
Od kwietnia do września w Klubie… 

Coraz mocniej świeci marcowe słońce i lustro wody już uwolniło się od lodu. Nadchodzi czas,  
w którym coraz częściej będziemy zaglądać nad Zalew.  Lada dzień rozpocznie się sezon dla 
wędkarzy i wodniaków. Jednak nim to nastąpi modelarze z naszego Klubu zapraszają wszystkich 
sympatyków majsterkowania na II Wiosenny Otwarty Festiwal Modeli Plastikowych                          
i Kartonowych Blachownia 2017.                                                                                                                                                                                                            

 Po zeszłorocznym „przełamaniu lodów”, za namową uczestników biorących udział                   
w pierwszym  festiwalu, w tym roku modelarze - wystawcy przyjadą do Hali Sportowej naszego 
Ośrodka Sportu i Rekreacji w dniach 22-23 kwietnia. Spodziewamy się licznego udziału kolegów ze 
wszystkich ośrodków modelarskich z południa naszego kraju a także z bardziej odległych miejsc . 
Szczególnie gorąco zapraszamy dzieci i młodzież z terenu jak i okolic Blachowni. Każdego kto 
posiada jakikolwiek model plastikowy lub tekturowy wykonany własnoręcznie, serdecznie zapraszamy 
do udziału w konkursie. 

 Podobnie jak w minionym roku Festiwalowi towarzyszyć będzie wiele imprez towarzyszących 
jak warsztaty modelarskie, pokazy samochodów RC, makiet kolejowych, giełda modelarska, konkursy 
dla dzieci i dorosłych. Pewną nowością będzie specjalnie udostępniony z Aeroklubu 
Częstochowskiego szybowiec i będzie można zasiąść za jego sterami. Dodatkowo aby mile 
wykorzystać sobotni wieczór, około godziny 20.00 odbędzie się koncert  szant i muzyki folkowej           
w wykonaniu kol. Czesława „CYNDORA” Sytniowskiego  z zespołem. 

 Natomiast tydzień później, 1-go maja nad Zalewem w Blachowni spotkają się młodzi adepci 
żeglarstwa z okolic Częstochowy na już XX Regatach Otwarcia Sezonu Żeglarskiego w Klasie 
Optymist. Mamy nadzieję że pogoda oraz stan wody pozwoli nam godnie rozpocząć nowy sezon na 
wodzie.  Korzystając z okazji,  przypominam naszym zawodnikom  i wszystkim zainteresowanym, że 
w dniu 5 kwietnia spotykamy się na Stanicy Wodnej aby przygotować  sprzęt do zajęć na wodzie.   

 W kolejnych dniach maj zapewne będzie obfitował w naszym mieście w liczne imprezy             
z których najważniejsze będą obchody 50 Rocznicy Uzyskania Praw Miejskich przez Blachownię na 
których pewnie nas również nie zabraknie. 

 I jeszcze w dwóch słowach o planach naszego Klubu na czerwiec: w dniach 9 - 11 czerwca - 
Międzynarodowe Zawody Modeli Żaglowych i Sterowanych Radiem w klasie makiet NS i NSS     
(w roku 2016 byliśmy organizatorem 63 Mistrzostw Polski w tych klasach). Natomiast wakacje 
rozpoczniemy dużym projektem realizowanym w partnerstwie z innymi stowarzyszeniami z naszego 
miasta o nazwie „Blachowieńska Noc Świętojańska” – szczegółowy program jest opracowywany. 

 Wakacje, w zależności od tego co będzie się działo na naszym Zalewie poświęcimy na 

organizację Nieobozowej Akcji Letniej związanej ze szkoleniem dzieci na optymistach, organizacją 

biwaków dla środowisk harcerskich i modernizacją pomostów pływających. Głównym naszym celem 

wakacyjnym jest w tym roku organizacja rejsu stażowo-szkoleniowego „Zalew Szczeciński 2017” – 

już czwarta nasza wyprawa na Zalew i Jezioro Dąbie.  Tegoroczny rejs będzie miał trochę odmienny 

charakter od poprzednich wypraw, ponieważ w jego trakcie do Szczecina zawitają największe 

żaglowce świata. To właśnie w tym mieście, w dniach 5 – 8 sierpnia odbędzie się finał regat The Tall 

Ships Race.  

 W drugi weekend września – 8 i 9 (piątek i sobota) Stanica Wodna będzie gościć uczestników 

Pucharu Polski Modeli Ślizgów FSR w klasie 3,5 cm standard a dzień później młodych żeglarzy na 

optymistach..Wszyscy będą startować w ramach Pucharu Ziemi Częstochowskiej.                             

Serdecznie zapraszamy mieszkańców Blachowni do udziału w naszych imprezach 

 

 

 



  

 


