KOMUNIKAT OT 27 32/X/2015
1 PAŹDZIERNIK 2015 ROK

1. AKCJA 35-CIO LECIE OT 27 – w dniach od 1 czerwca do 30 września

odbyła się akcja dyplomowa z okazji 35-cio lecia powstania naszego
Oddziału. Przez cały czerwiec pracowała stacja okolicznościowa SN27OPW.
W prace tej stacji zaangażowane były cztery kluby SP3PFQ, SP3PJA,
SP3PMA oraz SP3KWA, łącznie zrobiono 1898 QSO z sześcioma
kontynentami oraz 62-ma podmiotami DXCC. Zarząd dziękuje wszystkim
którzy wzięli udział w tej akcji. Zostały już wydane pierwsze dyplomy z tej
okazji. Regulamin dyplomu jest umieszczony na naszej stronie.
2. ZAWODY PUCHAR WIELKOPOLSKIEJ PYRY 2015 – w dniu 20

września odbyły się coroczne zawody organizowane przez nasz Oddział
PUCHAR WIELKOPOLSKIEJ PYRY 2015. W tym roku udział wzięło 145
stacji w tym z naszego oddziału 25 stacji. Wyniki zawodów są umieszczone na
stronie OT 27
3. STRONA INTERNETOWA OT 27 – zgodnie z apelem Administratora naszej

strony Leszka SP3LEM proszę o rejestracje naszych członków na stronie OT
27. W tej chwili jest zarejestrowanych 42 osoby co stanowi około 1/3 naszych
członków. Proszę także naszych członków o odwiedzanie naszej strony oraz
większa aktywność w redagowaniu strony.
4. SP DX CONTEST 2015 – ogłoszono wyniki SP DX CONTESTU 2015. W

klasyfikacji Oddziałów nasz oddział zajął trzecie miejsce. Mimo mniejszej
aktywności naszych stacji niż w roku 2014, wynik ten można uważać za duży
sukces. Dziękuje wszystkim kolegom którzy poświęcili swój czas i wzięli
udział w zawodach i mam nadzieje że w roku 2016 nasz oddział powtórzy ten
wynik. Gratuluje wszystkim którzy zajęli czołowe miejsca w swoich
klasyfikacjach a szczególnie gratuluje Jurkowi SP3GEM za zajęcie pierwszego
miejsca w kategorii SO AB PHONE HP
5. KONFERENCJA ARISS - Ogólnopolską Konferencję Uczestników i

Sympatyków Programu ARISS, odbędzie się 17 października br. w Ostrowie
Wielkopolskim. Zaproszeni na konferencję prelegenci przedstawią prezentacje
i referaty, które mają na celu pokazać jak przygotować i zrealizować szkolny
kontakt radiowy ARISS. Omówione zostaną nowe zasady przyjmowania i
realizowania wniosków szkół ubiegających się o udział w programie.
Spotkanie będzie też okazją do omówienia bieżących, ciekawych działań
wolontariuszy ARISS w Polsce.

6. ZEBRANIE ZARZĄDU OT 27 – w dniu 6 września odbyło się zebranie

zarządu w klubie SP3PGZ w Kole. Protokół z zebrania jest umieszczony na
naszej stronie. Dziękuje Grzegorzowi SP3CSD za udzieloną gościnę
zarządowi.
7. ZEBRANIE ZARZĄDU W GRUDNIU – zgodnie z tradycja w dniu 6

grudnia br. odbędzie się zebranie Zarządu poświęcone sprawom klubowym. W
związku z tym proszeni są przedstawiciele wszystkich klubów działających na
terenie naszego Oddziału o przybycie na te zebranie. Zebranie zorganizują
koledzy z klubu SP3POW, a odbędzie się w Zespole Szkół Technicznych ul.
Poznańska 43 w Ostrowie. Jednocześnie przypominam że do końca roku
kluby są zobowiązane do dostarczenia zgłoszenia do obsługi QSL na rok 2016
oraz sprawozdania z działalności w roku 2015.
8. SKŁADKI PZK, OT 27

- w dniu 30 września minął ostateczny termin
opłacenia składek za II półrocze br. Aktualna lista opłaconych składek jest
dostępna na stronie OT 27. Na dzień dzisiejszy oddział nasz liczy 113 -tu
członków oraz 13-cie klubów. Proszę wszystkich o bieżące sprawdzanie
swoich zobowiązań składkowych wobec PZK i OT 27.

9. ZMIANA NUMERU KONTA - informuje że nastąpiła zmiana numer konta

bankowego naszego Oddziału. Aktualny numer konta podaje poniżej:
41 2030 0045 1110 0000 0409 9460
Południowa Wielkopolska Oddział Polskiego Związku Krótkofalowców
ul. Śmigielskiego 16a/7
63-400 Ostrów Wlkp
10. AKADEMIA KRÓTKOFALOWCA OT 27 – w dniu 25 września odbyła się

kolejna edycja akademia krótkofalowca OT 27. Dziękuje kolegom z klubu
SP3KQV a szczególnie Bogdanowi SP3LD za zorganizowanie tej akcji. Mam
nadzieje że to nie ostatnie takie spotkanie. Krótka relacja oraz kilka zdjęć są
umieszczone na naszej stronie.
11. EKSPEDYCJA S79SP– w dniach 03.10.2015 do 18.10.2015 będzie pracował

stacja z Seychellesi znak S79SP. Wyprawa ta jest zorganizowana przez
kolegów z SP. W wyprawie tej będzie uczestniczyć nasz kolega z naszego
Oddziału Jan SP3CYY . Życzymy naszemu koledze powodzenia oraz dużo
QSO.
73 Krzysztof
sp3fyx

