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1.

WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO WYBORCZE OT27 –

W imieniu Zarządu Oddziału zapraszam na Walne Zebranie Sprawozdawczo
Wyborcze naszego oddziału. Zebranie odbędzie się w dniu 13 marca 2016, o
godz. 10:00, w Klubie SP3POW, w Ostrowie Wlkp. przy ul. Poznańskiej 43 –
w Zespole Szkół Technicznych – aula szkoły I piętro (wejście od ul. Batorego i
od ul. Poznańskiej ) .
Drugi termin zebrania ustalono na godz. 10:15.
Proszę naszych członków o liczny udział w tym zebraniu.
2. SP DX CONTEST 2016 –

w dniach 2 i 3 kwietnia odbędą się coroczne
zawody SP DX CONTEST .W roku 2015 Oddział nasz zajął 3 miejsce we
współzawodnictwie OT. Zachęcam wszystkich naszych członków do licznego
udziału w tych zawodach. Regulamin zawodów na stronie
http://www.spdxcontest.pzk.org.pl/reg/reg_sp.html

3. KONFERENCJA ARISS –

Ogólnopolską Konferencję Uczestników i
Sympatyków Programu ARISS, odbędzie się trzeci raz w Ostrowie
Wielkopolskim. Jest to sukces organizacyjny kolegów z klubu SP3POW gdyż
kolejny raz powierzono im organizacje tej konferencji.

4. ZEBRANIE ZARZĄDU OT 27 – w dniu 31 stycznia odbyło się zebranie

Zarządu OT 27 w klubie SP3PMA w Koninie. Protokół z zebrania jest
umieszczony na naszej stronie. Dziękuje kolegom z klubu SP3PMA za
udzieloną gościnę zarządowi.
5. SKŁADKI PZK, OT 27 - w dniu 31 marca mija ostateczny termin opłacenia

składek za I półrocze br. Aktualna lista opłaconych składek jest dostępna na
stronie OT 27. Na dzień dzisiejszy oddział nasz liczy 117 -tu członków oraz
14-cie klubów. Proszę wszystkich o bieżące sprawdzanie swoich zobowiązań
składkowych wobec PZK i OT 27.
ZMIANA NUMERU KONTA - informuje kolejny raz 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

6. AKADEMIA KRÓTKOFALOWCA OT 27 –

dzięki kolegom z klubu
SP3KQV a szczególnie Bogdanowi SP3LD są organizowanie Akademie
Krótkofalarskie OT 27. Na spotkaniach tych omawiane są sprawy dotyczące
naszego hobby. Mam nadzieje że te spotkania będą dalej kontynuowane.
Swoje ewentualne uwagi lub tematy oraz czy taka forma spotkań jest
potrzebna i wystarczająca, proszę przekazywać Bogdanowi SP3LD
sp3ld@wp.pl

7. EKSPEDYCJA 5J0P – w dniach 06.03.2016 do 21.03.2016 będzie pracował

stacja z San Andres znak 5J0P. Wyprawa ta jest zorganizowana przez kolegów
z SP. W wyprawie tej będą uczestniczyć nasi koledzy z Oddziału Janek
SP3CYY oraz Jurek SP3GEM. Życzymy naszym kolegom powodzenia oraz
dużo QSO.
73 Krzysztof
sp3fyx

