KOMUNIKAT nr 3
Zarządu MSK OT PZK
z dnia 06.10.2020r.
1.

Informuję, że Spotkania Oddziałowe odbywają się niezmiennie w każdy wtorek od
godziny 18. Istnieje możliwość odwiedzenia Oddziału również w inne dni, po wcześniejszym
umówieniu się przez e-maile lub telefony podane poniżej.
Zapraszamy wszystkich koleżanki i kolegów radioamatorów bez względu na przynależności
oddziałowo – klubowe.

2.

Od 14 października rozpoczynamy cykliczne spotkania pod nazwą Dzień radiowy
z Andrzejem SP9ADU, który będzie dyżurował w każdą środę od godziny 17 do 20!
Zapraszamy wszystkich, bez względu na przynależności, którzy chcą podszkolić się z procedur
operatorskich pod okiem doświadczonego operatora i instruktora.
Jeśli nie posiadasz swoich urządzeń lub boisz się złapać za mikrofon te zajęcia są właśnie dla
Ciebie! Zapraszamy!

3.

Terenowe Ćwiczenia Łączności „Wyścig 2020”!
Na zaproszenie kolegów z SP9MOA kliku członków oddziału wzięło udział w Terenowych
Ćwiczeniach Łączności w Puszczy Niepołomickiej pod kryptonimem „Wyścig 2020”.
Celem ćwiczeń było sprawdzenie zdolności przekazywania komunikatów w terenie trudnym
radiowo jak i wypracowanie formy ich przekazania, a wszystko w tle rzeczywistego wyścigu
kolarskiego Tomasza Marczyńskiego odbywającego się wówczas w Puszczy.
Dziękujemy za zaproszenie.
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4.

Beacon SR9VHF!
Krakowsko - Podhalańska Grupa Krótkofalowców (Klub Terenowy OT-10), w składzie
Krzysztof SP9SVH i Kazimierz SP9SVE, zamontowała na górze Luboń Wielki (lokator JN99XP)
beacon SR9VHF działający na częstotliwości 144.484MHz SSB. Zapraszamy do prowadzenia
nasłuchów.

5.

Testowe DIGI APRS!
Wychodząc na przeciw oczekiwaniom użytkowników radiowej sieci APRS w Krakowie
w siedzibie OT-10 został uruchomiony testowo DIGIpeater pod tymczasowym znakiem
SQ9ZAY-4. Urządzenie AVRT5 wypożyczone z Niepołomickiego Klubu Krótkofalowców
SP9MOA pokryje tymczasową lukę w sieci na terenie miasta do czasu naprawy SR9NRK.

6.

Przemiennk SR9C!
Informujemy, że w najbliższym czasie zostanie ponownie uruchomiony przemiennik
analogowy SR9C, który powróci na swoje miejsce po pracach serwisowych.

7.

Na obecną chwilę nadal trwa j procedowanie dokumentów przez Sąd Rejonowy w Krakowie,
a co za tym idzie w dalszym ciągu nie uzyskaliśmy dostępu do konta oddziałowego.
Po rozmowie telefonicznej z pracownikiem Sądu Rejonowego uzyskaliśmy informację, że nasz
wniosek jest już rozpatrywany więc niebawem otrzymamy odpowiedni wpis do KRS.

W razie pytań prosimy o kontakt przez e-mail:
Prezes: Michał SQ9ZAY
tel. 692104392
Skarbnik: Adam SP9XUM
tel. 503734389

sp9pkz@interia.pl
sq9zay@gmail.com
sp9xum@interia.pl

PREZES
MSK OT PZK w Krakowie
/-/ Michał Matusik SQ9ZAY
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