Program Pikniku Lotniczego w Gryźlinach pełen
atrakcji
Pierwszy w tej części Polski wieczorny pokaz Air Bandits z efektami pirotechnicznymi, przelot
myśliwców F-16, akrobacje mistrza świata Jurgisa Kairysa, rewia samolotów historycznych,
ultralekkich, motoparalotnie, wiatrakowce, czy pokaz formacji 3AT3 – program V Pikniku
Lotniczego wypełniony jest atrakcjami lotniczymi, ale nie tylko. Szczegółowa rozpiska znajduje
się w rozwinięciu informacji.
Program V Rodzinnego Pikniku
Lotniczego w Gryźlinach (niedziela
24 czerwca)
Miejsce: Lądowisko Gryźliny (gmina
Stawiguda)
Piknik startuje o godz. 12.00 i
potrwa do 21.30

W części lotniczej:
- akrobacje mistrza świata Jurgisa Kairysa (SU-26) z zespołem akrobacji samolotowej „Air Bandits” (2 razy
Yak-52), w tym po raz pierwszy w tej części Polski wieczorny pokaz z efektami pirotechnicznymi
(Air Bandits – akrobacja dwóch Yaków 52 ok. godz. 13.15, solo Jurgi Kairys &#8211; ok. godz.
16.00, wieczorny pokaz z pirotechniką ok. godz. 21.15-21.20)
- przelot pary myśliwców F-16 (Siły Powietrzne RP) – planowany przelot ok. godz. 14.30-14.45
- dwukrotny pokaz formacji 3AT3 (godz. 13.55 i godz. 16.45)
- pokazy samolotów historycznych: Taylor Auster z 1944 roku, RWD-5, RWD-13 (pokaz statyczny), Curtis
Jenny, Piper Cub, Bies TS8
- akrobacja szybowcowa
- pokaz motoparalotniarski (po raz pierwszy na Pikniku!)
- desant spadochronowy (uwaga o godz. 11.15!)
- prezentacja w powietrzu samolotów ultralekkich (EOL, Tulak, Topaz, Aeroprakt)
- zrzut bomby wodnej z samolotu Dromader (ok. godz. 14.15)
- loty widokowe nad Warmią (realizowane przez kilka samolotów Aeroklubu Warmińsko-Mazurskiego)
- helikopter R44 Robinson
- pokazy wiatrakowców m.in. Calidus Xsenon
W międzyczasie:
- Bajkowy Park Rozrywki dla Najmłodszych (zjeżdżalnie, dmuchańce, bungee, byk rodeo, zamki, karuzela
itp.)
- konkursy z atrakcyjnymi nagrodami
- kilkadziesiąt stoisk z dużym wyborem pamiątek, zabawek, drobnej gastronomii itp.
- stoiska gastronomiczne

- pokaz bokserski UKSW PIRS Powiatu Olsztyńskiego
- Warmińskie Straszydła z Węgoja, wspaniała zabawa i możliwość spotkania baśniowych postaci
- pokaz BC3RUN – grupa ekstremalnych free runnerów z Biskupca
- Expresion Flamenco – pokaz uroczych tancerek z Olsztyna
- koncert filmowy zdolnych uczniów Powiatowej Szkoły Muzycznej w Dywitach
- Tim Jurgin Dance, grupa taneczna z Olsztynka
- chór „Legenda” (GOK Stawiguda)
Część muzyczna:
- zespół Kosejder (GOK Stawiguda)
- Studio Piosenki (GOK Stawiguda)
- RockerFeler (Biskupiec), twórcy hymnu Stomilu Olsztyn
- Darek Nowicki i zespół coverowy ABC
- zespół Sztof (gmina Gietrzwałd)
- M.Bębniarze (MDK Olsztynek)
- zespoły ADHD, 2+2, SPAM, Crasy Daisy, TABU (MDK Olsztynek)
Podobnie jak w ubiegłych latach mieszkańców Olsztyna i powiatu na podniebną imprezę do Gryźlin (w
niedzielę 24 czerwca) dowiozą darmowe pociągi lotniczej przyjaźni. W pięciu składach (w tym ostatni
powrotny podwójny) pomieści się około 3 tysięcy osób. Ponowne uruchomienie darmowych „Lotniczych
Pociągów Przyjaźni” na V Rodzinny Piknik Lotniczy w Gryźlinach jest możliwe dzięki współpracy Starostwa
Powiatowego w Olsztynie z Urzędem Miasta w Olsztynie, stowarzyszeniem „Dom Warmiński” oraz
Warmińsko-Mazurskim Zakładem PKP Przewozy Regionalne w Olsztynie.
- Bezpłatne pociągi, które będą kursowały w niedziele 24 czerwca na trasie Olsztyn-Gryźliny-Olsztynek i z
powrotem to znakomita alternatywa dla podróży samochodem – uważa Mariusz Kwas, dyrektor promocji
olsztyńskiego starostwa. – Pociągi nie będą stały w korkach i dowiozą „piknikowiczów” z Olsztyna pod
same lądowisko w Gryźlinach w 25 minut.
W każdym ze składów pomieści się około 500 osób (miejsca siedzące i stojące), tylko w ostatnim ze
składów powrotnych (odjazd z Olsztynka o 21.50) zmieści się około tysiąca osób. Darmowe pociągi będą
się zatrzymywać na wszystkich stacjach i przystankach osobowych (Olsztyn Zachodni, Bartąg, Gągławki,
Stawiguda i Gryźliny). Odjazdy z Olsztyna Głównego w kierunku Gryźlin zaplanowano na godz. 12.20
(pierwszy pociąg), 13.40 (drugi pociąg) i 15.00 (trzeci pociąg). Powroty z Olsztynka do Olsztyna
zaplanowano na godz. 19.30 (pierwszy pociąg) i 21.50 (drugi pociąg, podwójny skład).
Szczegółowy rozkład znajduje się pod linkiem:
http://www.powiat-olsztynski.pl/t2/index.php?page=news1593
Najświeższe info o Pikniku znajduje się na fejsbukowej stronie Pikniku Lotniczego w Gryźlinach:
https://www.facebook.com/PiknikLotniczyGryzliny
Głównymi organizatorami Pikniku Lotniczego w Gryźlinach są: Starostwo Powiatowe w Olsztynie i
stowarzyszenie „Dom Warmiński”.
Partnerami wydarzenia są: gmina Stawiguda, miasto Olsztyn, gmina Olsztynek, Centrum Edukacji i
Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie, Powiatowe Centrum Edukacyjne „Łęgucki Młyn”, Miejski Ośrodek
Kultury w Olsztynie, Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Olsztynie, PKP Przewozy Regionalne w
Olsztynie, UKSW PIRS Powiatu Olsztyńskiego, Naftomax Ostróda, Majjwerr, Powiatowa Szkoła Muzyczna w
Dywitach, GOK Stawiguda, GOK Gietrzwałd, MDK Olsztynek, Lokalna Grupa Rybacka „Pojezierze
Olsztyńskie”
Sponsorzy: Olsztyńskie Kopalnie Surowców Mineralnych, Remedium &#8211; Doradcy Finansowi Olsztyn,
Warmiński Bank Spółdzielczy w Jonkowie, PKO BP, Coca Cola, Decor Print Olsztyn, Agroma Grupa Sznajder
Olsztyn, Piekarnia Tyrolska Olsztyn
Patronat medialny: TVP Olsztyn, Radio Olsztyn, Gazeta Olsztyńska, orientacja.pl, olsztyn24.com, Nasz

Olsztyniak, sky-watcher.pl, Przegląd Lotniczy, pokazylotnicze.pl,

Drukuj

