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Koleżanki i Koledzy
To już drugi numer naszej Aeroklubowej
Gazetki. Po ogłoszeniu konkursu na jej nazwę
wpłynęło
do
nas
kilka
propozycji.
Utworzyliśmy więc na naszej stronie ankietę,
w której można głosować na najlepszą z nich.
Zachęcamy do zabawy, wszak nagroda za
najlepszą nazwę jest lot szybowcem!

Ankietę możecie znaleźć pod poniższym
linkiem:
http://www.aeroklub.waw.pl/ankieta-nazwagazetki-aeroklubowej/
Dyrektor Aeroklubu Warszawskiego
Grzegorz Jankiewicz

 Wianki i balony
Paradny to był widok! Przy okazji 19. Wianków niebo nad stolicą
pokryło się kolorowymi plamami. Nieczęsto się zdarza zobaczyć
balony w Warszawie.
Tym razem 16. ekip poszło w górę z Wisłostrady. Wiatr pognał je na
wschód, lekko ku północy. Pierwsze balony lądowały na Targówku
Przemysłowym, ale były i takie, co powiało nad Rembertów czy
Wołomin. Ryszard Kurowski, naczelny balonista AW, organizował i
koordynował akcję. Była moc,oj była!
Woda, wianki i balony. Tak blisko natury…
Liczymy na powtórkę za rok. :)
Więcej zdjęć z imprezy znajdziecie tutaj.



Studenci MEiL latają w AW
W ramach współpracy AW z Politechniką Warszawską wykonywane
są loty na samolocie AT- 3 ze studentami wydz. MEiL. Oklejone
niteczkami skrzydło pozwala na ocenę przepływu przy róznych
prędkościach lotu ( kątach natarcia ) - zmianę turbulizacji przepływu
przy zmniejszaniu prędkości, częściowe i całkowite oderwanie,
sterowność samolotu w zależności od prędkości lotu. Kilka minut
lotu studenci pilotowali samolot zapoznając się z podstawowymi
zasadami pilotażu, przeżywali dodatnie i ujemne przeciążenia. Z
lotu opracowane jest sprawozdanie poparte zdjęciami.
Dla większości studentów są to pierwsze lotu na samolocie z
możliwością próby sterowania samolotem .
W sumie wykonano 70 lotów w czasie ponad 12 godzin.
Z tej okazji powstał też ciekawy film, który można obejrzeć tutaj:
http://youtu.be/Z2Cph4HSoas



CrossFit dla klubowiczów
Wszyscy członkowie Aeroklubu Warszawskiego z opłaconymi
składkami mogą korzystać z atrakcyjnych ofert od naszych
partnerów. Tym razem zapraszamy na CrossFit do naszych
hangarów na Gocławiu.
Więcej informacji tutaj.
Dobrze jest być w Aeroklubie Warszawskim!



Dział techniczny
Zakończyliśmy współpracę z Michałem Kowalem oraz Michałem
Lebeckim. Od lipca działamy więc bez dwóch pomocników, którzy
dzięki pracy u nas zdobyli odpowiednią praktykę co umożliwiło im
zdobycie licencji mechaników.



Sekcja Samolotowa lata na rajdy
I pisze relacje! Kolejną już relację, tym razem z rajdu na Węgry
możecie przeczytać na naszej stronie, o tutaj.



E-learning
Uruchomiliśmy platformę e-learningową do szkoleń teoretycznych
do licencji PPL(A), LAPL(A) a także PL(G). Więcej informacji
znajdziecie w zakładce „Szkolenia”

 Mamy kolejnego mistrza!
Od lipca tego roku Aeroklub Warszawski ma aż dwóch
MISTRZÓW w AKROBACJI SZYBOWCOWEJ.
Ogromne gratulacje dla Michała Andrzejewskiego oraz
instr. Macieja Pospieszyńskiego!
BRAWO, oby tak dalej Panowie! Więcej info tutaj.





Nowy cennik



Walne Zgromadzenie AW

Od 2.07.2014 w AW obowiązuje nowy cennik. Zawsze aktualny
cennik możecie znaleźć na naszej stronie w zakładce
„Dla członków”-> „Cennik”

Przypominamy o corocznym Walnym Zgromadzeniu Aeroklubu
Warszawskiego, które odbędzie się dnia 28.07.2014. w Gmachu
Instytutu Techniki Cieplnej Politechniki Warszawskiej, ul.
Nowowiejska 21/25, sala T1.

Nowy Samolot w Sekcji Samolotowej

Pierwszy termin Walnego Zgromadzenia rozpocznie się o godzinie
17:30, drugi termin rozpocznie się o godzinie 18:00.

Pozyskaliśmy do latania nową maszynę: samolot DA-20 Katana,
znaki: SP-KEC.
Na wszystkich chętnych do laszowania czeka Marek Tybura:
603 658 830.

Szczegółowe informacje znajdziecie tutaj.

Przygotował Marcin Derlatka
marcin.derlatka@aeroklub.waw.pl

