Panie i Panowie,
Drodzy Goście
Witam modelarzy-pilotów – uczestników 2. Mistrzostw Świata FAI Halowych Modeli Akrobacyjnych dla
Seniorów i Juniorów. Witam również pasjonatów i kibiców sportów lotniczych. Miło mi Państwa gościć
w Pruszkowie, który w roku 2016 będzie obchodził 100-lecie nadania praw miejskich.
Mistrzostwa Świata FAI Halowych Modeli Akrobacyjnych w konkurencji F3P, to znakomita okazja do
zaprezentowania specyfiki modelarstwa, jego widowiskowości jak również podkreślenia edukacyjnego
charakteru tego sportu. Modele są wyrazem ludzkiej pasji, chęci doskonalenia własnych umiejętności
i efektem wysiłku włożonego w ich tworzenie. Cieszę się, że Pruszków stał się miejscem spotkania
modelarzy-pilotów światowego formatu – ludzi ogarniętych wspólną pasją latania.
Tutejszy velodrom – zaliczany do najlepszych tego rodzaju obiektów w Europie, po raz drugi jest
miejscem rozgrywania zawodów halowych modeli akrobacyjnych. Mam nadzieję że ten piękny Tor
Kolarski w Pruszkowie stanie się ulubionym miejscem nie tylko cyklistów ale i modelarzy lotniczych.
Mam nadzieję, że BGŻ Arena spodoba się wszystkim uczestnikom, a Pruszków zostanie wpisany na
mapę ważnych imprez lotniczych. Chcemy, by tak się stało. Chcemy częściej gościć modelarzy
lotniczych z całego świata.
Zawodnikom życzę udanej prezentacji umiejętności pilotażu, a widzom niezapomnianych wrażeń.
Mam także nadzieję, że zechcą Państwo odwiedzić nas ponownie. Zawsze będziecie tu miłymi gośćmi.
Serdecznie pozdrawiam,

Jan STARZYŃSKI
Prezydent Miasta Pruszków

Ladies and Gentlemen,
Dear guests

I welcome pilots-modelers – participants of 2th FAI World Championship for Indoor Model Aerobatics
for Juniors and Seniors. I also welcome fans of aviation sports. It’s a real pleasure to welcome You in
Pruszków, which in 2016 will celebrate 100 years of granting municipal rights.
World Championship for Indoor Model Aerobatics is a perfect opportunity to present specific nature
of plane models making, his showmanship and as well as to emphasize the educational nature of the
sport. Plane models express peoples’ passion, willingness to develop skills, they are also result of an
effort put into their creation. I am happy that Pruszków became a place where world class model
makers meet - people overwhelmed common passion of flying.
The local Velodrom - considered to be the best of its type in Europe, the second time is a place of
competitions for indoor aerobatic models. I hope that this beautiful Pruszków Cycling Track become a
favorite place not only for cyclists but also for aviation modelers. I hope that the BGZ Arena will appeal
to all participants, and Pruszków will be entered on the map of important air events. We want that to
happen. We would often be the host for aviation modelers from around the world.
I wish modellers a successful presentation of the piloting skills, and spectators unforgettable
memories. I also hope, you will visit us again. You will always be nice guests here.

Kind regards,

Jan STARZYŃSKI
Mayor of Pruszków City

