
LIPIEC-SIERPIEŃ  2011LIPIEC-SIERPIEŃ  2011www.zawadzkie.pl
Nr 6 (141)

Cena:  1 zł
ISSN 1426-5389

     Jak co roku pod koniec czerwca modelarze z całej polski spotkali się 
na najważniejszych zawodach sezonu - 58 Mistrzostwach Polski Modeli 
Redukcyjnych Pływających klas NS i NSS, które odbywały się w dniach   
23 - 26 czerwca 2011 w Dębowcu k. Cieszyna.

    18 czerwca na obiektach sportowo-rekreacyjnych na terenie Gminy 
Zawadzkie rozegranych zostało wiele konkurencji sportowych w ramach  
I Sportowego Pikniku Rodzinnego. 

Jesteśmy RodzinąJesteśmy Rodziną

I Sportowy Piknik RodzinnyI Sportowy Piknik Rodzinny

Zawody sportowo-pożarniczeZawody sportowo-pożarnicze

    Stowarzyszenie „Wincentego z Kielczy” w Kielczy rozpoczęło 
realizację nowego projektu pod nazwą: JESTEŚMY RODZINĄ – MY SOM 
FAMILIOM – WIR SIND FAMILIE.

    W Gminnych zawodach sportowo-pożarniczych wystartowały trzy 
drużyny oraz reprezentacyjnie Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza 
dziewcząt z jednostki OSP Kielcza.

Bierz udział w głosowaniu i oddawaj swój głos na 

plac zabaw w Zawadzkiem!
Dzięki Twoim głosom NIVEA może zbudować plac zabaw

w naszym Parku Miejskim przy ul. Dębowej.

Wchodź CODZIENNIE na  www.100latnivea.pl/glosowanie  i oddawaj głos!

Modelarnia Zawadzkie v-ce Mistrzem Polski!Modelarnia Zawadzkie v-ce Mistrzem Polski!







„Rajd Młodzieży Szkolnej w Góry Opawskie”
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    Jak co roku pod koniec czerwca modelarze z całej polski spotkali się na najważniejszych zawodach sezonu -                          
58 Mistrzostwach Polski Modeli Redukcyjnych Pływających klas NS i NSS, które odbywały się w dniach 23 - 26 czerwca 
2011 w Dębowcu k. Cieszyna. Biorąc udział w poszczególnych zawodach eliminacyjnych w Rudzie Śląskiej oraz Ełku 
uzyskaliśmy kwalifikacje uprawniające nas do startu w Mistrzostwach Polski. Nie była to łatwa sztuka gdyż progi minimum 
kwalifikacyjnego są bardzo wysokie i nie każdym zawodnik potrafi je osiągnąć, niemniej nam się to udało i mogliśmy 
wystartować w walce  o medale i puchary. 
     Klub Modelarski Zawadzkie reprezentowało 16 zawodników, w tym: 8 młodzików, 4 juniorów i 4 seniorów i byliśmy 
najliczniejszą drużyną zawodów, patrząc głównie na ilość młodzików. Świadczy to o dużym zainteresowaniu zajęciami 
modelarskimi w naszej miejscowości, rozwoju klubu i dobrze prognozuje na kolejne lata pracy. Wystartowanie w tej 
prestiżowej imprezie wymagało o nas spędzenia wielu godzin pracy, aby niemal perfekcyjnie przygotować swój model 
oraz treningu nad wodą. W tym roku pogoda nas nie rozpieszczała, a deszczowa aura kilkakrotnie przerywała biegi.        
W sobotę organizatorzy zdecydowali o rozegraniu większości kolejek startowych więc poznaliśmy już wyniki.  
     Najwyższe osiągnięcia uzyskał Adam Bogdon zdobywając srebrny medal i tytuł v-ce Mistrza Polski w klasie F4A 
młodzik oraz III miejsce i tytuł II v-ce Mistrza Polski w klasie F4B. W walce o II miejsce decydowała dogrywka, w której nasz 
zawodnik popłynął rewelacyjne uzyskując maksymalny wynik, czym praktycznie nie dał szans swojemu rywalowi z Opola. 
Była to najliczniejsza klasa, w której brało udział aż 24 młodzików!! W kolejnej F4B jun. Adam startował modelem 
holownika Bugssier 3, gdzie musiał mierzyć się z zawodnikami starszymi i bardziej doświadczonymi kategorii juniorów, 
ponieważ dla tych modeli nie ma osobnej klasy wiekowej. Tym bardziej wartościowy to wynik. Dodam, że były to dla niego 
pierwsze Mistrzostwa Polski w jakich brał udział. GRATULACJE!!  

       Wśród juniorów II miejsce i tytuł v-ce Mistrza Polski w klasie 
F4C (modele plastikowe) zdobył Przemysław Podsiadły. Modelarz ten osiąga każdego roku wysokie wyniki na zawodach 
ogólnopolskich. II miejsce w klasie F7 uzyskała Diana Rzepczyk za pokaz modelu statku pasażerskiego Western River .
W najstarszej – seniorskiej grupie wiekowej Mistrza Polski klasy F4C wywalczył Aleksander Rosół,  a v-ce Mistrzem Polski 
został Krzysztof Wasik startujący modelem pancernika Yamato wykonanym w skali 1:350. Ponadto Aleksander zdobył srebrny 
medal w klasie F4A. Wysokie lokaty zdobyli także: Dawid Hadamek, Kamil Bednorz, Michał Adamski, Mateusz Labus, 
Tomasz Zieliński. Bardzo dobra postawa naszych zawodników zaowocowała zdobyciem V-ce Mistrzostwa Polski w klasyfikacji 
zespołowej. Jest to nasz wspólny sukces. Otrzymaliśmy dyplom i ogromny puchar. To najwyższe osiągnięcie klubowe od 2001 
roku. Pokonaliśmy 16 innych zespołów z całej Polski m.in. z: Opola, Gdańska, Goleniowa, Białegostoku, Częstochowy, 
Braniewa. 
     Wyjazd na te zawody był możliwy dzięki zadaniu „Modelarstwo w Zawadzkiem 2011”, które  finansowo wspiera Gmina 
Zawadzkie, a realizuje je nasze stowarzyszenie. Dobra współpraca z samorządem umożliwia nam organizować zajęcia               
i wyjazdy na zawody dla dzieci i młodzieży, reprezentować naszą społeczność i odnosić nie małe sukcesy. 
Serdecznie dziękujemy naszym sponsorom oraz rodzicom naszych modelarzy za pomoc w zorganizowaniu dojazdu. 
Specjalnie podziękowania kierujemy do firmy Bud-dom za użyczenie samochodu do transportu modeli. Już teraz pragniemy 
zaprosić wszystkich mieszkańców na nasze letnie pokazy modeli do Kielczy, Żędowic i Zawadzkiego – szczegóły wkrótce na 
plakatach.  

Krzysztof Wasik
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