Iława. Twój niezbędnik na LOTNICZĄ MAJÓWKĘ 2019
[PROGRAM]
data aktualizacji: 2019.05.11

11 maja Iława już po raz trzeci będzie gospodarzem wydarzenia otwierającego sezon
podniebnych pokazów - Lotniczej Majówki 2019. Trzecia edycja imprezy to nie tylko kilka
godzin popisów lotnictwa wojskowego i cywilnego z międzynarodową załogą pilotów, w tym
roku to aż trzy dni lotniczych niespodzianek w... mieście bez lotniska i tradycji lotniczej.
Można? Oczywiście!
Jak podaje organizator, pokazy są nad wodą, a samoloty startują z pobliskich lądowisk. Ma to rzecz
jasna swoje plusy i minusy. Plusem jest fakt, że samoloty krążą nad Iławą w strefie wyczekiwania i
wlatują na teren pokazów jeden za drugim, "aż szyja boli" - komentują widzowie. Minusem takiego
rozwiązania jest brak statyki, czyli samolotów na lądzie. Tę kwestię rozwiązano, organizując liczne
wystawy, m.in. wojskowe, a w tym roku także Sił Powietrznych RP.
Czego możemy się więc spodziewać? Lotnicze święto nad Jeziorakiem trwać będzie od 10 do 12
maja, a swój udział w nim zapowiedzieli znani piloci zarówno z Polski, jak i z zagranicy. W
sobotę, 11 maja na iławskim niebie pojawi się m.in. historyczny Boeing Stearman, YAK 3UR, czy też
SU-31 z Jurgisem Kairysem za sterami. Mówi się także o udziale najgłośniejszych maszyn w arsenale

Polskich Sił Powietrznych. W ramach pokazu zaplanowano m.in. zrzut bomby wodnej, desant
żołnierzy na wodę, czy pokaz ratownictwa morskiego. Nie zabraknie mistrza Polski w akrobacji
samolotowej Artura Kielaka, czy też Łukasza Czepieli z Edge 540 TK.
Po raz pierwszy w tym roku pojawi się słynna czeska Grupa Akrobacyjna Flying Bulls
Aerobatics Team – XA42 oraz grupa The Flying Dragons - motoparalotnie. Całe wydarzenie
komentować będzie nieprzeciętny duet: Witold Sokół i Tadeusz Sznuk. Dodatkową atrakcją po
pokazach będzie spotkanie "Hermaszewski, Sznuk, Sokół. Rozmowy o lataniu".
W części naziemnej zagwarantowane są m.in. wystawy: sprzętu wojskowego, grupy
rekonstrukcyjnej, modeli samolotowych, Muzeum 303 z trenażerem lotów, broni palnej sportowej,
pneumatycznej oraz wojskowej okresu II wojny światowej, a także elektroniczne symulatory
strzeleckie i kolorowa strefa animacji.
Lotnicza Majówka Iława 2019 to trzy dni rozmaitych i bezpłatnych atrakcji lotniczych od 10 do 12
maja na terenie całego miasta. Główne pokazy zaplanowane są na 11 maja od godziny 11.00 do
16.00 na plaży miejskiej przy ul. Kajki.
Więcej szczegółów i dokładny program imprezy znajduje się na stronie internetowej
lotnicza.ilawa.com.pl oraz na oficjalnym fanpage'u na Facebooku (@lotniczailawa).
Na wydarzenie zaprasza organizator, Miasto Iława. W tym roku odbędzie już trzecia edycja Lotniczej
Majówki.

IŁAWA. POZNAJ PROGRAM LOTNICZEJ MAJÓWKI 2019
MIEJSCE IMPREZY: teren przy ekomarinie i plaży na ul. Kajki, teren przy Grand Hotelu Tiffi na ul.
Dąbrowskiego 9, amfiteatr miejski na ul. Niepodległości 13B.
Punkt centralny pokazów: nad jeziorem Jeziorak - na wysokości plaży miejskiej (tzw. dzikiej).
Termin: 10-12 maja 2019 r.
PROGRAM:
PIĄTEK, 10 maja
Przylot pilotów i trening do pokazów nad Iławą.
Przyjazd grupy rekonstrukcyjnej do miasta.
Przyjazd stowarzyszenia motocyklowego Polish Wings i przejazd przez miasto.
21:00 - przywitanie pilotów i kino plenerowe, film "Dywizjon 303".
Amfiteatr miejski im. Louisa Armstronga, ul. Niepodległości 13 B.
SOBOTA, 11 maja
Teren przy ekomarinie i plaży na ul. Kajki.
Pokazy lotnicze od godz. 11.00 do godz. 16.00.
Wystawa statyczna sprzętu wojskowego.
Wystawa modeli samolotów.
Stoisko Muzeum 303.
Strzelecki Klub Sportowy TIG Iława
(wystawa broni, elektroniczne symulatory strzeleckie, strzelnica dla dzieci i młodzieży).
Spotkania z pilotami.

Animacje
(LEGOinspiracje, malowanie twarzy, zajęcia w glinie, warsztaty kreatywne i inne).
Atrakcyjne stoiska pilotów, służb, naukowców i... zobaczycie sami!
Sala konferencyjna Grand Hotel Tiffi.
16:30 "Hermaszewski, Sznuk, Sokół. Rozmowy o lataniu".
(Ilość miejsc ograniczona! Wejściówki do odbioru w Informacji Turystycznej w Iławie, ul.
Niepodległości 13).
Teren amfiteatru
18:00 - animacje, koncerty i występy. Gry i zabawy dla całych rodzin.
Leśna Przystań Iława, ul. Sienkiewicza 9.
20:00 - "Odlot Party" z DJ-em Leszkiem Teofilakiem.
Będziemy "latać" w rytmie muzyki lat osiemdziesiątych, wstęp WOLNY.
Dodatkowo na terenie przed Grand Hotelem Tiffi:
Możliwość przelotu śmigłowcem Robinson R-44 SP-GTS nad Iławą.
Organizator: Grafprom Aviation Sp. z o. o. - szczegóły niebawem.
NIEDZIELA, 12 maja
Akwen Małego Jezioraka i teren przy amfiteatrze
12.00 - parada łodzi na Małym Jezioraku.
Zachęcamy do zgłaszania chęci udziału w paradzie, każdy sprzęt pływający mile widziany!
12.30 - pokazy ratownicze WOPR Iława.
13.00 - piknik rodzinny
(animacje lotnicze dla dzieci, wystawa wojskowa, rekonstrukcja, gry i zabawy dla rodzin).
Dodatkowo na przy Grand Hotelu Tiffi:
Możliwość przelotu śmigłowcem Robinson R-44 SP-GTS nad Iławą.
Organizator: Grafprom Aviation Sp. z o. o. - szczegóły niebawem.
NA NIEBIE ZOBACZYMY M.IN.:
Stearman
XA-41
Aviat Husky
Cellfast Flying Team
The Flying Dragons
Yak 3U R2000 SP-YAQ
Hatz Classic
Bölkow BO105
Edge 540TK
Mustang Midget
Super Petrel
Virus SW121
SU-31
Flyings Bulls Aerobatics Team XA42
f

NA ZIEMI CZEKAJĄ NAS TAKIE ATRAKCJE JAK:
Wystawa statyczna sprzętu wojskowego.
Prezentacja grupy rekonstrukcyjnej.
Strefa dziecka.
Stoiska gastronomiczne i pamiątkowe.
Szukajcie ich wzdłuż "dzikiej" plaży przy ul. Kajki!
f
WSTĘP NA CAŁĄ IMPREZĘ JEST BEZPŁATNY!
BIURO POKAZÓW (informacji o imprezie do momentu otwarcia biura imprezy udziela wydział
Komunikacji Społecznej, 89 649 01 37, komunikacja@umilawa.pl).
Biuro imprezy będzie działać od piątku, 10 maja w Informacji Turystycznej (budynek ratusza
miejskiego) i otwarte będzie:
w piątek, 10 maja w godz. 16:00 - 20:00,
w sobotę, 11 maja w godz. 6:00 - 10.30,
od godz. 10.40 do końca imprezy biuro przenosi się na teren pokazów przy EKOMARINIE (namiot
Informacji Turystycznej).
Pracownicy biura udzielą wszelkich informacji wystawcom, osobom przyjezdnym i będą kierować na
teren pokazów.
Kontakt do biura IT: tel. 89 648 58 00, e-mail: itilawa@wp.pl.
Lotnicza Majówka 2019 - najważniejsze atrakcje na plakacie.

Lotnicza Majówka 2019 dla dzieci.

PRZYDATNE LINKI
Polecamy także:
- informację o komunikacji - autobusach specjalnych ZKM i parkingach;
http://www.infoilawa.pl/aktualnosci/item/57764-ilawa-na-lotnicza-majowke-2019-autobusem-zkm-za-d
armo-sprawdz-linie-specjalne-zobacz-mape-parkingow
- informację o paradzie łodzi - nowej atrakcji towarzyszącej Lotniczej Majówce;
http://www.infoilawa.pl/aktualnosci/item/57668-poplyn-w-paradzie-lodzi-zacheca-organizator-lotnicze
j-majowki-2019
- zapowiedź spotkania z Hermaszewskim, Sznukiem i Sokołem;
http://www.infoilawa.pl/aktualnosci/item/57591-ilawa-porozmawiaj-o-lataniu-z-hermaszewskim-sznuk
iem-sokolem

- informację o udziale w Lotniczej Majówce Motocyklowego Stowarzyszenia "Polskie Skrzydła Polish Wings";
http://www.infoilawa.pl/aktualnosci/item/57636-polish-wings-niedlugo-powitamy-ich-w-ilawie-zobacz
ymy-widowiskowa-parade-ulicami-miasta-zdjecia-grupy
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