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Koleżanki i Koledzy,
W imieniu Zarządu i pracowników AW
składam Wam serdeczne życzenia zdrowych
i spokojnych Świąt Wielkanocnych i zapraszam
do lektury naszej gazetki.
Dyrektor Aeroklubu Warszawskiego
Grzegorz Jankiewicz

MARZEC 2015

 Kolejna licencja PPL(A) oraz loty
samodzielne
Z wielką satysfakcją informujemy, że 25 marca nasz kolega
Jarosław Grabowski zdał egzamin praktyczny na licencję pilota
samolotowego PPL(A). Kilka dni później swój pierwszy samodzielny
lot samolotem wykonał nasz Instruktor Szybowcowy Stanisław
Jaźnicki.
Gratulujemy i czekamy na kolejne!



Szkolimy na szybowcach
Nasi szybownicy nie tylko rozpoczęli sezon, ale nawet zakończyli już
pierwsze w tym roku Praktyczne Szkolenie Podstawowe!
Gratulujemy wszystkim, którzy jeszcze 10 dni temu byli nielotami a dziś wykonują już loty samodzielne. Tak trzymać, latać, latać
i jeszcze raz LATAĆ !!!



Halowe Mistrzostwa Świata FAI Modeli
Akrobacyjnych zakończone
Po tygodniu rywalizacji Mistrzostwa zostały zakończone.
W uroczystości rozdania nagród w imieniu AW wziął udział członek
komitetu honorowego Mistrzostw Rafał Woźnicki – Prezes AW,
który wręczył zwycięzcom ufundowane przez nas puchary. Więcej
informacji znajdziecie na naszej stronie:
http://www.aeroklub.waw.pl/4734/halowe-mistrzostwa-swiata-faimodeli-akrobacyjnych-zakonczone/
Gratulujemy zwycięzcom!



Bezpieczeństwo w AW
7 marca odbyła się Konferencja Bezpieczeństwa Lotniczego
organizowana przez Aeroklub Warszawski. Wszystkim obecnym
dziękujemy za przybycie.
Z tej okazji przypominamy o nowej zakładce na naszej stronie.
Znajdziecie ją w menu „Dla członków” – „Bezpieczeństwo”.
Znajdują się tam informacje na temat polityki bezpieczeństwa w AW,
a także sposoby jak zgłaszać sytuacje niebezpiecznie (również
anonimowo). Zakładka będzie stale aktualizowana, więc zaglądajcie
tam często.



Szkolenie na pilota balonu wolnego
Sekcja Balonowa organizuje Szkolenie na Pilota Balonu Wolnego.
Wszyscy chętni znajdą niezbędne informacje na naszej stronie:
http://www.aeroklub.waw.pl/4694/informacje-o-szkoleniu-napilota-balonu-wolnego/



Sekcja Spadochronowa AW rozpoczęła
sezon
Nasi spadochroniarze rozpoczęli sezon już w marcu! Galerię
z pierwszego skocznego weekendu w tym roku znajdziecie
na stronie:
http://skydive.waw.pl/spadochrony-weekend-21-22032015

 Szybkie płatności elektroniczne
w systemie Propeller
Dla Waszej wygody uruchomiliśmy płatności elektroniczne
bezpośrednio w systemie Propeller. Po zalogowaniu do systemu
zobaczycie okienko, gdzie wpisując kwotę zostaniecie przeniesieni
do szybkich płatności elektronicznych.
Taka płatność zostanie zaksięgowana w ciągu kilku minut.
Mamy nadzieję, że to rozwiąże wszelkie problemy z lataniem bez
środków na koncie - teraz możecie dokonać szybkiej wpłaty 24/7.



Sekcja Szybowcowa ma nową stronę
Sekcja Szybowcowa AW ma nową stronę. Znajdziecie ją wchodząc
na aeroklub.waw.pl w zakładce „Sekcje” -> „Szybowcowa”, lub pod
starym adresem: szybowce.waw.pl
Zachęcamy do zaglądania tam często i udziału w jej tworzeniu.
Mobilnych użytkowników zapraszamy również na:
Instagram: szybowcewaw
Twitter: szybowceAW



Nowy Pracownik w AW
Do naszego zespołu dołączył Artur Kiełczyński. Zastąpi on Tomasza
Turowskiego, któremu serdecznie dziękujemy za wieloletnią
współpracę, na stanowisku Quality & Safety Managera.
Artur jest absolwentem PW MEL, pracował na podobnym
stanowisku przez ostatnie 12 lat w firmach: Blue Jet, Enter Air, Line
Tech, FlyJet, GB AeroCharter, Air Polonia oraz Airline Control
Software (QSMS Development Engineer).



Fanpage Sekcji Samolotowej wraca
na facebook’a
Fanpage Sekcji Samolotowej reaktywuje swoją obecność na FB.
Czekamy na Wasze zdjęcia, opisy lotniczych wycieczek, no i lajki 
Znajdziecie nas na:
facebook.com/aeroklub.warszawskisekcjasamolotowa

Jego główne zadana w AW to:
o Nadzór nad utrzymaniem certyfikatów ATO, OC, AWC,
CAMO i 145.
o Wykonywanie audytów wewnętrznych i inspekcji,
o Szkolenie personelu w zakresie obowiązujących przepisów i
procedur
Artur jest członkiem sekcji szybowcowej i samolotowej AW,
prywatnie ojciec 2 letniego Tymka.
Przygotował Marcin Derlatka
marcin.derlatka@aeroklub.waw.pl

