




W imieniu Polskiego Związku Motorowego, serdecznie witam
wszystkich zawodników oraz kibiców na najważniejszych
zawodach terenowych w Polsce - Columna Medica Baja Poland 2022.
To już 14. edycja rajdu, który od 2012 roku znajduje się
nieprzerwanie w randze Pucharu Świata FIA w Rajdach Terenowych,
a drugi raz będzie stanowić rundę Pucharu Europy FIA. Jestem
przekonany, że czeka nas weekend pełen emocji.

Tegoroczna rywalizacja będzie tym bardziej emocjonująca,
że  z awo d y  o d by w a j ą ce  s i ę  n a  te re n i e  S zc ze c i n a , 
Dobrej i Drawska Pomorskiego stanowią ostatnią w sezonie, 
5. rundę Pucharu Europy FIA w Rajdach Terenowych Baja,
która wyłoni jej zwycięzców. Mocno trzymam kciuki za Polaków,
spore szanse na tytuł mają Michał Małuszyński i Łukasz Kurzeja.
Co więcej, to wydarzenie stanowi również: 5. rundę Pucharu
Świata FIA w Rajdach Terenowych Baja, 6. rundę Mistrzostw FIA
Strefy Europy Centralnej w Rajdach Terenowych Baja, 5. rundę
Rajdowych Mistrzostw Polski Samochodów Terenowych,
5. rundę Mistrzostw Republiki Czeskiej w Rajdach Terenowych,
5. rundę Rajdowego Pucharu Polski Samochodów Terenowych
oraz 4. rundę Baja Poland Series.

Co roku nie brakuje tutaj największych kierowców. Podobnie
 i teraz zobaczymy najszybszych zawodników, liderów
światowych rankingów, na których czekają dwa etapy o łącznej
długości prawie 800 km oraz pięć odcinków specjalnych o długości
ponad 500 km.

Tak prestiżowe międzynarodowe przedsięwzięcie jak Columna
Medica Baja Poland nie mogłyby się odbyć bez wsparcia
Urzędu Miasta Szczecin,  Urzędu Miejskiego Drawsko Pomorskie, 
Urzędu Gminy Dobra, Sił Zbrojnych RP, Lasów Państwowych
oraz sponsora Columna Medica. Dziękuję za wieloletnie
już zaufanie oraz przychylność.

Życzę Państwu weekendu pełnego wielu pozytywnych wrażeń,
zaś zawodnikom bezpiecznych zawodów oraz powodzenia
w rywalizacji. 

Ze sportowym pozdrowieniem,

Columna Medica Baja Poland to rajd, na który z utęsknieniem

czekają miłośnicy sportów motorowych w całej Polsce.

Znakomici kierowcy, najszybsze samochody terenowe i wielkie

emocje związane z pokonywaniem niezwykle wymagających

tras są magnesem, który przyciąga do Szczecina I regionu

kibiców chcących zobaczyć wyścigi na najwyższym poziomie.

Bardzo się cieszę, że tegoroczny rajd odbędzie się bez pandemicznych

ograniczeń. Z pewnością skorzystają na tym fani sportu

i motoryzacji, dla których zaplanowano wiele atrakcji, włącznie

z cieszącym się zawsze dużym zainteresowaniem Miasteczkiem

Rajdowym. Jestem przekonany, że lokalizacja miasteczka

w pobliżu Netto Areny będzie dużym udogodnieniem dla

kibiców i zachętą do jego odwiedzenia. 

Kierowcom życzę znakomitych wyników, a kibicom wielu wrażeń

i znakomitej zabawy.





Pod koniec ubiegłego roku Gmina Dobra  zajęła
20. miejsce w ogólnopolskim rankingu miast I gmin,
do których Polacy najchętniej się przeprowadzają.
Obecnie mamy już prawie 25 tysięcy mieszkańców,
o 10 tysięcy więcej niż jeszcze w 2009 roku.

Nowi mieszkańcy potrzebują nie tylko infrastruktury
niezbędnej do życia, ale również odpowiedniego
zaplecza oświatowego, sportowego I rekreacyjnego.
Dlatego inwestujemy w tereny sportowo-rekreacyjne,
organizujemy zawody piłkarskie, siatkarskie I biegowe
oraz rajdy rowerowe. Od samego początku jesteśmy też
współorganizatorem wielkiego, sportowego wydarzenia,
jakim jest Rajd Baja Poland. Oddajemy do dyspozycji
najlepszych kierowców rajdowych świata wspaniałą
i wymagającą trasę przebiegającą przez malownicze
tereny naszej gminy. To tutaj zaplanowano odcinki
specjalne rajdu. Nie będzie łatwo, ale trzymamy kciuki
za zawodników i zapewniamy, że nasi kibice jak co roku
będą gorąco dopingować wszystkie załogi. 
Kierowcom życzę jak najmniej awarii oraz uzyskania
jak najlepszych czasów. Serdecznie zapraszam do
Gminy Dobra na kolejną edycję Rajdu Baja Poland. 
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4.09.2022 SUNDAY / NIEDZIELA
08.00-16.00  

od 9.35          

od 12.05        

od 14.30        

8.00-20.00  

8.00-13.00  

od 17.00      

od 17.15     

19.30            

08.00-20.00  

od 8.30         

od 14.20       

2.09.2022  FRIDAY / PIĄTEK

3.09.2022 SATURDAY / SOBOTA

2022
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