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Wczoraj (19.09) w cieszyńskim magistracie odbyło się spotkanie w sprawie wykorzystania
toru motocrossowego w Cieszynie-Boguszowicach przy organizacji zawodów
motocrossowych rangi Mistrzostw Świata i Europy.

W spotkaniu, które zorganizowano wczoraj (19.09) w cieszyńskim magistracie w sprawie wykorzystania toru
motocrossowego w Cieszynie-Boguszowicach przy organizacji zawodów motocrossowych rangi Mistrzostw Europy
i Świata udział wzięli: Wolfgang Srb prezydent FIM Europe, który w lipcu br. został wybrany na 4-letnią kadencję,
Michał Sikora wiceprezydent FIM Europe, wiceprezes ZG PZM oraz przewodniczący Głównej Komisji Sportu
Motocyklowego, Mieczysław Szczurek burmistrz Miasta Cieszyna, Zbigniew Niżnikiewicz dyrektor MOSiR w
Cieszynie oraz Maciej Wróbel prezes CKM (Cieszyński Klub Motorowy).
Wolfgang Srb podczas rozmowy przyznał, iż tor motocrossowy w Cieszynie-Boguszowicach od jego ostatniej wizyty
bardzo się zmienił. Widzę bardzo duży postęp. Tor bardzo mi się podoba. Tor motocrossowy w Cieszynie
znajduje się na dobrze ukształtowanym terenie, są zarówno momenty górzyste jak i płaskie. Wszystkie
przeszkody znajdujące się na torze są naturalne to duży plus, bo wiele torów motocrossowych jest
ukształtowanych sztucznie, są zrobione na płaskim terenie, sztuczne są przeszkody. Tor znajduje się
również w dobrej okolicy, poza miastem – podkreślał Wolfgang Srb.
Wolfgang Srb, na pytanie o plany FIM Europe w związku z cieszyńskim torem motocrossowym zaznaczył, iż sporo
będzie się działo w przyszłym roku. Chcemy zorganizować Mistrzostwa Europy, które odbędą się 21 czerwca
2015 roku. Będą to zawody dla juniorów i klasa Open. W 2013 roku były zorganizowane zawody strefowe
natomiast te które planujemy będą dla wszystkich. To będą bardzo duże zawody i ogromne wydarzenie –
mówił.
Modernizacja tor motocrossowego ma bardzo duże znaczenie i wpływ na rozwój miasta. Na pewno wpłynęło to
na rozwój tego sportu w Cieszynie. Na organizowane zawody przyjeżdżają bowiem nie tylko zawodnicy,
ale również goście. Chciałbym jednak szczególnie podkreślić, iż rozbudowa i remont tego toru umożliwiły
powrót do tradycji, bo sport motocrossowy w Cieszynie ma kilkadziesiąt lat – zaznaczył burmistrz Cieszyna,
Mieczysław Szczurek.

Bardzo dużo ludzi interesuje się tym sportem. To miejsce, które zostało wzbogacone o świetną
infrastrukturę jest doskonałe do szkolenia młodych adeptów. Na torze można nie tylko organizować
zawody, ale również prowadzić szkolenia z młodzieżą. I co ważne są to ludzie nie tylko z Cieszyna. Widzimy,
że ta praca szkoleniowa w CKM idzie we właściwym kierunku, a pokazały to przecież niedawne
Mistrzostwa Polski. Bo mamy kilku dobrych zawodników właśnie z cieszyńskiego Klubu. Myślę, że jest to
zauważalne również przez Polski Związek Motorowy, a tym bardziej duże brawa jeżeli wykracza to już
poza nasze granice, skoro mamy obiecaną imprezę poważnej rangi na 21 czerwca 2015 roku. Myślę, że nie
pozostaje nic innego jak tylko się cieszyć – mówił podczas spotkania Zbigniew Niżnikiewicz, dyrektor MOSiR w
Cieszynie.
Michał Sikora również podkreślał jak ważni są młodzi zawodnicy. Dla PZM ważne jest wspieranie młodych
zawodników i rozwijanie ich talentów, które jak wiadomo trzeba najpierw oszlifować. Wielu zawodników
z Cieszyna odnosi znakomite wyniki w Mistrzostwach Polski, czy też Mistrzostwach Europy, jak Paweł

Szymkowski, który dokładnie kilka dni temu zdobył tytuł Mistrza Europy Enduro w klasie juniorów.
Dlatego na pewno możecie być dumni zarówno z Klubu jak i z zawodników. Ważne jest również to by dać
zawodnikom szansę jazdy w bezpiecznych, kontrolowanych warunkach. Jest to tor, który na Śląsku jest
jednym z dwóch przystosowanych do uprawiania tego sportu. Tak więc myślę, iż na torze będzie się coraz
więcej działo. Liczymy, że będą tu organizowane nie tylko zawody dla seniorów, ale również zostanie
podjęta praca z młodymi zawodnikami – tłumaczył wiceprezydent FIM Europe.
Tor który udało nam się pobudzić do działania, jest tylko i wyłącznie zasługą nas wszystkich – podkreślał
Maciej Wróbel, prezes CKM. Tor motocrossowy w Cieszynie-Boguszowicach to 11 hektarów ogrodzonej ziemi. Sam
tor to 1650 metrów długości na którym można organizować zawody. Jest to miejsce na którym możemy
zgodnie z prawem organizować zawody rangi strefowych Mistrzostw Polski jak również tor ten jest
przygotowany do Mistrzostw Europy. Chcemy jednak by na tym torze mogły również odbywać się zawody
Mistrzostw Świata. Na pewno do tego będziemy dążyć – dodał Maciej Wróbel.
Zawody rangi Mistrzostw Świata to póki co przyszłościowe plany, bo jak podkreśla Maciej Wróbel trzeba jeszcze
wykonać parę inwestycji, a chodzi tutaj m.in. o nawodnienie. Jeżeli chodzi o tor to brakowało nam
nawodnienia. Jest to bardzo ważne o czym przekonaliśmy się organizując już parę imprez. W tym roku
poczyniliśmy pewne kroki w tym kierunku, wybudowaliśmy 8 hydrantów, na długości całego toru
położyliśmy prawie 2 km rur wodnych. Natomiast teraz musimy jeszcze zakupić pompy wodne i to jest
sprawa, którą trzeba dokończyć. Drugi element to tzw. miejsca serwisowe dla motocykli plus miejsca
parkingowe. Trzeci element nad którym w tej chwili pracujemy to stały sprzęt na torze, który będzie
przygotowywał trasę jazdy, równał ją między wyścigami, aby była bezpieczna dla zawodników – podkreślał.
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