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Koleżanki i Koledzy,
W imieniu Zarządu, pracowników AW oraz swoim składamy Wam serdeczne życzenia pogodnych,
rodzinnych i spokojnych Świąt Wielkanocnych.
Rafał Woźnicki, Prezes Aeroklubu Warszawskiego
Grzegorz Jankiewicz, Dyrektor Aeroklubu Warszawskiego

 Zebranie Zarządu Aeroklubu
Warszawskiego
W marcu odbyły się dwa Zebrania Zarządu Aeroklubu Warszawskiego.
Spotkania zdominowały dyskusje dotyczące Statutu Aeroklubu. Zarząd
przyjął uchwałę, że od lutego br. obowiązuje stary statut (jest
dostępny na stronie Aeroklubu) i nowi członkowie są przyjmowani na
jego podstawie. W trakcie zebrania 6 marca, rezygnację z funkcji
Wiceprezesa Aeroklubu Warszawskiego złożył Jakub Kubicki. Podjęto
także decyzje dotyczące zmian w cennikach.

 1% dla Aeroklubu Warszawskiego
Zachęcamy do przekazania 1% swojego podatku na działalność
szkoleniową i sportową Aeroklubu Warszawskiego. Wypełniając
zeznanie podatkowe w sekcji OPP wystarczy wpisać numer KRS
Aeroklubu Polskiego (0000122672), a jako beneficjenta środków
wskazać Aeroklub Warszawski, koniecznie podając także nazwę Sekcji
Specjalnościowej, którą chcemy wesprzeć.
Więcej: https://www.aeroklub.waw.pl/pomoz-lotnikom/

 Zawody modeli latających w Zielonce
5 marca, w Zielonce k. odbyły się zawody halowych modeli latających
klasy F1N w ramach Pucharu Polski o Puchar Burmistrza Miasta
Zielonka, organizowane przez OKiS Zielonka pod sportowym
patronatem Aeroklubu Warszawskiego. W konkurencji młodzików
zwyciężył Grzegorz Truchan, w kategorii seniorów bezkonkurencyjny,
podobnie jak w ubiegłym roku, był Sławomir Truchan.
Zapraszamy
do
obejrzenia
filmu
z
zawodów:
https://www.facebook.com/okis.zielonka/?fref=ts

 Bezpieczeństwo Lotów Szybowcowych
15 marca w naszym Aeroklubie zorganizowaliśmy spotkanie na temat
Bezpieczeństwa Lotów Szybowcowych z panem Jackiem Bogatko,
członkiem PKBWL.

 Szkolenie z nawigacji
W marcu rozpoczęliśmy szkolenie „Navigation Refreshment Training”,
które prowadzi Andrzej Korzeniowski – ceniony wykładowca z
dziedziny nawigacji.

 25. rocznica śmierci płk. pil. Bolesława
Orlińskiego
28 lutego we Wrocławiu odbyła się uroczystość z okazji 25. rocznicy
śmierci kawalera Orderu Virtuti Militari płk. pil. Bolesława Orlińskiego.
W uroczystości na wrocławskim cmentarzu udział wzięła delegacja
Aeroklubu Warszawskiego- inst. Pil. Janusz Więckowski i Marcin
Szaliłow. Relacja z tej uroczystości na naszej stronie:
https://www.aeroklub.waw.pl/8467/25-rocznica-smierci-plk-pilboleslawa-orlinskiego/

 W Chrcynnie tuż przed sezonem

 Aktualne cenniki

Przygotowania do sezonu ruszyły w Chrcynnie pełną parą. Jeszcze
ostatnie prace renowacyjno-naprawcze, wałowanie pasa i… będzie
można ruszać. Na weekend 8-9 kwietnia Sekcja Spadochronowa planuje
WIELKIE OTWARCIE 

Od 25 marca 2017 obowiązują nowe cenniki. Podczas Zebrania ZAW 20
marca br. podjęto uchwałę o rozdzieleniu cennika opłat za działalność
statutową na cenniki opłat za działalność szybowcową, samolotową,
balonową i spadochronową.
Znajdziecie je na stronie:
https://www.aeroklub.waw.pl/dla-czlonkow/cennik/

 Pożegnaliśmy Małgorzatę Bystroń
 Szybownicy wystartowali

Z głębokim żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość o odejściu naszej
koleżanki,
Małgorzaty
Bystroń,
wieloletniej
instruktorki
spadochronowej. Małgosiu, odpoczywaj w spokoju.

W ostatni weekend marca nasi szybownicy z fasonem otworzyli sezon
Koniecznie obejrzyjcie film!
https://www.youtube.com/watch?v=MCFmOB3KlPI

Przygotowała: Monika Gołębiowska monika.golebiowska@aeroklub.waw.pl

