Numer 2-3/2018

Koleżanki i Koledzy
w imieniu Zarządu Aeroklubu, pracowników
oraz własnym życzymy Wam pogodnych
i spokojnych Świąt Wielkanocnych. Niech ten
czas spędzony w gronie rodzinnym
będzie okazją do odpoczynku i radości.
Artur Kiełczyński
Dyrektor Aeroklubu
Rafał Woźnicki
Prezes Zarządu
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 Praca Aeroklubu w okresie świątecznym
Święta tuż, tuż, a zatem jeszcze krótka informacja o pracy Aeroklubu w
tym czasie:




30 marca (Wielki Piątek) Sekretariat Aeroklubu będzie
pracował do godziny 14:00.
31 marca (Wielka Sobota) i 1 kwietnia (Niedziela Wielkanocna)
– Aeroklub nie pracuje, loty nie odbywają się.
2 kwietnia (Poniedziałek Wielkanocny) – chętnych na loty w
tym dniu prosimy o kontakt z Działem Technicznym,
odpowiednie przygotowanie samolotów i wystawienie ich
przed hangar najpóźniej w piątek (30 marca) do godziny 12:00.

 Kalendarz Sekcji Spadochronowej 2018
Rozpoczęcie sezonu nasza Sekcja Spadochronowa planuje na
kwiecień. Zachęcamy zatem do zapoznania się z kalendarzem sekcji
na rok 2018. Kursy, imprezy, wydarzenia i skoki, skoki, skoki...

 Nasi zawodnicy wśród laureatów
plebiscytu CUMULUSY 2017
Emocje konkursowe już za nami. 17 lutego br. odbyła się Gala Finałowa
ogólnopolskiego plebiscytu CUMULUSY 2017. Zawodnicy Aeroklubu
Warszawskiego, Alek Dernbach i Klaudia Laskowska, załoga w klasie
GL2, wiatrakowce, zajęła miejsce 5 w finałowej dziesiątce. Cieszymy się
z wyniku
i gratulujemy naszym sportowcom nagrody – mamy
nadzieję, że doda im skrzydeł do osiągania kolejnych sportowych
sukcesów. Serdecznie dziękujemy też wszystkim członkom Aeroklubu
za
oddanie
głosów
na
naszych
zawodników.
Więcej:
https://www.aeroklub.waw.pl/10359/cumulusy-2018...

 Młody Szybownik 2018
4 lutego 2018 odbyły się się otwarte Mistrzostwa Warszawy modeli
szybowców halowych „Młody Szybownik” dla najmłodszych modelarzy
w konkurencji modeli szybowców halowych – klasy F1N. Mistrzem
Warszawy został Tomasz Budzik (Ośrodek Kultury i Sportu Zielonka),
Wicemistrzem – Piotr Stasiulewicz (Aeroklub Warszawski-LPPL), a
zdobywcą brązowego medalu i tytułu drugiego wicemistrza Warszawy –
Paweł Koc (także z modelarni w Zielonce). W klasyfikacji drużynowej
wygrała modelarnia OKiS Zielonka, srebro zdobyła modelarnia Ligi
Przyjaciół Polskiego Lotnictwa,
a medal brązowy wywalczyli
modelarze z Klubu „Ważka” przy Ośrodku Kultury w Wieliszewie.
Więcej: https://www.aeroklub.waw.pl/10159/mlody-szybownik/

 F3P Warsaw Challenge - Mistrzostwa
Halowych Modeli Akrobacyjnych
W dniach 3-4 marca br. w Warszawie odbyły się Mistrzostwa Halowych
Modeli Akrobacyjnych. To jedno z trzech wydarzeń międzynarodowych
2018 roku zgodnie z kalendarzem Międzynarodowej Federacji Lotniczej
(FAI). Udział w imprezie wzięli zawodnicy z Francji, Niemiec, Litwy i
Rosji, w tym trzykrotny mistrz świata w akrobacji i złoty medalista
Światowych Igrzysk Lotniczych (Dubaj 2015) – Donatas Pauzuolis, który
zajął pierwsze miejsce na podium w konkurencji F3P Klub oraz F3P AFM
- akrobacji freestyle do muzyki. Pełne wyniki mistrzostw można
zobaczyć tu:
http://www.bemowskie.pl/f3pwarsawchallenge2018/documents/2018_FAI_F3P_Warsaw%20Challeng
e_Results.pdf

 IX Sprawozdawczo-Wyborczy Kongres
Aeroklubu Polskiego
24 marca br. odbył się IX Sprawozdawczo-Wyborczy Kongres Aeroklubu
Polskiego. Ustępujące władze Aeroklubu Polskiego przedstawiły na nim
sprawozdania z działalności za ostatni rok kadencji, a delegaci wybrali
nowego prezesa Aeroklubu Polskiego i nowe władze na kolejną
czteroletnią kadencję. Nowym prezesem Aeroklubu Polskiego został
kapitan Jerzy Makula. Delegatem Aeroklubu Warszawskiego był Prezes
Zarządu – Rafał Woźnicki, który przewodniczył Komisji Skrutacyjnej
podczas kongresu. Więcej: https://www.aeroklub.waw.pl/10616/ixsprawozdaw...

 Pomóżmy!
Zwracamy się do Was z gorącą i serdeczną prośbą o wsparcie naszego
kolegi, instruktora, Piotra Przeździeckiego darowizną 1% podatku na
leczenie jego chorego syna Michała.
3-letni dziś Michał niemal od urodzenia ma poważne problemy
zdrowotne, wymaga ciągłej, kosztownej rehabilitacji i zabiegów
medycznych. Prosimy o każde możliwe wsparcie (w tym także
o rozpropagowanie niniejszego apelu o pomoc), które pomoże w
podjęciu dalszego leczenia i rehabilitacji Michała.

 Biuletyn Bezpieczeństwa w lotnictwie
cywilnym
Zachęcamy do zapoznania się z najnowszym Biuletynem
Bezpieczeństwa w lotnictwie cywilnym opublikowanym przez ULC. W
numerze m.in.:
✈Zdarzenia lotnicze związane z udziałem laserów
✈Wpływ promieniowania laserowego na organizm ludzki
w warunkach zagrożenia bezpieczeństwa lotów załóg lotniczych
✈Laser przeszkodą na drodze do ratowania życia
✈Lasery na celowniku Policji
http://www.ulc.gov.pl/_download/bezpieczenstow_lotow/kulturapromocja-bezpieczenstwa/biuletyn_2_ok.pdf

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

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

