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Zdrowych, wesołych i pogodnych
Świąt Bożego Narodzenia. Niech
będą one okazją do zadumy, ale i
radości z rodzinnego spotkania.
Niech przyniosą wytchnienie od
codziennych zmagań i trosk.
Magicznych Świąt Bożego Narodzenia wszystkim członkom naszego
oddziału oraz ich rodziną życzy
Zarząd OT 27

1. PROGRAM YOTA – od dnia 1 grudnia do dnia 31 grudnia br. jest

aktywna stacja SN0YOTA Radiostacja popularyzuje idee YOTA
aktywności dzieci i młodzieży na pasmach amatorskich. Jednocześnie
realizuje program dyplomowy, rozdając punkty do dyplomu w czterech
klasach od "brązowej" do "platynowej". Akcje koordynuje IARU za
pośrednictwem osób funkcyjnych związanych z młodzieżowym ruchem
krótkofalarskim w poszczególnych krajach. W Polsce koordynatorem jest
Jurek SP3SLU.
2. ARISS OSTROW WLKP – wstępnie na początek stycznia ustalono

termin łączności w programie ARISS kolegów z klubu SP3POW w
Ostrowie. Życzymy kolegom z klubu SP3POW udanego kontaktu.
3. RADIOREAKTYWACJA W GRZYMISZEWIE – w dniu 15 listopada

2013 odbyła się lekcja otwarta krótkofalarstwa wg programu
RADIOREAKTYWACJA. W lekcji tej brała udział młodzież z
Gimnazjum im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Grzymiszewie,
powiat Turek, gmina Tuliszków. Lekcję przeprowadzi kol. Paweł
SQ5STS z pomocą asystentów. Na lekcję, w charakterze obserwatorów,
zaproszeni zostali krótkofalowcy z klubów, w szczególności z OT-27
PZK. Akcja ta oprócz oddziaływania dydaktycznego na uczniów powinna
posłużyć za inspirację dla kolegów krótkofalowców zainteresowanych
ożywieniem działalności w klubach, szczególnie przyciągnięciem
młodzieży, lub poszukiwaniem pomysłów na wyjście z naszym hobby na
zewnątrz, w tym do szkół.
4. SKŁADKI PZK – przypominam że do dnia 15 stycznia 2014 należy

opłacić składki PZK i oddziałowe na rok 2014. Ostateczny termin

opłacenia składek mija 31 marca 2014. Wysokość składek na rok 2014
nie uległa zmianie. Wykaz aktualnie opłaconych składek jest dostępny na
stronie OT 27 w dziale SKŁADKI OT i PZK.
5. ZMIANY

W
REGULAMINIE
WSPÓŁZAWODNICTWA
SPORTOWEGO KLUBÓW 2014 – na zebraniu Zarządu OT 27
dokonano zmiany w regulaminie współzawodnictwa sportowego.
Aktualny regulamin jest umieszczony na stronie OT 27.

6. ZEBRANIE ZARZĄDU OT 27 – w dniu

8 grudnia br. odbyło się
zebranie zarządu OT 27. Zebranie to było poświęcone sprawom
klubowym . Na zaproszenie Zarządu przybyli następujący przedstawiciele
klubów SP3POW, SP3ZIR, SP3KNI, SP3PKA, SP3PMA, SP3KWA,
SP3KRE, SP3PJA, SP3PGZ, SP3PFQ działających na terenie naszego
oddziału. Protokół z zebrania będzie umieszczony na naszej stronie.
Zarząd dziękuje kolegom z klubu SP3POW za udzieloną gościnę.

7. WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE OT 27 – wstępnie

ustalono termin Walnego Zebrania Sprawozdawczego OT 27 na dzień 16
marca 2014.
8. SPOTKANIE OPŁATKOWE – koledzy z klubu SP3KQV w dniu 18

grudnia br. organizują spotkanie opłatkowe. Pełna informacja na stronie
OT 27.
9. RADIOWY DZIEN DZIECKA 2014 – w dniu 5 stycznia 2014 odbędzie
się kolejna edycja radiowego dnia dziecka. Zachęcamy kluby działające
na terenie OT 27 do udziału w tej akcji.
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