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Festyn Lotniczy „Lotnisko bliżej miasta” 

 

 

 

 

 

 
Festiwal sztucznych ogni  

 

 

 

 

 

 

 
Prezentacja na ziemi i w locie śmigłowca szturmowo-bojowego 

Mi24 z 56. Pułku Śmigłowców Bojowych w Inowrocławiu. 

               Aeroklub Ostrowski wraz ze Starostą 

Ostrowskim oraz Prezydentem Miasta Ostrowa 

Wielkopolskiego zapraszają na Festyn Lotniczy 

organizowany pod hasłem „Lotnisko bliżej 

miasta” w dniach 21-22 maja 2011 na lotnisku 

w Michałkowie k/Ostrowa Wielkopolskiego.  

Do festynu pozostał już tylko miesiąc! Dla 

organizatorów jest to okres wymagający 

największego zaangażowania w prace 

logistyczne-techniczne, które zwieńczą 

półroczne przygotowania do imprezy. 

Najważniejsze zadanie, które jest w trakcie 

realizacji, to przygotowanie programu festynu.  

Od czasu publikacji ostatniego biuletynu 

organizatorzy nie spoczęli na przysłowiowych 

laurach, przygotowane zostały kolejne atrakcje – 

festiwal sztucznych ogni, który w późnych 

godzinach wieczornych zakończy pierwszy dzień 

festynu. Na Festyn przyleci ciężki śmigłowiec 

szturmowo-bojowy Mi24 z 56. Pułku Śmigłowców 

Bojowych w Inowrocławiu. Niespodzianką jest 

również informacja o przelocie nie jednego, a 

dwóch samolotów bojowych F-16 z 31 Bazy 

Lotnictwa taktycznego Poznań-Krzesiny. 

Zaprezentuje się 3AT3 Formation Flying Team. 

W celu zapewnienia płynności dojazdu, w 

dniach festynu zostanie zmieniona organizacja 

ruchu drogowego. Bardzo ważną informacją jest 

fakt, że droga biegnąca wzdłuż południowej 

krawędzi lotniska w dniach Festynu stanie się 

drogą jednokierunkową, dlatego zalecamy 

dojazd szosą Poznańską. Przygotowane zostaną 

dwa parkingi, pierwszy przy drodze wzdłuż 

lotniska, drugi na północno-wschodniej części 
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Prezentacja w locie wielozadaniowych samolotów bojowych F-16 

Fighting Falcon z 31 Bazy Lotnictwa Taktycznego Poznań-

Krzesiny  fot. galeria 31 BLT Poznań-Krzesiny – Krzysztof Walczak 

 
3AT3 Formation Flying Team 

lotniska przy drodze z Lewkowa do Słaborowic. 

Wjazd na parking będzie płatny 5zł za 

samochód/dzień – bilet parkingowy będzie brał 

udział w losowaniu nagród.  

Wprowadzono również zmiany w ruchu 

lotniczym. Ustanowiono dwie strefy oczekiwania 

oraz punkty wlotowe do strefy ruchu lotniczego 

ATZ Michałków. Procedurę pobrać można ze 

strony internetowej festynu. Przyloty 21 maja do 

godziny 11.00, odloty 22 maja po godzinie 18.00. 

Wszelkie odstępstwa do uzgodnienia z 

Koordynatorem Festynu.  

Swoje wsparcie deklarują Starosta Kaliski 

oraz Prezydent Miasta Kalisza.  

Do zobaczenia w Michałkowie! 

Komitet Organizacyjny 

 

Zmiana organizacji ruchu drogowego w dniach 21-22 maja 2011 

 

http://www.31blot.sp.mil.pl/
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Schemat organizacja ruchu na lotnisku w dniach 21-22 maja 2011 
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Sponsorzy 

     

      

   
Patronat Medialny  
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Kontakt e-mail: festynostrow@gmail.com 

Organizator : 

AEROKLUB  OSTROWSKI Lotnisko Michałków 

63-400 Ostrów Wielkopolski 

skr. poczt. 126 

fax +48 62 735 20 23 

www.aeroklub.osw.pl 

  

Współorganizatorzy: 

Starosta Ostrowski 

www.powiat-ostrowski.pl 

Prezydent Miasta Ostrowa Wielkopolskiego 

http://www.ostrow-wielkopolski.um.gov.pl 

 

Dane bankowe: 

Bank Zachodni WBK S.A. 

02 1090 1160 0000 0000 1600 9522 

  

Patronat honorowy nad pracami przygotowawczymi objął: 

Tadeusz Malarczyk - Prezes Aeroklubu Ostrowskiego (tel. 601-688-111) 

  

Koordynator prac przygotowawczych: 

Zdzisław Kuśmierek - Szef Szkolenia Aeroklubu Ostrowskiego (tel. 500-029-537) 

  

Komitet organizacyjny: 

Marian Sadowski - przewodniczący ( kanbruk@post.pl tel. 602-219-331 lub 602-373-355) 

Roman Fałek - zastępca przewodniczącego (tel. 601-787-443) 

Elżbieta Kapuścińska - sekretarz (tel. 510-835-451) 

Olgierd Stankiewicz 

Bartosz Lisiak 

Marek Wojcieszak 

Marcin Michalak 

 

Wystawienie stoiska handlowego: 

Elżbieta Kapuścińska (tel. 510-835-451) 

 

Administrator strony: 

Marcin Michalak (e-mail marcin.michalak@aeroklub.osw.pl) 

http://www.aeroklub.osw.pl/
http://www.powiat-ostrowski.pl/
http://www.ostrow-wielkopolski.um.gov.pl/
mailto:kanbruk@post.pl
mailto:marcin.michalak@aeroklub.osw.pl

