Tvorí sa balónový klub „Balónové pohraničie“
Krosno už pätnásť rokov organizuje jeden z najväčších balónových projektov v
Poľsku, kde organizátori vždy dostavajú od účastníkov a hostí veľmi vysoké hodnotenie.
Napriek tejto skutočnosti piloti balónov sa tu objavujú len raz za rok. V Podkarpatskom
aeroklube sa vo veľkom rozsahu organizujú vzdelávacie aktivity, no nie je tam žiadny
balónový oddiel.
V Krosne i v jeho regióne nie je registrovaný jediný balón a ani jeden pilot balóna.
Táto situácia prekvapila cele balónové prostredie a to nielen z Poľska .Veľké akcie sú
organizované v prvom rade tam, kde sú hráči, športové tímy a funkcionári .V Krosno tomu
tak nie je a napriek tomu aj v tomto roku sa jednalo o jednu z najväčších aktivít
v balónovom lietaní Poľska.
Už niekoľko rokov je snaha túto situáciu zmeniť a nájsť prostriedky na kúpu balóna.
Toto úsilie je doteraz neúspešné. Situácia by sa mohla zmeniť už v tomto roku, keď Nadácia
otvorených sŕdc, ktorej patrónom je Boguslawa Nykiel-Ostrowska pristúpila k realizácii
projektu „Balónové pohraničie“. V rámci projektu bola organizovaná poľsko-slovenská
balónová súťaž. Súťaž sa konala v Krosne , kde okrem domácich súťažiacich, boli aj posádky
zo Slovenska a čo je podstatné, o tento krásny šport sa zaujímali fanúšikovia z obidvoch strán
poľsko-slovenskej hranice. Okrem poľského jazyka bolo veľmi často počuť aj slovenčinu.
Pred súťažou, ktorá sa uskutočnila v rámci projektu „Balónové pohraničie“, v Krosne a
Svidníku boli organizované balónové workshopy. Ich témou boli taktiež teplovzdušné balóny.
Tieto aktivity boli zamerané predovšetkým na mladých ľudí . V teoretickej časti profesionálny
inštruktor zoznámil účastníkov so základmi teórie lietania teplovzdušným balónom a
predstavil základy pravidiel balónových športových súťaži. Počas praktickej časti sa účastníci
fyzicky zoznámil s vybavením balóna a mohli si vyskúšať atmosféru lietania v uviazanom
balóne. Ďalším zásadným krokom pre popularizáciu balónových športov v poľskoslovenskom pohraničí je vytvorenie balónového klubu. Klub bol založený ako jeden z
výstupov projektu „Balónové pohraničie“, realizovaného Nadáciou otvorených sŕdc. Hoci
sídlo klubu sa nachádza v Krosne, jeho pôsobnosť by mala byť aj na poľské a slovenské
prihraničné oblasti. Zámerom zakladateľov klubu je vytvoriť prirodzenú základňu, potrebnú
k rozvoju tohto krásneho športu na oboch stranách hranice. Predpokladá sa, že členovia
klubu v budúcnosti budú organizovať balónové lietanie v oblastiach tak , ako boli
identifikované v rámci projektu "Balónov pohraničie ". Z tejto skupiny bude tiež vybraní tým
na obsluhu takéhoto veľkého lietajúceho objektu v prípade, keď sa podarí získať potrebné
finančné prostriedky na jeho kúpu.
Podrobnosti o vstup do balónového klubu a príslušné vyhlásenia možno nájsť na
internetových stránkach Nadácie otvorených sŕdc. www.fundcja.otwartychserc.org
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