości i komfortu życia mieszkańców. W zakresie
transportu publicznego chodziło nie tylko o podróżowanie na jednym

Metropolitarne drony
GZM jako pierwsza w Europie chce wykorzystać
możliwości bezzałogowych statków powietrznych
(BSP) do świadczenia usług dla mieszkańców Śląska.
Drony miałyby np. patrolować drogi i autostrady,
koordynować i wspierać akcje ratunkowe,
dokumentować straty po klęskach żywiołowych, badać
poziom skażenia atmosfery, a nawet transportować
przesyłki. Jak na razie są to jednak tylko plany, które
by ujrzeć światło dzienne, muszą przejść szereg testów
w warunkach rzeczywistych oraz, co najważniejsze,
potrzebują zmian w prawie, które otworzyłyby
przestrzeń powietrzną dla BSP.
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AMIC Energy
Polska sieć 116 nowoczesnych
stacji paliw zlokalizowanych
w największych miastach
w kraju. Nagrodzona przez
konsumentów 2022 r. Gwiazdą
Jakości w prestiżowym
badaniu opinii. Jednocześnie
to największy wśród
sieci stacji paliw partner
restauracji SUBWAY®, Znajdują
się one na aż 59 stacjach.

A

MIC Energy oferuje klientom szeroki wybór produktów oraz usług.
W pierwszej kolejności są to wysokiej jakości paliwa, w tym
paliwa premium AMIC Pro. Sieć zapewnia szeroki asortyment
wyselekcjonowanych produktów w sklepach AMIC Market,
a także bogatą ofertę gastronomiczną i doskonałą kawę w wygodnych
strefach Food Point. Klienci stacji mogą korzystać z funkcjonalnej aplikacji
mobilnej AMIC Energy PL, a także z licznych promocji i benefitów w ramach
AMIC Club – docenianego i dopasowanego do ich potrzeb programu
lojalnościowego z najbogatszym katalogiem nagród na rynku.

AMIC Railly Team

AMIC Polska od wielu lat docenia siłę sportów motoryzacyjnych, wspiera
rozwój młodych talentów, promuje bezpieczną jazdę i stawia na dobrą
energię podczas sportowej rywalizacji. Sieć stacji AMIC Energy jest mecenasem zespołu rajdowego AMIC Rally Team, który reprezentuje jedyna
w pełni kobieca załoga w Rajdowych Samochodowych Mistrzostwach
Polski: Agnieszka Załęcka – kierowca, Karolina Baćkowska – pilotka.
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AAA Auto
61

Wiodący dealer samochodów
używanych w Europie Środkowej
oraz Wschodniej, działający
od 1992 r. Z 40 salonów
w Czechach, na Słowacji
i Węgrzech w ubiegłym roku
wyjechało prawie 64 tys.
samochodów, a potwierdzeniem
ciągłego rozwoju komisu jest
nabycie jego większościowych
udziałów przez brytyjsko-polski
fundusz inwestycyjny Abris
Capital Partners.

K

luczem firmy do sukcesu jest automatyzacja działań oraz
strategia, która w przypadku AAA Auto opiera się na zakupie wysokiej jakości pojazdów spełniających oczekiwania
nawet najbardziej wymagających klientów. Po ich pozyskaniu kolejnym krokiem jest sprzedaż po możliwie najniższej cenie.
Specjalnością dealera są auta o niskich przebiegach, bezwypadkowe,
zakupione w Polsce jako nowe, od pierwszego lub drugiego właściciela. Po skrupulatnej weryfikacji parametrów mechanicznych
samochodu firma daje gwarancję oraz ubezpieczenie techniczne

Carlife na okres nawet 36 miesięcy, a także możliwość wymiany
zakupionego pojazdu w ciągu 10 dni od zakupu.

Sprawdzona jakość

Zanim samochód trafi do nowego właściciela, jest sprawdzany w wielu
rejestrach krajowych oraz zagranicznych. Weryfikowana jest też kwestia zastawu, leasingu, kredytu czy egzekucji pojazdu. Podnosi to tym
samym wartość auta i daje dożywotnią gwarancję jego pochodzenia
z legalnego źródła, nawet w przypadku odsprzedaży. AAA Auto zwraca
bardzo mocno uwagę na walkę z nielegalnym cofaniem liczników,
co w dalszej perspektywie ma przyczynić się do podniesienia jakości
całego rynku samochodów używanych. O jakości świadczy również
bardzo mała liczba reklamacji, które dotyczą zaledwie 0,2 proc. wszystkich sprzedanych samochodów w czterech krajach.

Cztery kluczowe
czynniki sukcesu
1.
2.
3.
4.

Szeroka oferta ponad 8000 pojazdów.
Największe samochodowe call center
w Europie Środkowo-Wschodniej.
Ubezpieczenie gwarancyjne Carlife nawet
do 36 miesięcy.
Profesjonalne i przyjazne podejście
do każdego klienta.
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Auto partner
Auto Partner jest dynamicznie rozwijającym się importerem
i dystrybutorem części zamiennych do samochodów osobowych,
dostawczych i motocykli oraz wyposażenia warsztatowego.
W całym kraju działa ponad 110 filii firmy.

O

prócz przedstawicielstw zlokalizowanych w całej
Polsce, Auto Partner posiada dwa centra dystrybucyjne
– w Bieruniu i Pruszkowie. Firma jest również obecna
za granicą – swoją filię ma w czeskiej Pradze, prowadzi
także aktywną sprzedaż w 30 krajach europejskich. Firma współpracuje z ponad 350 dostawcami części zamiennych z całego świata.
Oferta produktowa obejmuje blisko 250 tys. referencji, co przekłada
się na ponad 8,5 mln części zamiennych w magazynie centralnym
oraz łącznie 15,5 mln we wszystkich magazynach zlokalizowanych
w całej Polsce. Auto Partner posiada markę własną MaXgear i jest
jedynym w Polsce dystrybutorem produktów renomowanych producentów, takich jak: Quaro, NK, ROOKS, RYMEC, ALCO, Triscan, Unior,
Stabilus oraz Bovez.
Oferta Auto Partner skierowana jest zarówno do klientów warsztatowych, jak i sklepów, a sprzedaż prowadzona jest i hurtowo, i detalicznie. Firma jest rozpoznawana w segmencie dystrybutorów części
samochodowych i motocyklowych jako solidny partner, cieszący

się z roku na rok coraz szerszą rzeszą odbiorców. Od 2016 r. Auto
Partner jest spółką notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych,
posiada również członkostwo w międzynarodowej grupie zakupowej
GlobalOne, zrzeszającej wiodących światowych graczy na rynku
aftermarket oraz czterokrotnie została nagrodzona Diamentem
Forbesa w kategorii dużych firm. Firma Auto Partner wraz z marką
MaXgear jest sponsorem zespołu rajdowego startującego w RSMP
z Łukaszem Byśkiniewiczem za kierownicą.
Oprócz tego, firma jest organizatorem motoryzacyjnych eventów dla
swoich klientów. Wiosną rozpoczęła się pierwsza edycja minitargów Auto Partner, które odbywają się przy filiach. Strategia imprez
pokazuje, że można łączyć dobrą zabawę z merytoryczną wiedzą.
Od kilku lat firma organizuje również bezpłatne akcje weryfikacji
stanu pojazdu, które odbywają się przy warsztatach MaXserwis.
Każdy odwiedzający może sprawdzić stan swojego samochodu oraz
dowiedzieć się, na co warto zwrócić uwagę, aby zadbać o swoje
bezpieczeństwo na drodze.

Rentis
„Simply-Safely-For less”,
czyli prosto, bezpiecznie
i taniej: te trzy zasady
określają podstawy
działalności sieci RENTIS.
Wypożyczanie samochodu
jeszcze nigdy nie było
tak wygodne!

R

ENTIS to sieć wypożyczalni samochodów, w której skład
wchodzi ponad 100 punktów odbioru w Polsce, na Litwie
i w Czechach. Gwarantujemy naszym klientom samochody,
których wiek nie przekracza dwóch lat. Flotę tworzą najlepsze marki, m.in. Lexus, Audi, BMW, Toyota, Jaguar i Volkswagen.
Współpraca z nami opiera się na trzech wykreowanych standardach.
„Simply” to niesamowita prostota, brak ukrytych kosztów i łatwość
wynajmowania samochodów. Formalności zajmują tylko 15 min.
„Safely” oznacza ważne dla wszystkich bezpieczeństwo wynajmu,

jakość oferowanych samochodów i pełen pakiet wszelkich ubezpieczeń. „For less” to standard, który jasno i wyraźnie łączy dwa
powyższe punkty najniższą możliwą do uzyskania ceną. Klient ma
do dyspozycji kilka kanałów komunikacji – panel na stronie WWW,
telefon, e-mail oraz wizytę w oddziale. Nasi pracownicy są zawsze
pomocni i płynnie mówią w językach obcych, dlatego obsługa
zagranicznych klientów nie stanowi dla nas problemu.
Wypożyczalnia Rentis działa na polskim rynku już od 17 lat i obsłużyła ponad 300 tys. zadowolonych klientów.
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AVIA Silesia Oil
Czołowy polski producent produktów olejowych i smarowych,
który istnieje na rynku od 1992 r. Firma swoją działalność
zaczynała od produkcji środków smarnych, głównie dla
przemysłu górniczego.

S

ilesia Oil jest nowoczesnym polskim producentem produktów
olejowych i smarowych. Spółka zrzeszona jest w Krajowej Organizacji
Avia Polska. Początkowo produkowała środki smarne przeznaczone
głównie na zaopatrzenie lokalnego rynku, w szczególności górnictwa
węglowego i hutnictwa. Z czasem nastąpił rozwój jej asortymentu i liczba
wytwarzanych przez nią produktów, co pozwoliło zaspokoić potrzeby
dynamicznie przybywających konsumentów.

Nowoczesność w Twoim zasięgu
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Rozwój przedsiębiorstwa sprawił, że Silesia Oil zaczęła inwestować w nowoczesne linie technologiczne, a także powiększać swoje przestrzenie produkcyjne,
po to by stać się największym graczem na polskim rynku. Oleje i smary Avia
to towary z najwyższej półki, udoskonalane od lat. Dziś Silesia Oil to nie tylko
produkty sprzedawane pod marką własną i pod szyldem Avia – firma służy
swoim doświadczeniem, technologią i liniami produkcyjnymi wielu klientom,
którzy chcą tworzyć własne marki.

Powiat będziński
„Tam rosną dąbrowy, tam sosnowy, tutaj
będziem my, a tam czeladź nasza” – powiedział
Kazimierz I Odnowiciel i nadał miastu Będzin
jego pierwszą nazwę. Obecnie powiat
obejmuje nie tylko miasto Będzin, ale też
obszar na północ od niego - aż do Siewierza.
Symbolem powiatu będzińskiego jest zamek górujący nad jego stolicą. Powstał
on prawdopodobnie za czasów Bolesława Wstydliwego. I z całą pewnością
tej budowli nie musiał się on wstydzić. Według legendy zamku strzeże Czarny
Rycerz bez głowy, który ponoć za zdradę Jagiełły otrzymał złoty dukat Zygmunta
Luksemburczyka. Rycerza niełatwo spotkać, ale monetę znaleziono podczas
wykopalisk archeologicznych.
Swój zamek ma również Siewierz, który słynie także z pysznego żurku. Na Górze
Siewierskiej początkujący paralotniarze oraz lotniarze doskonalą swoje umiejętności,
a w Dobieszowicach można zwiedzać fortyfikacje wchodzące w skład obszaru
warownego Śląsk. Nie zapominajmy o licznych zabytkowych kościołach oraz
kapliczkach, których w powiecie nie brakuje.

Czy wiesz, że…?
…Austeria Miejska w Sławkowie z XVIII w.
zwana była Pierwochą. Oznaczało
to najstarszą lub jedną z najlepszych
karczm w okolicy. Zbudowano ją na planie litery T i po dziś dzień jest czynnym
lokalem gastronomicznym.

Powiat pszczyński
Jego siedzibą jest miasto Pszczyna,
które słynie nie tylko z rezerwatu
dla żubrów czy restauracji, która
mieści się w dawnej wieży ciśnień.
Co jeszcze przyciąga tu turystów?
Zabytkowy park czy może
romantyczna herbaciarnia Daisy?

Powiat położony jest na terenie dawnego Księstwa Pszczyńskiego.
Zobaczyć tu można bajkowe ogrody Kapias, które bez samolotu
i bez biletu przeniosą wszystkich do najdalszych zakątków Europy
i świata. W Pokazowej Zagrodzie Żubrów spotkamy największe
ssaki Europy, jej tereny zamieszkują również muflony czy daniele,
a nawet paw indyjski! Na terenie powiatu, w pobliżu jeziora
Paprocany, znajduje się zameczek myśliwski Promnice, który
powstał m.in. z myślą o tych, którzy przyjeżdżali na polowania
do Puszczy Pszczyńskiej.

Wieczorową porą
Na terenie Muzeum Zamkowego w Pszczynie co roku
odbywa się nocne zwiedzanie. Dla uczestników
szczególną atrakcją jest muzyka grana na żywo przez
młodych artystów, co stwarza niepowtarzalny klimat
podczas oglądania zamku i stajni książęcych.
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Powiat zawierciański
Legendy, podania i opowiastki.
To właśnie z nich składa się historia
ziem powiatu zawierciańskiego,
który istnieje od 1999 r. Jego
siedzibą jest Zawiercie – miasto
nazwane bramą Jury, gdyż stanowi
punkt wyjścia dla wielu szlaków
turystycznych Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej.
Najbardziej znana legenda krąży o zamku w Podzamczu w mieście
Ogrodzieniec. Według podania na jego dziedzińcu pojawia się
ogromny czarny pies z długim łańcuchem, pod postacią którego kryje
się dawny właściciel zamku – Stanisław Warszycki. Psa widywano
już przed I wojną światową – mówiono o nim „upiór z zaświatów”.
Oprócz tego warte uwagi są również jaskinie w gminie Kroczyce,
a także ruiny średniowiecznych zamków zwanych Orlimi Gniazdami.
Powiat zawierciański przyciąga także wielu wspinaczy, którzy chętnie
wykorzystują tamtejsze skały, by doskonalić swoje umiejętności.

Warto spróbować
Prażonki – inaczej pieczonki lub duszonki. Tradycyjna
potrawa z okolic Zawiercia i Myszkowa.
Tatarczuch – słodki chleb z mąki gryczanej, który
pozostaje świeży nawet przez siedem dni.

Powiat bielski
To miejsce, w którym spotykają się
kultury z różnych regionów Polski – Beskidów, Śląska Cieszyńskiego,
Śląska i Małopolski. Ta multikulturowość przejawia się w zamiłowaniu
mieszkańców do malarstwa, rysunku, rzeźby, haftu, a nawet ceramiki.
Perełką powiatu jest Szczyrk, który uważany jest za drugą stolicę
sportów zimowych, zaraz po Zakopanem. Zimą miasto oferuje
narciarzom prawie 50 km tras i blisko 30 wyciągów. Latem turyści
mają do dyspozycji ok. 200 km znakowanych szlaków turystycznych
oraz 110 km tras rowerowych. Powiat to także liczne zabytki, które
są świadectwem bogatej przeszłości, tradycji i kultury. Obok zamków,
pałaców i dworów zobaczyć można dawną staropolską architekturę
wiejską reprezentowaną przez kościółki drewniane w Starej Wsi,
Bielowicku i Szczyrku.

66

W Bielsku-Białej w Studiu Filmów Rysunkowych powstały popularne kreskówki,
takie jak: „Bolek i Lolek, „Reksio” czy
„Podróże profesora Baltazara Gąbki”.

Powiat cieszyński
Według legendy miasto założyli w 810 r. trzej bracia – Bolko, Leszko i Cieszko,
którzy po długiej wędrówce spotkali się u źródła, zwanego później
„studnią trzech braci”, i tak bardzo ich to ucieszyło, że postanowili założyć
miasto zwane Cieszynem. Dziś to jedno z najciekawszych polskich miast,
choćby ze względu na to, że dzielimy Je z naszymi południowymi sąsiadami.
Powiat wyróżnia się nietypowym ukształtowaniem terenu.
Na południowym wschodzie zobaczymy krajobraz Beskidów z zalesionymi
stokami, a im dalej na północ, tym bardziej nizinny staje się teren.. Kto
kiedyś odwiedził Cieszyn, trafił pewnie na charakterystyczny most, który
łączy polską część miasta z czeskim Těšínem. Uwagę przyciągają również
stare miasto oraz zamek książęcy. Prawdziwą perełką jest jednak mała
Wenecja, czyli odcinek ul. Przykopa z malutkimi budynkami z XVIII i XIX w.
oraz mostkami. To sztuczny kanał, który kiedyś napędzał młyny. Obecnie
to jedna z najpiękniejszych ulic miasta, którą spaceruje wielu turystów.

Czy wiesz, że…?
Cieszyńska rotunda widnieje na 20-złotowym
banknocie. To jeden z najcenniejszych i najstarszych zabytków Śląska. Kształtem przypomina
półkolistą apsydę i jest najlepiej zachowaną
budowlą sztuki romańskiej w naszym kraju.
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Gmina Skoczów
Wyciąg narciarski Pod Dębem czynny w trakcie śnieżnych zim, regularne
spotkania Klubu Włóczykijów, a także wysoki na 21 m stalowy krzyż, który
po zmroku staje się znakiem rozpoznawczym Skoczowa – miasta, które słynie
nie tylko z turystyki, lecz także tradycji hodowli… karpia!
Historia Skoczowa sięga średniowiecza. Mówiło się o nim: „pierwsze
miasto nad Wisłą od jej źródeł”. Obecnie Skoczów jest gminą
wielowyznaniową. To idealne miejsce na aktywny wypoczynek.
Do pieszych lub rowerowych wycieczek zachęcają zielona górska
okolica i kompleksy leśne na przedmieściach miasta. Fani górskich
wycieczek również znajdą coś dla siebie – zielonym szlakiem
powędrują na Błatnią, a żółtym na Równicę. W Skoczowie warto
odwiedzić także najstarszą, czynną od 1906 r. cukiernię, która
sprzedaje tradycyjne lokalne specjały, czyli pierniki. Skoczów słynie
także z fabryki kapeluszy Polkap. To jedyne takie miejsce, które
od 1924 r. produkuje kapelusze i rozsyła je do klientów z całego
świata. W skoczowskich kapeluszach paradowali nawet polscy
olimpijczycy podczas igrzysk w Sapporo Montrealu, Sydney, Salt
Lake City i Atenach.
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Gmina Siewierz
Turnieje i walki rycerskie organizowane pod zamkiem siewierskim, kopalnia
na złożu dolomitów triasowych i dewońskich, a także malownicze szlaki
rowerowe – to tylko nieliczne atrakcje gminy Siewierz.
Położona w powiecie będzińskim gmina składa się z 10 sołectw:
Brudzowice, Dziewki, Gołuchowice, Leśniaki, Nowa Wioska, Podwarpie,
Tuliszów, Warężyn, Wojkowice Kościelne i Żelisławice. Jej stolicą jest
miasto Siewierz, usytuowane w północnej części województwa
śląskiego na Wyżynie Śląskiej. Miasto od początku związane było
z handlem, a po dziś dzień odbywają się w nim znane w całym regionie
targi. Ziemia siewierska swoimi walorami przyrodniczym – czystą
wodą, powietrzem oraz lasami – przyciąga także turystów. Znajduje się
tu także wiele ścieżek pieszych oraz rowerowych, m.in. 14-kilometrowy
szlak spod ruin zamku do zbiornika wodnego Kuźnica Warężyńska.

Czy wiesz, że…?
Miasto Siewierz uczestniczyło w organizacji
wyścigów kolarskich Tour de Pologne, dzięki
czemu miało okazję wypromować się w telewizji,
prasie czy portalach sportowych.
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Gmina Bestwina
Położona jest w Kotlinie
Oświęcimskiej u ujścia rzeki Biała
do Wisły. Przez długi czas należała
do Austrii, dopiero po II wojnie
światowej została włączona
DO granic Polski. Kiedyś słynęła
z uprawy win, obecnie jest znana
z hodowli ryb – głównie karpia.

Na terenie gminy znajduje się 76 gospodarstw rybackich, a łączna
powierzchnia stawów hodowlanych wynosi 213 ha. Oprócz karpia
hoduje się tu takie gatunki jak: amur, lin, tołpyga, szczupak oraz
karaś. Od lat – z inicjatywy gminnego ośrodka kultury oraz wędkarzy – w Kaniowie odbywają się obchody Święta Karpia Polskiego.

Nie tylko w Inwałdzie

Bestwina ma również swój Park Miniatur, o którym można poczytać w ogólnopolskim przewodniku „Zwiedzaj Polskę szlakiem
Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego”. W parku można
zobaczyć miniatury pałacu Habsburgów oraz czterech kościołów:
w Bestwinie, Bestwince, Janowicach oraz Kaniowie.

Czy wiesz, że…?
Od 2014 r. karp znajduje się na liście produktów
tradycyjnych Ministerstwa Rolnictwa
i Rozwoju Wsi.
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Gmina Żarnowiec
Leży na pograniczu Wyżyn
Krakowsko-Częstochowskiej
i Miechowskiej. Pierwotnie
obejmowała teren obecnej wsi
Łany Wielkie. Według podań
zatrzymał się w niej sam książę
Władysław Herman, by spotkać się
z synami Zbigniewem i Bolesławem
Krzywoustym.
Gmina Żarnowiec składa się z 14 sołectw: Brzeziny, Chlina, Jeziorowice, Koryczany, Łany Małe, Łany Średnie, Łany Wielkie, Małoszyce,
Otola, Otola Mała, Udórz, Wola Libertowska, Zabrodzie i Żarnowiec. Jedną z tutejszych atrakcji jest spływ kajakowy rzeką Pilicą.
Na wysokości Brzezin możemy podziwiać jej przepiękne zakola
z porośniętymi bujną roślinnością brzegami. W samym Żarnowcu
warte uwagi są średniowieczny rynek oraz relikt zamku Kazimierza
Wielkiego, w którym przebywała na zesłaniu jego żona Adelajda.

Warto zobaczyć
W Łanach Wielkich znajduje się źródło zwane
Stok. W pobliżu na kamiennym cokole stoi figura
przedstawiająca Jezusa i Jana Chrzciciela. Jak głosi
legenda, źródełko wytrysnęło po tym, jak św.
Wojciech przeszedł przez Łany Wielkie. Od tej pory
ma uzdrawiającą moc.

Pilica
Przez wieki należała do Małopolski,
odkąd na mocy testamentu Bolesława
Krzywoustego weszła w skład
senioralnej dzielnicy krakowskiej.
Dopiero w 1999 r. została oficjalnie
włączona do województwa
śląskiego. Leży u źródeł rzeki Pilicy,
w środkowej części Wyżyny
Krakowsko-Częstochowskiej.
Założycielką miasta była Jadwiga z Melsztyńskich Pilecka. To najprawdopodobniej za jej życia Pilica otrzymała prawa miejskie.
Symbolem miasta jest zamek, zakupiony w 1569 r. i zamieszkiwany przez ich właścicieli – Pileckich. Otacza go park o powierzchni
10 ha z bujną roślinnością – jako dzieło sztuki ogrodowej został
uznany za pomnik przyrody. Znajduje się w nim również klasycystyczna studnia. Warto zatrzymać się nad Zalewem Pilickim oraz
na Górze św. Piotra, która stanowi miejsce rekreacji z przepięknym
widokiem na miasto.

Czy wiesz, że…?
Co roku jesienią na zamku Pilcza w Smoleniu
odbywa się Juromania. To święto całej Jury
i Szlaku Orlich Gniazd. W zbrojowni organizatorzy
rozbijają namiot, w którym można oglądać
pokazy historyczne, a także słuchać koncertów.
To plenerowe święto dla całej rodziny, które
świetnie pokazuje historię i klimat Jury.
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Pawłowice
Miasto z trudną historią ostatecznie
w 1945 r. powróciło do Polski. Swój
herb –trójpałkową złotą koronę
z ostrogą i dwiema Sześcioramiennymi
gwiazdami – zawdzięcza rodzinie
Pawłowskich, która rządziła miastem
do połowy XVII w.
Nazwa Pawłowice pochodzi od imienia Paweł, pierwszego osadnika
na tych terenach. Na mocy dokumentu książę Władysław, władca
Księstwa Raciborsko-Opolskiego, nadał Woyanusowi de Pawlowiczowi 50 łanów frankońskich na terenie Pawlowicz, by właśnie tutaj
zbudował nowoczesną wieś. Dzisiaj Pawłowice słyną z kościoła
wybudowanego w 1674 r., organów, na których grał sam Karol
Miarka, oraz dębów w odnowionym parku, które przeżyły niejedno
pokolenie. Kiedy będziesz w Pawłowicach, koniecznie udaj się także
do fontanny ze strumykiem w parku ks. Stanisława Pisarka. Woda
wypływa z niego trzema kaskadami, a dodatkową atrakcję stanowi
podświetlany głaz, który sprawia, że nocą woda mieni się kolorami
tęczy. Miłośnicy biegania każdego roku mogą wystartować w Biegu
Pawłowickim ulicami miasta. To zawody dla dorosłych i dla dzieci.

Czy wiesz, że…?
W 2014 r. w Pawłowicach powstały trzy specjalne
trasy do nordic walkingu. Łatwa, zielona,
ma  długość ok. 5 km, 11,4 km liczy trasa średnia,
oznaczona kolorem czerwonym, natomiast
czarna, trudna – ok. 14 km.

Jastrzębie-Zdrój
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To jeden z ośrodków Rybnickiego
Okręgu Węglowego, leżący
na południe od Żor i Rybnika. Historia
miasta sięga II połowy XV w.,
a swoją nazwę zawdzięcza ono
właścicielowi ówczesnego
obszaru – Czarnemu Rycerzowi, który
niczym jastrząb napadał na karawany
kupieckie przechodzące szlakiem
handlowym przez Bramę Morawską.

Szlaki turystyczne:

Wcześniej miasto znane było jako Hermansdorf, czyli wieś Hermana.
Rozwój Jastrzębia-Zdroju jest ściśle związany z odkryciem na jego
terenie złóż solankowych i założeniem uzdrowiska, które funkcjonowało do czasów II wojny światowej. Rozwój miasta przyspieszył
ponownie za sprawą inwestycji w przemysł węglowy. Powstało wiele
kopalni, które działają do teraz. W mieście jest także wiele zabytków,
m.in. Dom Zdrojowy czy dwór obronny w Bziu.

Czerwony – Szlak im. Powstańców Śląskich (18,4 km), trasa:
Szeroka – Godów,
Czarny – Szlak Zebrzydowicki (9,8 km), trasa: Zebrzydowice –
Bzie Zameckie,
Żółty – Jastrzębski Szlak Krajoznawczy im. Jerzego
Fudzińskiego (35,9 km), trasa: Zebrzydowice – Turza Śląska,
Niebieski – Szlak Ewakuacji Więźniów Oświęcimskich (91 km),
trasa: Oświęcim – Wodzisław Śląski.

Bieruń
Historycznie miasto uchodziło za
wieś podatków – jego nazwa wywodzi się od słów „brać, pobierać”.
Ponieważ Bieruń leżał na szlaku
handlowym łączącym Kraków
z Opawą. pierwsze wzmianki o nim
pojawiły się już w 1376 r.
Miasto znane jest z Kopalni Węgla Kamiennego „Piast”, mleczarni
Danone oraz fabryki Fiat Auto Poland. Jest tu też wiele zabytkowych
kościołów, w tym sanktuarium św. Walentego z XVII w. Przez Bieruń
przebiegają również popularne szlaki turystyczne:
– piesze – szlak południowy: Bieruń – Tychy – Kobiór – Studzienice
– Pszczyna – Wisła Mała –Strumień, szlak im. ks. Jana Kudery:
Mysłowice – Imielin – Chełm Śląski – Lędziny – Bieruń;
– rowerowe – trasa czerwona nr 151: Lędziny – Bieruń – Bojszowy
– Jedlina, trasa niebieska nr 152: Bieruń – Chełm Mały – Imielin
– Mysłowice.

W Bieruniu mieści się również siedziba władz powiatu
bieruńsko-lędzińskiego.

Czy wiesz, że…?
To właśnie z Bierunia wywodzi się wiele ludowych
podań o tajemniczych utopcach, czyli duchach
zrzucanych z nieba, które zamieszkiwały
tereny podmokłe. Słynęły z tego, że potrafiły
przyjmować różne postacie, np. zwierząt czy ludzi.
Po co? Głównie po to, by robić żarty lokalnej
społeczności.

Głównym punktem każdego rajdu są odcinki specjalne. Na zamkniętych,
wyłączonych z ruchu fragmentach dróg zawodnicy mogą pokazać
swój kunszt i pojechać, jak najszybciej potrafią.

Nim na odcinek specjalny ruszy pierwsza załoga, trasą oesu przejeżdża cała procesja samochodów funkcyjnych.
Wyjeżdżają one w określonym porządku, znając więc kolejność wyjazdu poszczególnych aut, możesz się zorientować,
ile czasu zostało do pojawienia się na trasie pierwszych zawodników.
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