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Koleżanki i Koledzy
Zachęcamy Was do przesyłania relacji,
tekstów i zdjęd z Waszej lotniczej działalności.
Napiszemy o tym w Awiatorze, a także na
naszej stronie oraz fanpage’u AW na
Facebooku. Chcemy, żeby to był biuletyn
klubowy, wypełniony treściami przez nas
samych.
Grzegorz Jankiewicz
Dyrektor Aeroklubu Warszawskiego

 Sekcja Mikrolotowa. Reaktywacja

 Nasi „akrobaci” w Zielonej Górze

15 czerwca odbyło się zebranie reaktywowanej Sekcji
Mikrolotowej, podczas którego wybrano jej Zarząd składzie:
Alojzy Dernbach - Przewodniczący
Grzegorz Kudłak - Skarbnik
Mirosława Tomczyoska - Sekretarz
Gratulujemy wyboru i życzymy owocnej pracy dla Sekcji.

Na Mistrzostwach Polski w Akrobacji Samolotowej w klasie
Advanced w Zielonej Górze reprezentowali nas: Marek Choim oraz
Maciej Pospieszyoski.

 Dzieo Dziecka z Bogusiem Lotnikiem
3 czerwca 2016 r. odbyło się u nas lotniczo-czytelnicze spotkanie
dzieci z pilotami i Bogusiem Niedźwiedziem Lotnikiem. Było
mnóstwo atrakcji, a Boguś Lotnik odleciał od nas z odznaką –
godłem Aeroklubu.
Popatrzcie sami: https://www.aeroklub.waw.pl/6835/ddzien-

dziecka-z-pilotami-i-bogusiem-niedzwiedziem-lotnikiem-waeroklubie-warszawskim/

 Cobra lata!
Nasza Cobra - odrestaurowana i przywrócona do latania dzięki
zaangażowaniu naszych kolegów: Waldka Magnuszewskiego i
Marcina Szaliłowa.

 Ależ to był skok!
Skok tandemowy z 7000 m wylicytowany dla Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy! Prędkośd spadania ponad 270 km/h - była
moc i niezapomniane wrażenia!

 Aeroklub na 200. Urodzinach
Uniwersytetu Warszawskiego
Aeroklub był partnerem obchodów 200. urodzin najstarszej
warszawskiej uczelni. Lotniczą atrakcją tego wydarzenia była
inscenizacja startu balonu Jordakiego Kuparenki oraz
współczesne balony na skarpie uniwersyteckiej. Chod z powodu
warunków pogodowych, daleko nie odleciały, przyciągnęły wielu
zwiedzających, przede wszystkim dzieci, które mogły wsiąśd do
kosza i unieśd się nieco nad ziemią. Oto relacja:
https://www.aeroklub.waw.pl/6889/aeroklub-warszawskipartnerem-obchodow-200-urodzin-uniwersytetu-warszawskiego/

 Targi Free Time
Wraz z Aeromodelklubem Artbem uczestniczyliśmy w targach
dla poszukujących pasji Free Time. Dla zwiedzających
przygotowaliśmy m.in. pokazy akrobacji modeli samolotowych,
wystawę ciekawych eksponatów, vouchery na loty samolotowe,
szybowcowe i skoki spadochronowe. Tak wyglądało nasze
stoisko:https://www.aeroklub.waw.pl/6928/aeroklubwarszawski-na-targach-free-time/

 PW-5 Smyk atrakcją bemowskiego
pikniku
Na pikniku Bemowskiego Centrum Kultury nasz PW-5 „Smyk”
był atrakcją numer 1. Każde dziecko chciało zasiąśd w kabinie i
zrobid sobie pamiątkowe zdjęcie za sterami. Niektórzy do
prawdziwego szybowca wsiadali z własnoręcznie wykonanym
modelem „Smyka”. Popatrzcie:
https://www.aeroklub.waw.pl/6952/pw-5-smyk-atrakcjabemowskiego-pikniku/

Fot. Jan Królik

 Chajzer w Puchaczu 

 Urodzinowy pierwszy lot

Popularny dziennikarz Filip Chajzer za sterami naszego Puchacza
Wraz z ekipą TVN przyjechał na wywiad z Madkiem Pospieszyoskim.
Przy okazji poprowadził na żywo realizację z lotu – można ją zobaczyd
na naszym fanpage’u  Naprawdę warto!

Bartkowi Janczy, naszemu młodemu koledze, świeżo
upieczonemu pilotowi, serdecznie gratulujemy pierwszego
samodzielnego lotu wykonanego w dniu 16. urodzin! I
życzymy wielu kolejnych fantastycznych lotniczych wrażeo.

 Trudniej do nas dojechad
 Specjalista
poszukiwany
Zatrudnimy Specjalistę ds. Zarządzania Ciągłą Zdatnością do Lotu.
Podstawowe obowiązki na tym stanowisku to: kontakt z
mechanikami oraz nadzór nad procesem obsługi samolotów i
szybowców, opracowywanie dokumentacji, kontakt z nadzorami
lotniczymi, a także producentami samolotów i podzespołów. CV
można przesyład na adres: camo@aeroklub.waw.pl.
Przygotowała: Monika Gołębiowska
monika.golebiowska@aeroklub.waw.pl

Od czerwca do połowy sierpnia utrudniony jest dojazd do
Aeroklubu. Remontowana i zamknięta dla ruchu jest ul.
Kwitnącej (na odcinku pomiędzy ul. Conrada a ul.
Bogusławskiego). Objazd jest poprowadzony ulicami Conrada i
Bogusławskiego.

