ŚWIDNICA, 2 – 4 października 2020 r.

OFICJALNY
PROGRAM RAJDU
3. Runda RSMP
3. Runda MOTUL HRSMP

fot. Maciej Niechwiadowicz

Sponsor tytularny rajdu:

Sponsorzy:

Patroni medialni RSMP:

Przy współfinansowaniu:
MIASTO ŚWIDNICA

POWIAT ŚWIDNICKI

Gmina
Świdnica

ORGANIZATOR: Automobilklub Sudecki w Świdnicy • www.ak-sudecki.pl • www.rajdkrause.pl

www.krause-systems.pl

Wspieramy
elektromobilność.
KRAUSE. Postaw na komfort
i bezpieczeństwo.

Świdnica

2-4 października

2020

Drodzy zawodnicy, kibice
i sympatycy sportów
motorowych!

Witam wszystkich sympatyków sportów motorowych. Cieszę się, że możecie czytać te
słowa, bo możliwość organizacji i przeprowadzenia tegorocznego rajdu wcale nie była taka
oczywista. Wyzwania, które postawiła przed nami sytuacja epidemiologiczna w naszym
kraju były i wciąż są ogromne, przez co organizacja 48. Rajdu Świdnickiego - KRAUSE należy
do jednych z najtrudniejszych w historii. W połowie marca, czyli w momencie ogłoszenia
restrykcji związanych z koronawirusem rajd był praktycznie przygotowany. Mieliśmy
wszystkie potrzebne zgody, a poziom zaawansowania prac całego zespołu Automobilklubu
Sudeckiego był bardzo wysoki. Niestety później cała sytuacja nabrała niespotykanej dotąd
dynamiki i szybko oczywistym stało się, że Rajd w kwietniu się nie odbędzie. Wiedzieliśmy,
że 48. Rajd Świdnicki

- KRAUSE chcemy przełożyć, ale nie odwołać. Przyznam, że myśl

o rezygnacji z organizacji tegorocznej edycji nawet nie przeszła mi przez myśl i całą energię
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szybko włożyliśmy w budowanie kalendarza Rajdowych Samochodowych Mistrzostw
Polski na nowo. Szybko stało się jasne, że to będzie bardzo krótki, ale też intensywny sezon
Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Polski. Cieszymy się, że Automobilklub Sudecki
znalazł się w wąskim gronie czterech organizatorów rund RSMP w tym roku.
Pierwszą możliwą datą rozegrania Rajdu był lipiec, ale ten termin nie był możliwy, bo
obostrzenia nie były jeszcze łagodzone. Szybko zapadła decyzja o organizacji 48. Rajdu
Świdnickiego

- KRAUSE w październiku. Postanowiliśmy nie zmieniać pierwotnie

zaplanowanej trasy i harmonogramu Rajdu. Mimo to całą procedurę związaną z lokalnymi
uzgodnieniami i pozwoleniami musieliśmy rozpocząć praktycznie od nowa. Chyba właśnie
to stanowiło dla nas największe wyzwanie, ale nie poddaliśmy się i wspólnie z całym
zespołem ciężko pracujemy, aby stworzyć zawodnikom najlepsze możliwości do ścigania
się na kultowych odcinkach specjalnych 48. Rajdu Świdnickiego - KRAUSE.
Chciałbym bardzo podziękować za wytrwałość i wiarę Sponsorom, całemu komitetowi
organizacyjnemu i wszystkim, którzy kibicują naszym działaniom. Dołożyliśmy wszelkich
starań, aby przeprowadzić Rajd w bezpiecznych warunkach.
Myślę, że czekają nas bardzo emocjonujące zawody w dość nietypowym, jak dla Rajdu

OPRACOWANIE: Karol Ferenc, Mariola Pieczonka,
Jarosław Tarłowski
ZDJĘCIA: Archiwum Automobilklubu Sudeckiego
oraz użyczone przez sponsorów i zawodników
Za treść reklam i ogłoszeń sponsorskich
organizator nie odpowiada.

Świdnickiego - KRAUSE terminie.

Z pozdrowieniami
Roman Grygianiec
Dyrektor Rajdu

www.rajdkrause.pl
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Szanowni Państwo!
Świdnica to pewny punkt na mapie dla wszystkich miłośników sportów motorowych, a wszystko za sprawą
kultowego już rajdu KRAUSE, dawniej znanego jako rajd Elmot. Śmiało można powiedzieć, że jest to marka
rozpoznawalna wśród kibiców z całej Polski. Rokrocznie w jego trakcie można obserwować zmagania
najlepszych kierowców rajdowych na kultowych już odcinkach specjalnych w okolicach Świdnicy i Gór
Sowich. Organizatorzy oraz kibice tworzą w trakcie wydarzenia niezwykłą atmosferę, którą czuć jeszcze na
wiele godzin przed startem rajdu. Wszystkim osobom odwiedzającym Świdnicę życzę niezapomnianych
wrażeń oraz udanego pobytu w naszym mieście, a zawodnikom walki do samego końca w duchu sportowej
rywalizacji.
Prezydent Świdnicy
Beata Moskal-Słaniewska

Szanowni Państwo!
Po raz kolejny witam wszystkich miłośników sportów motorowych na 48. Rajdzie Świdnickim - KRAUSE.
W imieniu powiatowych władz samorządowych witam załogi startujące w rajdzie, ekipy wspierające
i rzesze kibiców, którzy z całej Polski ściągają do Świdnicy, aby podziwiać zmagania najlepszych kierowców
rajdowych.
Rajd Świdnicki - KRAUSE, sięgający swymi korzeniami lat 70-tych, to impreza, które już na stałe wpisała się
w kalendarz wydarzeń sportowych, nie tylko regionu Gór Sowich, ale także Województwa Dolnośląskiego
i całej Polski. Rajd to wydarzenie, z którym utożsamiają się także mieszkańcy regionu, którzy tłumnie
przybywają na ulubione odcinki specjalne, aby kibicować kierowcom rajdowym.
Jak co roku, głównym organizatorem rajdu jest Automobilklub Sudecki, który swoim profesjonalnym
podejściem i zamiłowaniem do rajdów jest wzorem dla innych automobilklubów w całej Polsce. Dlatego
pewny jestem, że także tegoroczna impreza zorganizowana będzie na mistrzowskim poziomie.
Tegoroczny rajd odbywa się w innym, niż zazwyczaj terminie, jednak wierzę, że tak jak co roku, zapewni
kierowcom i kibicom szereg niezapomnianych wrażeń i emocji. Do zobaczenia na rajdowych trasach.
Starosta Świdnicki
Piotr Fedorowicz

Szanowni Państwo!
Rajd Świdnicki - KRAUSE kolejny raz zawita do naszego miasta. Ogromnie się cieszę, że znów będziemy
wspierać wydarzenie, które na stałe wpisało się w kalendarz imprez rajdowych w Polsce.
Sporty motorowe to niezwykle wymagająca grupa dyscyplin, w których liczy się precyzja oraz
skuteczność i szybkość działania – stawką jest bowiem zdrowie i życie kierowców. Ta charakterystyka
idealnie pasuje do misji naszej firmy, w którą wpisane są niepodważalna jakość, bezpieczeństwo oraz
niezawodność. Imprezy rajdowe są zatem dla nas naturalnym wyborem, jeśli mówimy o działaniach
marketingowych.
Ale nasz udział, jako sponsora, w tej niezwykłej imprezie doskonale odzwierciedla także naszą ofertę
produktową dedykowaną branży motoryzacyjnej oraz transportowej. KRAUSE mocno wspiera
elektromobilność, oferując szyte na miarę konstrukcje specjalne do obsługi wielkogabarytowych
pojazdów, w tym e-busów.
Dyrektor Sprzedaży i Marketingu firmy KRAUSE
Stanisław Deja

www.rajdkrause.pl
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BIURO ORGANIZATORA

					48. Rajd Świdnicki - KRAUSE
					
3. Runda Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Polski
					nr wizy: RSMP/4/BSPZM/200904
					
3. Runda MOTUL Historycznych Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Polski
					nr wizy: HRSMP/4/ BSTPZM/200904
					Data wydania: 7.09.2020
ORGANIZATOR:
		
Automobilklub Sudecki w Świdnicy
		
58-100 Świdnica, ul. Kliczkowska 2
		
tel./fax 74 852 21 00
		
e-mail: biurorajdu@rajdkrause.pl, biuro@ak-sudecki.pl
		www.ak-sudecki.pl, www.rajdkrause.pl
LOKALIZACJA BIURA RAJDU
Do dnia 30.09.2020 r. (środa) – Automobilklub Sudecki, ul. Kliczkowska 2, 58-100 Świdnica, w godz. 8:00 – 16:00
Od dnia 1.10.2020 r. (czwartek)– Ośrodek Sportu i Rekreacji, 58-100 Świdnica, ul. Śląska 35, w godz. 18:00 – 22:00
GODZINY PRACY BIURA RAJDU RSMP / HRSMP
1 października 2020 r. (czwartek)
2 października 2020 r. (piątek)
3 października 2020 r. (sobota)
4 października 2020 r. (niedziela)

w godz. 18:00 – 22:00
w godz. 8:00 – 21:00
w godz. 6:00 – 22:30
w godz. 7:00 – 20:00

LOKALIZACJA BIURA PRASOWEGO
Ośrodek Sportu i Rekreacji, Świdnica, ul. Śląska 35
GODZINY PRACY BIURA PRASOWEGO
3 października 2020 r. (sobota)
4 października 2020 r. (niedziela)
PARTNERZY RAJDU

w godz. 7.00 – 22:30
w godz. 8.00 – 20:00
SAMORZĄDY
WSPOMAGAJĄCE
Gmina
Świdnica

Głuszyca

Pieszyce

Walim

Powiat
Wałbrzyski

Jedlina - Zdrój

www.rajdkrause.pl

PRZYJAZNE MEDIA

OSOBY OFICJALNE

Komitet Organizacyjny
Roman Grygianiec
Anna Sara
Sebastian Wodarz
Małgorzata Hoszowska-Ziemak
Magdalena Lewandowska
Mariola Pieczonka
Karol Ferenc
Paweł Pawlik
Andrzej Dobosz
Robert Antos
Marcin Żyłka
Adam Jurczak
Robert Jagła
Grzegorz Kostka
Marcin Nykiel
Jacek Szulikowski

Prezes Zarządu Automobilklubu Sudeckiego
Wiceprezes Zarządu Automobilklubu Sudeckiego
Członek Zarządu Automobilklubu Sudeckiego
Członek Zarządu Automobilklubu Sudeckiego
Członek Zarządu Automobilklubu Sudeckiego
Sekretarz Zarządu Automobilklubu Sudeckiego
Członek Automobilklubu Sudeckiego
Członek Automobilklubu Sudeckiego
Członek Automobilklubu Sudeckiego
Członek Automobilklubu Sudeckiego
Członek Automobilklubu Sudeckiego
Członek Automobilklubu Sudeckiego
Członek Automobilklubu Sudeckiego
Członek Automobilklubu Sudeckiego
Członek Automobilklubu Sudeckiego
Członek Automobilklubu Sudeckiego

Zespół Sędziów Sportowych
Przewodniczący
Członek
Członek
Sekretarz

Krzysztof Maciejewski
Damian Dobrowolski
Adam Jurczak
Katarzyna Lewandowska

Obserwatorzy i Delegaci
Obserwator PZM
Delegat PZM ds. bezpieczeństwa
Asystent Delegata ds. bezpieczeństwa
Delegat Techniczny PZM
Koordynator ds. mediów
Koordynator ds. marketingu

Jarosław Noworól
Rafał Kubka
Grzegorz Szewczyk
Wojciech Nowak
Andrzej Borowczyk
Sylwia Lewandowska

Główne osoby oficjalne
Dyrektor Rajdu
Wicedyrektor ds. sportowych
Wicedyrektor ds. sędziów
Wicedyrektor ds. bezpieczeństwa
Asystent Wicedyrektora ds. bezpieczeństwa
Doradca Dyrektora ds. organizacyjnych
Doradca Dyrektora ds. marketingu
Odpowiedzialny za kontakty z zawodnikami
Kierownik ds. finansowych
Lekarz zawodów

Roman Grygianiec
Magdalena Lewandowska
Kacper Sztendel
Marcin Nykiel
Paweł Pawlik
Małgorzata Hoszowska - Ziemak
Mariola Pieczonka
Marek Kisiel
Sebastian Wodarz
TBA

Kierownicy służb
Kierownik Badania Kontrolnego – Dariusz Wędzik
Centrum Kierowania Rajdem – Paweł Owczyński
Kierownik Biura Rajdu – Anna Sara
Kierownik ds. finansowych – Sebastian Wodarz
Rzecznik Prasowy – Karol Ferenc
Kierownik Biura Prasowego – Barbara Miłkowska
Pomiar czasu – Ireneusz Miklaszewski
Koordynator systemu GPS PZM – Bartłomiej Korzeń
Kierownik łączności – Andrzej Buziewicz
Wydawnictwa Rajdowe – Mariola Pieczonka
Grafika i opracowania komputerowe – Jarosław Tarłowski

www.rajdkrause.pl

Komisja obliczeń – Wojciech Błaszkiewicz
Obliczenia komputerowe PZM – Jerzy Głuśniewski
Asystent wicedyrektora ds. bezpieczeństwa – Robert Antos
Kierownik ds. ruchu zastępczego – Marcin Żyłka
Kierownik Start-Meta Rajdu – Maciej Wolak
Kierownik Parku Serwisowego – Grzegorz Syryca
Kierownik Parku Zamkniętego – Józef Stasiak
Kierownik ds. logistyki – Marcin Suchanek
Kierownik Odcinka Testowego – Piotr Kisiel
Badanie Kontrolne – Wiesław Suchanek
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SKRÓCONY PROGRAM RAJDU RSMP

OPUBLIKOWANIE REGULAMINU UZUPEŁNIAJĄCEGO

ODCINEK TESTOWY

7 września 2020 r. – poniedziałek

3 października 2020 r. – sobota od godz. 9:00 – 14:00

OTWARCIE LISTY ZGŁOSZEŃ

PIERWSZE POSIEDZENIE ZSS

7 września 2020 r. – poniedziałek

3 października 2020 r. – sobota godz. 14:00

OPUBLIKOWANIE MAPY RAJDU

Świdnica – Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Śląska 35

7 września 2020 r. – poniedziałek

OPUBLIKOWANIE LISTY STARTOWEJ – Start Oficjalny do rajdu (PKC 0)

OPUBLIKOWANIE PRZEWODNIKA RAJDOWEGO

3 października 2020 r. – sobota godz. 14:30

7 września 2020 r. – poniedziałek

Oficjalna tablica ogłoszeń – Biuro Rajdu Świdnica, OSiR, ul. Śląska 35

ZAMKNIĘCIE LISTY ZGŁOSZEŃ

oraz strona internetowa Rajdu – www.rajdkrause.pl

18 września 2020 r. – piątek, godz. 24:00 (termin 1)

UROCZYSTE OTWARCIE RAJDU/Konferencja Przedrajdowa/

21 września 2020 r. – poniedziałek, godz. 24:00 (termin 2)

3 października 2020 r. – sobota, godz. 15:30

OPUBLIKOWANIE KSIĄŻKI DROGOWEJ

Świdnica – OSiR, ul. Śląska 35 – trybuna główna stadionu

21 września 2020 r. – poniedziałek

START RAJDU – OFICJALNY START (PKC 0)

TERMIN ZAMÓWIENIA DODATKOWEJ POWIERZCHNI

3 października 2020 r. – sobota, godz. 16:52

ORAZ SĄSIADUJĄCYCH STANOWISK W PARKU SERWISOWYM

ul. Śląska/strefa techniczna-wjazd/PKC 0/

21 września 2020 r. – poniedziałek

META SEKCJI 2 RAJDU (PKC 3B)

OPUBLIKOWANIE LISTY ZGŁOSZEŃ

3 października 2020 r. – sobota, godz. 20:30

23 września 2020 r. – środa

Świdnica stadion OSiR /park zamknięty-wjazd/

www.rajdkrause.pl

OPUBLIKOWANIE LISTY STARTOWEJ – SEKCJA 3 (PKC 3C)

OPUBLIKOWANIE:

3 października 2020 r. – sobota godz. 22:30
Oficjalna tablica ogłoszeń – Biuro Rajdu Świdnica, OSiR, ul. Śląska 35

• harmonogramu Odbioru Administracyjnego

oraz strona internetowa Rajdu – www.rajdkrause.pl

• harmonogramu Badania Kontrolnego BK 1

START SEKCJI 3 RAJDU (PKC 3C)

• treści reklamy dodatkowej

4 października 2020 r. – niedziela, godz. 8:00

• planu Parku Serwisowego

Świdnica stadion OSiR /park zamknięty-wyjazd/

25 września 2020 r. – piątek godz. 18:00

META RAJDU (PKC 9A)

www.rajdkrause.pl

4 października 2020 r. – niedziela, godz. 15:15

1 października 2020 r. – czwartek, godz. 18:00 – Oficjalna tablica

Park zamknięty wjazd – Świdnica stadion OSiR

ogłoszeń – Biuro Rajdu Świdnica, OSiR,

BADANIE KONTROLNE KOŃCOWE (SZCZEGÓŁOWE)

ul. Śląska 35 oraz strona internetowa Rajdu – www.rajdkrause.pl

4 października 2020 r. – niedziela, godz. 15:15
Stacja kontroli pojazdów – Polmozbyt

TERMIN PODANIA SZCZEGÓŁÓW DOTYCZĄCYCH PILOTA

Świdnica, ul. Bystrzycka 14

1–2 października 2020 r. – czwartek, piątek – do czasu odbioru

DRUGIE POSIEDZENIE ZSS

administracyjnego

4 października 2020 r. – niedziela, godz. 16:45

ODBIÓR ADMINISTRACYJNY I WYDAWANIE DOKUMENTÓW

Świdnica – Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Śląska 35

DO ZAPOZNANIA Z TRASĄ

OPUBLIKOWANIE KLASYFIKACJI PROWIZORYCZNEJ

1 października 2020 r. (ALTERNATYWNIE) – czwartek w godz. 18:00 – 21:00

4 października 2020 r. – niedziela, godz. 17:15

2 października 2020 r. – piątek w godz. 8:00 – 11:00

Oficjalna tablica ogłoszeń – Biuro Rajdu Świdnica, OSiR,

Biuro Rajdu – Ośrodek Sportu i Rekreacji (OSiR),Świdnica, ul. Śląska 35

ul. Śląska 35 oraz strona internetowa Rajdu – www.rajdkrause.pl

PROGRAM ZAPOZNANIA Z TRASĄ /Harmonogram, załącznik nr 2/

OPUBLIKOWANIE KLASYFIKACJI KOŃCOWEJ

2 października 2020 r. – piątek w godz. 10:00-20:00

4 października 2020 r. – niedziela, godz. 17:45

OTWARCIE PARKU SERWISOWEGO

Oficjalna tablica ogłoszeń – Biuro Rajdu Świdnica, OSiR,

2 października 2020r., piątek wjazd od godz. 8:00

ul. Śląska 35 oraz strona internetowa Rajdu – www.rajdkrause.pl

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Świdnicy, ul. Śląska 35

UROCZYSTE WRĘCZENIE PUCHARÓW I NAGRÓD

BADANIE KONTROLNE BK 1 ORAZ MONTAŻ URZĄDZEŃ GPS

4 października 2020 r. – niedziela, godz. 18:00, OSiR,

3 października 2020 r. – sobota od godz. 6:00 – 9:00

ul. Śląska 35 – trybuna główna stadionu

Świdnica, ul. Śląska – Hala Lodowiska OSiR

www.rajdkrause.pl

Gmina Świdnica to cel podróży wypoczynkowych, miejsce spotkań z historią,
kulturą i tradycją. Dla turystów ceniących sobie zalety aktywnego wypoczynku
znakomitą propozycją będzie skorzystanie z oferty Szkolnego Schroniska
Młodzieżowego w Lubachowie. Obiekt dysponuje 49 miejscami noclegowymi,
z pełnym węzłem sanitarnym. W tegorocznym 58. Ogólnopolskim Konkursie
Współzawodnictwa Schronisk Młodzieżowych po raz piąty z rzędu gminna
placówka zdobyła Złote Wyróżnienie, będące potwierdzeniem wysokiej
jakości świadczonych usług.
Lokalizacja schroniska stanowi doskonałą bazę turystyczną dla pieszych i samochodowych wypraw w pobliskie Góry Sowie oraz liczne atrakcje Ziemi Świdnickiej
i Wałbrzyskiej. Komfortowy obiekt powstał w wyniku prac związanych ze zmianą
użytkowania budynku byłej szkoły podstawowej. Na przestrzeni blisko 8 lat działalności, schronisko odwiedziło 18 tysięcy turystów i udzielono około 44 tysięcy
noclegów. Z gościnnych progów SSM w Lubachowie mogli skorzystać także młodzi mieszkańcy gminy oraz seniorzy, uczestnicząc w licznych projektach. „Kto
kogo gryzie”, „Moja EKOjczyzna” wakacje dla seniorów, czy warsztaty wokalne,
których efektem są muzyczne krążki - to jedne z wielu działań realizowanych
przez gminę Świdnica.

Na terenie placówki do dyspozycji gości znajdują się m.in:
dwie samoobsługowe kuchnio-jadalnie w pełni wyposażane
w sprzęt kuchenny i gospodarstwa domowego, sala konferencyjnoszkoleniowa na ok. 50 osób, wyposażona w sprzęt do prezentacji
multimedialnych, winda, wi-fi, parking. Schronisko jest obiektem
całorocznym. Placówka w pełni przystosowana do potrzeb osób
niepełnosprawnych.

NASZĄ OFERTĘ KIERUJEMY DO:

młodzieży szkolnej,
grup zorganizowanych,
turystów indywidualnych

więcej informacji na:

www.schronisko.lubachow.pl

zaprasza do nowoczesnego kompleksu
w Witoszowie Dolnym. Dysponujemy
basenem, strefą saun (mokra, sucha,
infrared), salą do squasha, ścianką
wspinaczkową, boiskiem wielofunkcyjnym,
pełnowymiarową halą sportową.
Więcej informacji na:

NOWOCZESNE DLA TURYSTÓW,
ATRAKCYJNE DLA MIESZKAŃCÓW.
INWESTUJEMY W TO, CO NAJLEPSZE.

Centrum Sportowo-Rekreacyjne
Witoszów Dolny 60
58-100 Świdnica
tel. 727 408 444
centrum@goksir.swidnica.pl

www.goksir.swidnica.pl

Świdnicki Ośrodek Sportu i Rekreacji
58-100 Świdnica, ul. Śląska 35
facebook.com/osir.swidnica/
osir@osir.swidnica.pl
74 852 12 62 (biura)
74 856 94 63 (lodowisko, ul. Śląska 33)
513 310 715 (Dom Wycieczkowy/Kemping, ul. Śląska 37)
74 853 08 43 (basen kryty, ul. Równa 9)
74 856 94 62 (hala sportowa Zawiszów, ul. Galla Anonima 1a)

Stadion im. Janusza Kusocińskiego

www.rajdkrause.pl
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BEZPIECZEŃSTWO

RADIOWÓZ POLICYJNY - PILOT
Zamyka OS
70 - 60 minut przed pierwszym zawodnikiem

PO CO JADĄ SAMOCHODY
ORGANIZATORA?

SAMOCHODY C, B, A
Sprawdzają gotowość punktów sędziowskich,
kontrolują stan zabezpieczenia OS-u, podają
komunikaty, dyscyplinują publiczność,
informują bazę rajdu o gotowości OS-u

C
60 - 45 minut przed pierwszym zawodnikiem

A

B
45 - 40 minut przed pierwszym zawodnikiem

30 minut przed pierwszym zawodnikiem

SAMOCHODY 000, 00, 0
Ostrzegają publiczność i kibiców,
informują bazę i kierownika
o gotowości OS-u

000
15 minut przed pierwszym zawodnikiem

SAMOCHÓD K
Zbiera dokumenty

K
1 minuta po ostatnim zawodniku

SAMOCHÓD SZACHOWNICA

00

0

12 minut przed pierwszym zawodnikiem

8 minut przed pierwszym zawodnikiem

PODCZAS RAJDU NIE WOLNO:
stać na drodze odcinka specjalnego
zasłaniać tablic organizatora rajdu
zrywać taśm zabezpieczających trasę

Oznacza koniec przejazdu zawodników
1 minuta po samochodzie K

MIEJSCA NIEBEZPIECZNE NA TRASIE
I ODCINKACH SPECJALNYCH

rzucać na drogę przedmiotów
siedzieć blisko krawędzi trasy
puszczać wolno zwierząt (kotów i psów)
pozostawiać dzieci bez opieki

NIE STÓJ W MIEJSCACH ZAZNACZONYCH
NA CZERWONO !

W TRAKCIE ZAWODÓW ZOSTAJE
URUCHOMIONY TELEFON DO ORGANIZATORA

+48 601 100 777
www.rajdkrause.pl

Nasz kapitał, Twój sukces
Ponad 110 milionów trafi do mikro, małych i średnich przedsiębiorców z Dolnego Śląska.
Programy wspierają innowacyjność, zakup nieruchomości, pokrycie wydatków bieżących
i inwestycyjnych, doradztwo, tworzenie start-upów oraz osoby bezrobotne.

Rozmowa z Robertem Jagłą,
Prezesem Zarządu Funduszu Regionu Wałbrzyskiego
– Jak pandemia koronawirusa wpłynęła
na
zainteresowanie
przedsiębiorców
instrumentami finansowymi ze środków UE
oraz preferencyjnymi pożyczkami zwrotnymi
w ramach programów rządowych?
– Nowa rzeczywistość, z którą przyszło się
zmierzyć wszystkim polskim przedsiębiorcom,
jest trudna dla firm, które ubiegają się lub już
realizują projekty finansowane z unijnego
i rządowego wsparcia. Ekonomiczne skutki
pandemii koronawirusa odczuwa wiele
biznesów. Aby je złagodzić wprowadzono
ułatwienia. Przedsiębiorcy mogą skorzystać
między innymi z wakacji kredytowych, czy
karencji w spłacie rat kapitałowych w ramach
prolongat. Wiele przedsiębiorców skorzystało
z uruchomionych przez BGK pożyczek
płynnościowych, dzięki którym udało się im
utrzymać i to bez utraty miejsc pracy. Zostały
obniżone także stopy procentowe. Aktualnie
stopa bazowa wynosi 0,44%, a redyskonta weksli
0,11%. Nie pamiętam, aby pożyczki były tak
nisko oprocentowane. Dlatego zainteresowanie
przedsiębiorców instrumentami zwrotnymi
rośnie. Widać to m.in. po ilości wniosków
aplikacyjnych wpływających do Funduszu
Regionu Wałbrzyskiego.
– Czyli sezon na przedsiębiorczość trwa.
Co zatem Fundusz Regionu Wałbrzyskiego
oferuje przedsiębiorcom?
– Nowe możliwości finasowania rozwoju
istniejących
podmiotów
gospodarczych.
Środki uruchomione w ramach programu
Pożyczka Rozwojowa wynoszą 35 mln złotych.
Przedsiębiorcy mogą wnioskować o pożyczki
rozwojowe do 1 mln złotych oprocentowane
od 0,44%. Oferujemy najlepsze warunki m.in.:
okres spłaty do 7 lat, brak opłat prowizji za
rozpatrzenie wniosku, czy karencje w spłacie
rat kapitałowych. Osoby bezrobotne po 30 roku
życia mają możliwość założenia własnego biznesu
z Mikropożyczką. Maksymalna kwota wsparcia
wynosi 80 tys. złotych z oprocentowaniem od
0,01%, a maksymalny okres spłaty 7 lat. Startup może także powstać w ramach programu
Pierwszy Biznes – Wsparcie w Starcie.
Maksymalna wartość finasowania wynosi ponad
106 tys. złotych przy stałym oprocentowaniu
0,01%.

MŚP z województwa dolnośląskiego mogą
starać się również o dofinansowanie na realizację
działań dotyczących zwiększenia efektywności
energetycznej. Pożyczki wynoszą od 200 tys. zł do
3 mln zł i można je przeznaczyć na fotowoltaikę,
wymianę: źródła energii, kotła i instalacji
grzewczej, stolarki okiennej i drzwiowej,
oświetlenia; ocieplenie budynku i dachu czy
modernizację linii produkcyjnej.
Wspieramy także Podmioty Ekonomii
Społecznej z całego kraju pożyczką
płynnościową, którą można przeznaczyć
na
sfinansowanie
wynagrodzeń
pracowników, pokrycie zobowiązań
publiczno-prawnych, spłatę zobowiązań
handlowych,
pokrycie
kosztów
użytkowania infrastruktury czy pokrycie
kosztów administracyjnych. Firmy otrzymują
wsparcie w kwocie do 100 tys. złotych na
okres 48 miesięcy, przy możliwości przyznania
12-miesięcznej karencji. Od udzielonej pożyczki
nie pobieramy żadnej dodatkowej opłaty
i prowizji.
– Co jeszcze proponujecie firmom
z województwa dolnośląskiego?
– Instytucja rozdysponuje w sumie 21 mln
złotych w ramach Regionalnej Pożyczki
Obrotowej, Regionalnej Pożyczki Hipotecznej
oraz Dużej Regionalnej Pożyczki Inwestycyjnej.
Pieniądze trafią do mikro, małych i średnich
przedsiębiorstw na zakup nieruchomości
i gruntów na terenie Dolnego Śląska, wydatki
bieżące oraz pokrycie kosztów inwestycyjnych
na aktywa trwałe oraz wartości niematerialne.
Przedsiębiorcy mogą starać się do 300 tys.
złotych o pożyczkę obrotową, do 1 mln złotych
o pożyczkę hipoteczną oraz do 2 mln złotych
o pożyczkę inwestycyjną. Oprocentowanie we
wszystkich dofinansowaniach wynosi od 1,44%.
Realizujemy jeszcze jeden projekt. Nowością
jest Wskocz do sieci w ramach, którego
fundacja rozdysponuje ponad 2 mln złotych.
Celem projektu jest rozwój potencjału
społeczno - ekonomicznego Podmiotów
Ekonomii Społecznej i Przedsiębiorstw
Społecznych poprzez doradztwo i szkolenia
w zakresie tworzenia i rozwijania regionalnej
i ponadregionalnej sieci przedsiębiorstw w tym
partnerstw, klastrów, konsorcjów spółdzielczych

Nasze pożyczki to szansa
dla mikro, małych i średnich
przedsiębiorstw osób
bezrobotnych oraz Podmiotów
Ekonomii Społecznej
– przekonuje Robert Jagła
działających na rynku komercyjnym. Projekt
składa się z dwóch modułów. Pierwszy
poświęcony zostanie włączaniu PS w działalność
już istniejących klastrów. Drugi tworzeniu
ponadregionalnej sieci branżowej PES.
W ramach projektu oferujemy stałą opiekę
specjalisty ds. przedsiębiorczości społecznej,
indywidualne doradztwo eksperta ok. 4 000 zł/
podmiot, wsparcie marketingowe ok. 1 000 zł/
podmiot, wizyty studyjne, dostęp do bazy
dobrych praktyk oraz uczestnictwo w targach
krajowych i międzynarodowych.
– Do kiedy można składać wnioski?
– FRW przyjmuje wnioski do czasu
wyczerpania środków. Wskaźnik ich
wykorzystania można monitorować na
stronie internetowej www.frw.pl. Każdy
wniosek o wsparcie finansowe traktujemy
bardzo indywidualnie. Pozwalamy rozwijać
skrzydła przedsiębiorcom, słuchamy ich
potrzeb. Jesteśmy otwarci na innowacyjne
pomysły.
Dziękuję za rozmowę
Anna Juszczak-Wątor

Fundusz Regionu Wałbrzyskiego
ul. Limanowskiego 15
58-300 Wałbrzych

www.frw.pl

tel. 74 66 44 810
fax 74 66 44 822
e-mail: biuro@frw.pl
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48. Rajd Świdnicki KRAUSE jest
trzecią rundą w tegorocznym cyklu
Rajdowych Samochodowych
Mistrzostw Polski
i MOTUL Historycznych Rajdowych
Samochodowych Mistrzostw Polski
W tym
wyjątkowo
nie jest gospodarzem
pierwszej
W roku
tym Świdnica
roku Świdnica
wyjątkowo
nie jest gospodarzem
rundy
Rajdowych
Samochodowych
Mistrzostw
Polski.
Pandemia
pierwszej rundy Rajdowych Samochodowych Mistrzostw
koronawirusa
zmieniła koronawirusa
wiele rzeczy nie
oszczędzając
Polski. Pandemia
zmieniła
wiele kalendarza
rzeczy nie
tegorocznych
mistrzostw,
a
od
wielu
lat
to
właśnie
Rajd Świdnicki
oszczędzając kalendarza tegorocznych mistrzostw,
a od
– KRAUSE
otwierał
rywalizację
tym prestiżowym
To
wielu lat
to właśnie
Rajdw Świdnicki
KRAUSEcyklu.
otwierał
w Świdnicy
dowiadywaliśmy
się
kto
w
danym
sezonie
zamierza
rywalizację w tym prestiżowym cyklu. To w Świdnicy
walczyć
o mistrzowskie
tytuły,
kto zmienił
rajdową o
dowiadywaliśmy
się kto
w danym
sezoniesamochód,
zamierza walczyć
stajnię,
czy
też
sponsora.
Mogliśmy
także
przekonać
jak
mistrzowskie tytuły, kto zmienił samochód, rajdowąsię
stajnię,
wyglądały
składy
poszczególnych
zespołów.
W
tym
roku
jest
inaczej,
czy też sponsora. Mogliśmy także przekonać się jak wyglądały
ale październikowy
termin zespołów.
48. Rajdu W
Świdnickiego
– inaczej,
KRAUSE
składy poszczególnych
tym roku jest
ale
wcale
nie
oznacza,
że
czekają
nas
mniejsze
emocje.
Zadbali
o to
październikowy termin 48. Rajdu Świdnickiego KRAUSE
zawodnicy,
którzy
zaprezentowali
wysokąemocje.
formę podczas
wcale nie
oznacza,
że czekają bardzo
nas mniejsze
Zadbali o
inaugurującego
Rajdowe
Samochodowe
Mistrzostwa
Polski Rajdu
to zawodnicy, którzy zaprezentowali bardzo wysoką
formę
Rzeszowskiego,
a także drugiej
rundy Samochodowe
krajowego czempionatu
–
podczas inaugurującego
Rajdowe
Mistrzostwa
Rajdu
Śląska.
Spróbujmy
ocenić
jak
może
wyglądać
rywalizacja
Polski Rajdu Rzeszowskiego, a także drugiej rundy krajowego
podczas
48. Rajdu– Rajdu
Świdnickiego
KRAUSE ocenić
przez jak
pryzmat
czempionatu
Śląska. –
Spróbujmy
może
tegorocznych
występów
i
nie
tylko…
wyglądać rywalizacja podczas 48. Rajdu Świdnickiego
KRAUSE przez pryzmat tegorocznych występów i nie tylko…

Rajdowe
Rajdowe
emocje
emocje
w Świdnicy
w Świdnicy
Przed rozpoczęciem sezonu RSMP 2020 rajdowe środowisko

Przed
rozpoczęciem
sezonuo RSMP
2020 rajdowe
rozgrzała
informacja
możliwym
starcieśrodowisko
bardzo
rozgrzała
informacja
o
możliwym
starcie
bardzo
utalentowanego zagranicznego zawodnika wutalentowanego
całym cyklu
zagranicznego
zawodnika
całym cyklu
Polski.
Mistrzostw Polski.
Jari w
Huttunen,
bo oMistrzostw
nim mowa,
to
Jari
Huttunen,
bo
o
nim
mowa,
to
niewątpliwie
jeden
niewątpliwie
jeden
z
najszybszych
i
najbardziej
z perspektywicznych
najszybszych i najbardziej
kierowcówperspektywicznych
młodego pokolenia. kierowców
Fin stawił
młodego
pokolenia.
Fin
stawił
się
na
starcie Rajdu
Rzeszowskiego
się na starcie Rajdu Rzeszowskiego
w barwach
nowo
w powstałego
barwach nowo
powstałego
zespołu
Hyundai
Poland
Racing.
zespołu
Hyundai
Poland
Racing.
Wspólnie
z
Wspólnie
Mikko Lukką
podkarpackich odcinkach
odcinkach
Mikko zLukką
zrobili zrobili
na na
podkarpackich
specjalnych
wygrywając
specjalnychdoskonały
doskonałyużytek
użytekz zHyundaia
Hyundaia i20
i20 R5 wygrywając
rajd
w
klasyfikacji
generalnej.
Wprawdzie
Huttunen
nie ma
ma
rajd w klasyfikacji generalnej. Wprawdzie
nie
dużego
doświadczenia
w
ściganiu
się
na
asfaltowych
odcinkach
dużego doświadczenia w ściganiu się na asfaltowych
specjalnych
ogromny to
talent,
świetny
zespół
i ciężka
praca
odcinkach to
specjalnych
ogromny
talent,
świetny
zespół
i
sprawiają,
że
jest
bardzo
konkurencyjnym
zawodnikiem
ciężka praca sprawiają, że jest bardzo konkurencyjnym
w zawodnikiem
każdych warunkach.
Dla Huttunena
był to wymarzony
w każdych
warunkach.i Lukki
Dla Huttunena
i Lukki
start
sezonu
RSMP.
Załoga
z
Finlandii
nie
popełniała
błędów, anie
ich
był to wymarzony start sezonu RSMP. Załoga z Finlandii
pojedynki
na
poszczególnych
odcinkach
specjalnych
rozgrzewały
popełniała błędów, a ich pojedynki na poszczególnych
kibiców.
Ostatecznie
na mecie
zwyciężyli
z przewagą
8,6 sekundy,
odcinkach
specjalnych
rozgrzewały
kibiców.
Ostatecznie
na
comecie
pokazuje
że
zacięta
rywalizacja
trwała
do
ostatniego
metra
zwyciężyli z przewagą 8,6 sekundy, co pokazuje
że
finałowej
rajdu. trwała do ostatniego metra finałowej
zacięta próby
rywalizacja
próby rajdu.

www.rajdkrause.pl

RAJDOWE EMOCJE W ŚWIDNICY

Załoga Hyundai Poland Racing w doskonałych nastrojach
pojawiła się na starcie Rajdu Śląska. Liderzy punktacji nie
zawiedli oczekiwań i odnieśli zwycięstwo także w drugiej rundzie
Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Polski. Tym razem ich
przewaga na mecie była jeszcze mniejsza i wyniosła 7,3 sekundy!
Finowie są liderami punktacji mistrzostw i są naturalnie zaliczani
do grona faworytów 48. Rajdu Świdnickiego – KRAUSE.
Liczymy na zaciętą walkę, a rywalizacja na kultowych odcinkach
specjalnych na pewno długo pozostanie nam w pamięci. Huttunen
z Lukką wiedzą jak zwyciężać, ale na tym etapie mistrzostw
muszą także kontrolować sytuację i przede wszystkim wystrzegać
się błędów. Celem jest tytuł mistrzowski, a sięgnięcie po niego
wymaga obecności w czołówce także na mecie w Świdnicy.
Grzegorz Grzyb z Michałem Poradziszem zajmują druga
pozycje w klasyfikacji mistrzostw. Załoga Skody Fabia R5
dosłownie otarła się o zwycięstwo w Rzeszowie, ale także podczas
Rajdu Śląska. Polacy wywierali ogromną presję na fińskich
konkurentach, maja świetną prędkość i z pewnością marzą
o mistrzowskim tytule. Grzegorz Grzyb wie jak smakuje zdobycie
tytułu Mistrza Polski, wie także jak wygrywa się Rajd Świdnicki –
KRAUSE. Trzecia runda Rajdowych Samochodowych Mistrzostw
Polski może okazać się dla nich przełomowa, ale na mecie muszą
być przed Huttunenem. Wtedy walka o końcowy sukces będzie
nadal otwarta. Dla zawodników to spore wyzwanie, ale dla nas
gwarancja wyśmienitego widowiska.
Łukasz Byśkiniewicz ze Zbigniewem Cieślarem solidnie
rozpoczęli tegoroczny sezon. Dwukrotnie meldowali się na
czwartej pozycji i z pewnością chcieliby równie dobrze spisać
się z drugą częścią tegorocznego sezonu. Coraz lepiej czują się
w Hyundaiu i20 R5, a trasy wokół Świdnicy wydają się mocno
odpowiadać Łukaszowi. Nie bez znaczenia jest także dwukrotnie
przejeżdżany super odcinek specjalny w Świdnicy. Na tego typu
próbach trzecia załoga tegorocznych mistrzostw może znaleźć
cenne sekundy, co pokazali już wygrywając miejską próbę
podczas Rajdu Rzeszowskiego.
Łukasz Kotarba z Tomaszem Kotarbą coraz śmielej walczą
z czołowymi załogami w mistrzostwach Polski. W 2019 roku
przesiedli się do samochodu klasy R5 i włożyli sporo czasu i pracy
aby wykorzystać potencjał samochodu i jak najszybciej poznać
jego możliwości. Efekty przynosi także współpraca z Grzegorzem
Grzybem mającym ogromne doświadczenie w startach autami
klasy R5. Podczas 48. Rajdu Świdnickiego – KRAUSE liczymy na
pokazanie pełni możliwości tej załogi.
Marcin Słobodzian z Robertem Hundlą świetnie czują się
na trasach Rajdu Świdnickiego – KRAUSE. Sezon rozpoczęli
od świetnego występu (3 miejsce) w Rzeszowie. Drobny błąd
podczas Rajdu Śląska sprawił, że stracili sporo cennych punktów,
ale od początku sezonu, co warte odnotowania, notują bardzo
dobre czasy na poszczególnych odcinkach specjalnych. W 2019
roku Słobodzian zajął drugie miejsce w Rajdzie Świdnickim
– KRAUSE. Hundla wygrał w Świdnicy w 2016 i 2018 roku.
W tym roku mają szansę wspólnie powalczyć o podium jednego
z najbardziej znanych rajdów w Polsce.

www.rajdkrause.pl
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Tomek Kasperczyk i Damian Syty po latach startów Fordem
Fiestą R5 zdecydowali się na zmianę rajdowej broni. W tym
sezonie maja do dyspozycji Volkswagena Polo R5 i trzecim
miejscem na Rajdzie Śląska pokazali, że wiedzą jak wykorzystać
potencjał tego samochodu. Szkoda straconych punktów podczas
pierwszej tegorocznej rundy RSMP, ale liczymy na bitwę o podium
i solidne punkty w Świdnicy.
Bracia Jarosław i Marcin Szeja zajmują obecnie siódma pozycje
w punktacji Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Polski. Są
jednak najwyżej sklasyfikowaną załogą niedysponującą autem
klasy R5. To bardzo doświadczona i niezwykle szybka załoga,
która w tym roku rywalizuje za kierownicą Subaru Imprezy R4
w klasie Open 4WD. Dysponują nie najmłodszą, ale bardzo
solidną konstrukcją. Notują bardzo dobre rezultaty walcząc
bez kompleksów z załogami w bardziej zaawansowanych
konstrukcjach R5. Mamy nadzieję, że pojawią się w Świdnicy
i dadzą nam sporo powodów do radości pokazując kunszt jazdy
jakże kultowym samochodem rajdowym po jednych z najlepszych
w Polsce odcinkach specjalnych.
Jacek Jurecki z Michałem Trelą (ósma pozycja w klasyfikacji
sezonu) w tym roku także nie startują autem klasy R5. Ich wybór
padła na Forda Fiestę Proto, czyli samochód będący połączeniem
wyglądu Forda z silnikiem i układem przeniesienia napędu
legendarnego Mitsubishi Lancera Evo. Pechowy i zakończony
brakiem zdobyczy punktowej okazał się występ w Rajdzie
Rzeszowskim. Za to Rajd Śląska pokazał jak szybka są załogą.
Szósta pozycja w klasyfikacji generalnej robi spore wrażenie. To
rezultat, który ta bardzo utalentowana załoga chciałaby uzyskać
także podczas Rajdu Świdnickiego – KRAUSE.
To krótki, ale niezwykle intensywny sezon. Nie ma w nim
miejsca na zbyteczne kalkulacje, a nawet najmniejszy błąd może
kosztować wiele. 48. Rajd Świdnicki – KRAUSE będzie kluczowy
w walce o tytuły w klasyfikacji generalnej, ale nie tylko. To
dobrze znany rajd, co może powodować jeszcze mniejsze różnice
czasowe i bardziej intensywną walkę pomiędzy zawodnikami.
Czeka nas dziewięć trudnych odcinków specjalnych o długości
120 kilometrów. Jesienna aura spowoduje konieczność używania
dodatkowych świateł i jazdę po zapadnięciu zmroku. Każdy
szczegół ma znaczenie, a każda sekunda może być na wagę
zwycięstwa, o czym przekonaliśmy się podczas pierwszej i drugiej
rundy tegorocznych RSMP. Nie inaczej będzie w Świdnicy już
w pierwszy weekend października.
Karol Ferenc
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3. Runda RSMP

ETAP 1
Sekcja 1 – 2

3. Runda MOTUL HRSMP
sobota – 3 października 2020

Organizator: AUTOMOBILKLUB
SUDECKI W ŚWIDNICY

SPONSOR TYTULARNY RAJDU:

SPONSOR TYTULARNY HRSMP:

PRZY WSPÓŁFINANSOWANIU
MIASTO ŚWIDNICA

Etap 1 sekcja 1 – 2 | sobota, 3 października 2020 r.
Ceremonia Startu – stadion OSiR

15:30

OS 1 Świdnica – Super OS

17:00

OS 2 Walim – Michałkowa Dolna 1

18:00

OS 3 Świdnica – Super OS

19:30

POWIAT ŚWIDNICKI
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3. Runda RSMP

ETAP 1

Sekcja 3– 4

Etap 1 sekcja 3 – 4 | niedziela, 4 października 2020 r.
Start – serwis/wyjazd

8:15

Park Serwisowy, OSiR Świdnica, ul. Ślaska 35

8:15

11:45

OS 4/7 Jedlina Zdrój – Zagórze 1/2

9:15

13:00

OS 5/8 Jawornik – Kamionki 1/2

9:45

13:30

OS 6/9 Przełęcz Walimska – Michałkowa Górna 1/2

10:45

14:30

Park zamknięty – Meta

15:15

Uroczyste wręczenie pucharów, Świdnica stadion OSiR

18:00

3. Runda MOTUL HRSMP
niedziela – 4 października 2020
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OS 1/3 ŚWIDNICA - SUPER OS

OS 1/3 Świdnica - Super OS
3.10.2020 (sobota)
Etap 1 - sobota, 3 października 2020 r.
Ceremonia Startu - stadion OSiR

15:30

OS 1/3 Świdnica - Super OS

17:00

19:30

SPONSOR TYTULARNY RAJDU:

SPONSOR TYTULARNY HRSMP:

www.rajdkrause.pl

www.rajdkrause.pl
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ŚWIDNICA - RAJDOWA STOLICA POLSKI

AUTOR: KAROL FERENC

ŚWIDNICA

RAJDOWA STOLICA POLSKI

Sport

samochodowy

podlega

nieustannej

ewolucji.

Często też i brak racjonalności w ogromie poświęconej

Sport samochodowy podlega nieustannej ewolucji. Podobnie
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lada wyzwaniem. Dodajmy – rajd samochodowy w randze

że i w tym roku załogi stworzą przepiękne widowisko,

Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Polski. Miesiące

walcząc o ułamki sekund do mety ostatniego odcinka

przygotowań, ustaleń, niekończących się uzgodnień.

www.rajdkrause.pl
specjalnego.
Rajd Świdnicki KRAUSE w październiku?

Ogromne poświęcenie wielu ludzi, którzy przez wiele

Wracamy do korzeni, bo pierwsze rajdy w Świdnicy były

dni, tygodni i miesięcy pracują na sukces tak dużego

rozgrywane właśnie w jesiennym terminie. Jak powiedział

www.rajdkrause.pl
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Powiat Świdnicki
zaprasza
położony jest w południowo-zachodniej części Polski,
u podnóża Gór Sowich i Wałbrzyskich. Na obszarze 743 km żyje ponad 159
tys. mieszkańców. Region charakteryzuje się malowniczym położeniem oraz
obﬁtością licznych atrakcji turystycznych. Wpływ wielorakich nurtów
ideowych i religijnych sprawił, że Powiat Świdnicki posiada niezwykle
ciekawą i barwną historię oraz wielonarodową kulturę.
W skład powiatu wchodzą zarówno gminy miejskie, wiejskie jak i miejskowiejskie. W każdej z miejscowości odwiedzający odnajdzie piękne
i wartościowe zabytki oraz może oddać się relaksowi na łonie przyrody.
W stolicy powiatu, w Świdnicy, koniecznie trzeba zobaczyć dwie
majestatyczne świątynie: Kościół Pokoju – XVII wieczny zabytek wpisany
w roku 2001 na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO oraz świdnicką
katedrę z gotycko-barokowym wnętrzem i z najwyższą wieżą kościelną na
Dolnym Śląsku. Ponadto świdnicki rynek zaliczany jest do najpiękniejszych
w Polsce a jego dumą są otaczające go kamienice sięgające swymi
początkami epoki renesansu. Najstarszy bijący dzwon w Polsce usłyszeć
można w Strzegomiu przy okazji wizyty w gotyckiej bazylice mniejszej.
Gratką dla miłośników dawnych dziejów są muzea zlokalizowane w Powiecie
Świdnickim. W Świdnicy, odwiedzając Muzeum Dawnego Kupiectwa,
możemy zapoznać się z kupieckimi tradycjami miasta, a miłośnicy
wojskowości koniecznie muszą zobaczyć Muzeum Broni i Militariów
w Witoszowie Dolnym. W Jaworzynie Śląskiej ulokowane jest Muzeum
Przemysłu i Kolejnictwa na Śląsku. Placówka pochwalić się może pokaźnym
zbiorem lokomotyw i innych pojazdów szynowych. W Rogoźnicy, w Gminie
Strzegom, możemy poznać losy jeńców wojennych zwiedzając były
hitlerowski obóz koncentracyjny Gross Rosen. Romantyczne pałace, zamki
i rezydencje odnajdziemy w każdej gminie Powiatu Świdnickiego.
Najbardziej znany to Pałac w Krzyżowej - obecnie siedziba Fundacji
Krzyżowa dla Porozumienia Europejskiego. Krzyżowa to punkt pierwszej
antyhitlerowskiej opozycji podczas II wojny światowej, a później miejsce
polsko-niemieckiego pojednania. To tutaj symboliczny znak pokoju
przekazali sobie Kanclerz Niemiec Helmut Kohl i ówczesny pierwszy
niekomunistyczny Premier Tadeusz Mazowiecki.
Pamiątki po długiej epoce średniowiecza w powiecie to przede wszystkim
kamienne krzyże pokutne, kamienne kapliczki, pręgierze a także
świebodzickie mury miejskie będące przykładem dawnego systemu
fortyﬁkacyjnego miasta.
Powiat Świdnicki jest także idealnym miejscem dla inwestorów, którzy
coraz liczniej budują tutaj swoje fabryki. Podstrefa Wałbrzyskiej Specjalnej
Strefy Ekonomicznej w Żarowie i Świdnicy przyciąga inwestorów nie tylko
krajowych, ale także zagranicznych. Inwestują tutaj między innymi
Szwedzi, Amerykanie i Japończycy.

Międzynarodowe Centrum Konferencyjne w Krzyżow
ej

iej
jnictwa w Jaworzynie Śląsk
Muzeum Przemysłu i Kole
fot. Arek Grudzień

Muzeum Gross-Rosen w Rogoźnicy
fot. Arek Grudzień

icy
Kościół Pokoju pw. Św. Trójcy w Świdn

Muzeum Dawnego Kupiectwa w Świdni

cy

Mury obronne w Świebodzicach
fot. Kamil Pluta

www.rajdkrause.pl
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MOTUL HRSMP

MOTUL
HRSMP

Podczas 48. Rajdu Świdnickiego – KRAUSE obok załóg rywalizujących
w Rajdowych Samochodowych Mistrzostwach Polski zobaczymy także
zawodników walczących w Motul Historycznych Rajdowych Samochodowych
Mistrzostwach Polski. Obecny od 2016 roku cykl gromadzi na starcie
pasjonatów rajdów ceniących piękno i klimat rajdów sprzed kilkunastu, bądź
też kilkudziesięciu lat. Pielęgnowanie pamięci rajdów sprzed lat jest niezwykle
ważne, ale załogi startujące w Motul HRSMP często pokazują też ogromną
skuteczność i szybkość na odcinkach specjalnych. Dzięki temu historia ożywa na
naszych oczach. Bardzo często przygotowanie samochodu do rywalizacji w tym
cyklu wymaga niemalże tytanicznej pracy. Dostęp do potrzebnych części, ale też
wiedzy bywa mocno ograniczony, a czasami wręcz niemożliwy. Tym bardziej
warto docenić pracę zespołów, ale także ich umiejętności podczas rywalizacji
na odcinkach specjalnych. Doskonale pamiętam reakcje zawodników,
a także organizatorów cyklu kiedy po raz pierwszy zagościli na trasach Rajdu
Świdnickiego – KRAUSE. Pierwsza „styczność” z klasykami pokroju słynnych
„patelni walimskich” zrobiła na wielu ogromne wrażenie. Podobne odczucia
mieli także kibice, którzy bardzo ciepło przywitali załogi w samochodach,
którymi jeszcze w latach dziewięćdziesiątych można było walczyć w zwycięstwo
w dolnośląskiej rundzie Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Polski. Takie
inicjatywy wymagają bardzo dobrej organizacji, pracy ale też i wytrwałości.
Trend klasycznej motoryzacji i klasycznego wydania rajdów samochodowych
bardzo szybko zauważono w innych europejskich krajach. Rajdy w których
uczestniczą historyczne samochody przyciągają ogromną uwagę będąc częścią
rozgrywek mistrzostw krajowych, bądź też organizując osobne rajdy tylko
dla samochodów historycznych. Warto przyglądnąć się bliżej załogom, które
startują w Historycznych Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Polski.
Motoryzacja, sport a przede wszystkim pasja są tutaj widoczne gołym okiem.
Zeszłoroczni mistrzowie
Świetną formę i passę prezentują także w tym sezonie Robert Luty z Marcinem
Celińskim. Od początku roku zwyciężyli w dwóch rundach i potrafią łączyć
bardzo szybką jazdę z wystrzeganiem się błędów. Dysponują bardzo dobrze
przygotowanym Subaru Legacy, którym zdobyli mistrzowski tytuł w minionym
sezonie. Samochód nie dość, że jest bardzo skuteczny to jeszcze pięknie brzmi
dzięki silnikowi typu bokser. Któż wie, czy nie było to ważnym kryterium dla
Roberta Lutego, który zawodowo zajmuje się grą na perkusji. W swojej profesji
należy do najlepszych w Polsce. Podobnie jak w rajdach samochodowych. Ta
załoga czerpie radość ze ścigania się i z roku na rok prezentuje coraz wyższe
tempo. Są bardzo dobrze przygotowani do tego sezonu, a odcinki specjalne
Rajdu Świdnickiego – KRAUSE także w tym roku powinny im sprawić wiele
pozytywnych emocji. Październikowy termin rozgrywania zawodów sprawi
jednak, ze na trasie może czekać wiele niespodzianek. W sobotę częściowo
odcinki będą pokonywane po zmroku, a niewiadomą będzie także pogoda która
przywita zawodników w Świdnicy. Jesteśmy pewni tego, ze czekają nas ciekawe
zawody i zacięta rywalizacja. Wrażenia estetyczne i odczucia historyczne są
w tych mistrzostwach zagwarantowane.
Tekst: Karol Ferenc, foto: Jakub Rozmus
www.rajdkrause.pl
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J E S I E Ń

BĄDZMY ODPOWIEDZIALNI !
DBAJMY O SIEBIE !
Świadome działania podczas trwającej pandemii
koronawirusa to skuteczniejsza walka z zagrożeniem!

CZĘSTO MYJ LUB
DEZYNFEKUJ RĘCE

ZACHOWAJ BEZPIECZNĄ
ODLEGŁOŚĆ OD ROZMÓWCY
(1-1,5 METRA)

ZAŁÓŻ MASECZKĘ W
ZAMKNIĘTYCH POMIESZCZENIACH
ORAZ NA TERENIE PARKU
SERWISOWEGO

Więcej informacji na stronie gov.pl/koronawirus

ŚLEDŹ WYNIKI ONLINE NA RAJDKRAUSE.PL
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ZESPÓŁ ORGANIZACYJNY I STATUS ZAWODÓW
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Marcin
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AUTOMOBILKLUBY WSPÓŁPRACUJĄCE:

Właścicielem zawodów
jest Polski Związek Motorowy

Organizatorem
48. Rajdu Świdnickiego - KRAUSE
jest Automobilklub Sudecki w Świdnicy

Automobilklub Karkonoski
Jelenia Góra

Motor Sport
Gliwice

Automobilklub Dolny Śląsk
w Malczycach
MIASTO ŚWIDNICA

POWIAT ŚWIDNICKI

Rajd dofinansowano
ze środków:
Miasta Świdnicy
i Powiatu Świdnickiego

AutoMaster KLUB

Automobilklub Sudecki w Świdnicy
wspiera kampanię społeczną Wyprzedzamy nowotwór!
Więcej informacji:

www.fundacja.net

Świdnica, 2 – 4 października 2020 r.

PARK SERWISOWY
sobota, 3.10.2020

POWIAT
ŚWIDNICKI

Przy współfinansowaniu:

MIASTO
ŚWIDNICA

PARK SERWISOWY

niedziela, 4.10.2020

