
ziorem Gil Wielki. Załogi za-
mieszkały w domkach kempin-
gowych rozrzuconych w lesie
na wzgórzu. W odnowionej
świetlicy zwoływano odprawy
przedlotowe.

Wójt Gminy Iława Krzysztof
Harmaciński dokonał uroczyste-
go otwarcia imprezy.

Przy wsparciu Gminy fiestę
zorganizował Vincent Lamort
de Gail. Sportową stronę zawo-
dów przygotował Ryszard Ku-
rowski – przewodniczący Sekcji
Balonowej Aeroklubu Warszaw-
skiego, który pełnił funkcję kie-
rownika sportowego. W przy-
gotowaniu konkurencji i syste-
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matycznym sprawdzaniu pro-
gnozy pogody pomagał mu sę-
dzia Piotr Wasilewski. Strefą za-
kazaną był lot powyżej 1000 m
AGL.

Rozgrywki
W piątek wieczorem na wy-

sokości 150 m wiał wiatr w kie-
runku wschodnim, wyżej w kie-
runku południowo-wschodnim,
na 300-400 m gwałtownie
skręcał w prawo, a przed zacho-
dem skręcał w lewo. Jak naj-
szybszy start dawał szansę
utrzymania balonu na kierunku
na wschód i osiągnięcia celu
zlokalizowanego na trawiastej
części stadionu w konkurencji
Dolot do celu. Tę konkurencję
wygrał Vincent Lamort de Gail
z wynikiem 16,52, drugi rezultat
osiągnął Włodek Klósek w wy-
sokości 43,65. Drugą konkuren-
cją był Walc – między dwoma
punktami na trasie Rudzienice-
-Kałduny, po obu stronach to-
rów kolejowych. Piloci szukali
indywidualnie miejsca startu.
Zebrali się w większej grupie
w miejscowości Wikielce. Pole-
cieli z pilotami również sponso-
rzy. Stanisław Michalewski za-
brany przez pilota Włodka Kló-
ska wylądował w Nowej Wsi
nieopodal swego domu. Witali
go po lądowaniu znajomi z oko-
licznych domów. Tę konkuren-
cję wygrał Krzysztof Małecki
z wynikiem 38,76, który jako je-
dyny osiągnął cel.

W sobotę o świcie na boisku
w Rudzienicach odbyła się od-
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Wdniach od 6 do 8
września odbyła się
II Fiesta Balonowa

w Iławie o Puchar Wójta Gminy
Iława Krzysztofa Harmacińskie-
go. Wzięło w niej udział dwana-
ście załóg balonowych z róż-
nych stron kraju.

W piątek 6 września uczestni-
cy zawodów balonowych zgło-
sili się do Ośrodka Kaletka,
gdzie odbyło się oficjalne
otwarcie fiesty i odprawa gene-
ralna. Vincent Lamort de Gail
zaprosił lotników do ośrodka
wypoczynkowego, mającego
swe początki w latach siedem-
dziesiątych XX wieku, który
wraz z żoną Agnieszką wydzier-
żawili i swoimi oszczędnościami
oraz własną pracą zrewitalizo-
wali. Kaletka to miejscowość
pomiędzy Makowem a Sąpami,
malowniczo położona nad Je-
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Trafić w cel,
gdy wiatr
jest zmienny
to prawdziwie
trudne
wyzwanie
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Balony
w Krainie
75 Jezior

Nad Jeziorem
Gil Wielki,

w położonej
pośród lasów

Kaletce,
kryje się

baza
II Fiesty

Balonowej
w Iławie

Stanisław Michalewski uczestniczy w przygotowaniu balonu do startu z załogą pilota Włodka Klóska

Mikołaj Gomółka szykuje się do rzutu do celu na balonie Kaiser Bier Organizator zawodów Vincent Lamort de Gail na swoim balonie z ławeczką wystartował w Rudzienicach
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zyce. Podczas regionalnego po-
częstunku sponsorzy fiesty opo-
wiadali o swoich wrażeniach ze
swego pierwszego lotu.

Przez dwa dni w dwóch lo-
tach rozegrano cztery konku-
rencje. Mieszkańcy gminy z cie-
kawością wyglądali aerostatów
w miejscu wyłożonego celu, na
pokazie, ale też licznie groma-
dzili się w miejscach startów
i lądowań.

W klasyfikacji ogólnej zwycię-
żył Krzysztof Kosobudzki z Ae-
roklubu Warszawskiego, zdobył
3459 punktów (balon Lind-
strand, znaki SP-BYZ), potwier-
dzając mistrzowskie umiejętno-
ści pomimo dłuższej przerwy
w lataniu. Na drugim miejscu
był Wojciech Polewicz z Aero-
klubu Gdańskiego (balon o zna-
kach SP-BVH) z 3398 punktami,
Na trzecim uplasował się go-
spodarz imprezy Vincent La-
mort de Gail (balon Crowning’s
Tea, SP-BVR), który osiągnął
3300 punktów. Kolejne miejsca
zajęli: 4. Włodzimierz Klósek
(firma SprintAir, balon Sprintair,
SP-BEZ) – 3134 pkt, 5. Tomasz
Kuchciński (balon o znakach
SP-BAO) – 2995, 6. Piotr Luba-
czewski (Happy People, SP-
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-BPL) – 2813, 7. Paweł Hałas
(balon o znaku SP-BHA) – 2555,
8. Karolina Wilk (balon Al Jaze-
era, SP-BFK) – 2532, 9. Marek
Banasiuk (balon MK CAFÉ, SP-
-BVI) - 2434, 10. Krzysztof Ma-
łecki (firma BM Sonic, balon Ła-
tek, SP-BFN) – 2175, 11. Mikołaj
Gomółka (balon Kaiser, SP-BIV)
- 2100, 12. Sławomir Karpiński –
0; pechowo rozdarł balon (SP-
-BEM) przy starcie do pierwsze-
go lotu o pręt leżący w trawie,
ale jego załoga pozostała i po-
magała innym pilotom.

Sportowe zmagania zostały
uwieńczone nagrodami i pucha-
rami, które uroczyście na scenie
wręczył Wójt Gminy Iława
Krzysztof Harmaciński.

Na uwagę zasługuje świetna
organizacja. Vincent Lamort de
Gail nie tylko przygotował i czu-
wał nad realizacją harmonogra-
mu imprezy, ale osobiście za-
rządzał organizacją Ośrodka
Kaletka. Wspaniałą kuchnię
śródziemnomorską serwowały
Natalia i Magdalena Potockie.
Jadalnia była udekorowana ar-
tystycznymi fotografiami Jaku-
ba Sagana „Podniebności II”.
W przerwach między lotami
uczestnicy zawodów pływali
łódkami po jeziorze i spacero-
wali po lesie skrywającym dom-
ki, boiska do gry w piłkę i plażę
z pomostem, jedyną nad Jezio-
rem Gil Wielki.

Impreza udała się dzięki
wsparciu Wójta Gminy Iława
Krzysztofa Harmacińskiego,
oraz firm: Ivendo Solar (sponsor
strategiczny), Autoczęści Woź-
nicki, Konstal, Autotrans, Hotel-
-Karczma „Łabędź”, „Mistra”
oraz Ośrodka Kaletka.

Ewa Daszewska

ści wyrzuconych z koszy balo-
nowych markerów od centrum
krzyża przyglądał się bacznie
dyrektor artystyczny „Przeglą-
du Lotniczego” Jarosław Jezier-
ski. Nadchodził front atmosfe-
ryczny. Gmina Iława znalazła się
na krawędzi opadów nadciąga-

jących od Czech i Bawarii. Na-
stąpiło ogólne zachmurzenie.
Trzecią konkurencję wygrał
Włodzimierz Klósek, osiągnąw-
szy wynik 1,97, a czwartą Vin-
cent Lamort de Gail z najlep-
szym w tych zawodach rezulta-
tem: 0,45.

Podsumowanie
Mimo że front atmosferyczny

uniemożliwił postawienie balo-
nów do kolejnych wolnych lotów
i pokazów na linach, załogi balo-
nowe na pikniku rodzinnym
w Nowej Wsi wykonały pokaz
palników balonowych przy mu-
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prawa przedlotowa. Ogłoszono
wspólny start od 6.45 do 7.30
ze rżyska po prawej stronie dro-
gi obok boiska. Wyznaczono
dwa Cele deklarowane przez sę-
dziego, pierwszy ważny do go-
dziny 7.45, drugi do 8.15. Na jed-
nym z nich pomiarom odległo-
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Sobotni start balonów do niskiego lotu – przy ogólnym zachmurzeniu

Zakaz skrętu w lewo nie dotyczy balonów

Wójt Gminy Iława Krzysztof Harmaciński uroczyście otworzył fiestę

K. Kosobudzki zwyciężył w zawodach pomimo dłuższej przerwy w lataniu

Na podium (od lewej) R. Kurowski, z pucharami: W. Polewicz – 2 m.,
K. Kosobudzki – 1. m., V. Lamort de Gail – 3. m., wójt K. Harmaciński

K. Kosobudzki wystartował po zwycięstwo, szykuje się V. Lamort de Gail
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Na Pojezierzu
Iławskim
królował
aerostat
z Aeroklubu
Warszawskiego

Loty nad
dachami
domów
są szczególną
atrakcją dla
mieszkańców


