Komunikat sekretariatu ZG PZK z 25.05.2011
Witam serdecznie wszystkich odbiorców naszych komunikatów:
A oto informacje
1. Posiedzenie ZG PZK.
W dniu 21 maja 2011 odbyło się w Burzeninie k. Sieradza posiedzenie ZG PZK. Wzięło w
nim udział 23 członków ZG.
Zarząd Główny podjął następujące uchwały:
- o przyjęciu protokołu z Posiedzenia z czerwca 2010 r
- o nadaniu Złotej Odznaki Honorowej Kol. Januszowi SP9LAS z Tarnowskiego OT PZK
- o nadaniu 21 Odznak Honorowych PZK
- o zatwierdzeniu bilansu i sprawozdań finansowych za 2010 r
- o przeznaczeniu kwoty nadwyżki z roku 2010 na zwiększenie przychodów w roku
obrotowym 2011
- o wysokości składek na rok 2012 - zgodnie z propozycją prezydium
- ZG PZK uchwalił nowy zmieniony Regulamin Głosowania Elektronicznego na podstawie
propozycji OT73
Posiedzenie było bardzo konstruktywne, a wystąpienia członków ZG PZK oraz GKR były
nacechowane głęboką troską o przyszłość PZK. Dziękuję Członkom ZG PZK, GKR PZK
oraz Gościom Posiedzenia za przybycie i udział w Posiedzeniu.
Podjęte uchwały z całą pewnością posunęły nasze stowarzyszenie o kilka kroków
naprzód.
Vy 73! Piotr Skrzypczak SP2JMR prezes PZK
2. Przedkontestowe spotkanie zespołu SN0HQ.
W dniach 20 – 22.05.2011 w Burzeninie k. Sieradza (w tej samej
lokalizacji gdzie odbywało się posiedzenie ZG PZK) odbyło się
przedkontestowe spotkanie Zespołu SN0HQ.
Kapitan Zespołu SN0HQ pisze:
jesteśmy po niezwykle intensywnych i ciekawych rozmowach w Burzeninie.
Najważniejsze ustalenia. Nie obyło się bez problemów i zaskakujących zmian. Ustalono
co następuje:
1,8 CW - SP6EQZ,
1,8 SSB - SQ8JLA,
3,5 CW - SP3GEM,
3,5 SSB - SP8BRQ,
7 CW - SP8BRQ,
7 SSB - SP6RZ/SP9QMP,
14 CW - SP4MPG,
14 SSB - SP2FAX,
21 CW - SP8ONZ,
21 SSB - SP4MPG,
28 CW - SP2JMB,
28 SSB - SP3GEM
Szczegóły i stacje rezerwowe podane zostaną w najbliższym czasie bo jeszcze trwają
niezbędne ustalenia. Ale wszystko jest na dobrej drodze. Ustalono także sprawy
formalne oraz priorytety oraz założenia taktyczne. W najbliższych dniach zsieciujemy się
i podejmiemy treningi.
Pozdrawiam Was wszystkich - Tomek SP6T
NIECH MOC BĘDZIE Z NAMI!!!

3. ŁOŚ 2011. Jak donosi Marek SP9UO, w poniedziałek 23 maja na Łosiowej górce
rozpoczął się ruch, zameldowali się pierwsi goście i rozstawili przyczepę
kempingową z antenami. Bardzo to miłe i sprawia dużo satysfakcji że praca
organizatorów Łosia przynosi efekty. Zobaczymy kto będzie następny bo
miejsca jest dużo a spokoju i ciszy też nie brakuje. Wszystkim
zainteresowanym przypominamy że tegoroczne Ogólnopolskie Spotkanie Na
Granicy Trzech Okręgów SP6,SP7 i SP9 odbędzie się w najbliższy weekend
28,29 maja 2011 a oficjalne rozpoczęcie nastąpi w sobotę o godzinie 10.00. Swoje
uczestnictwo już zapowiedzieli koledzy z Ukrainy, Czech i Niemiec. Wszystkie informacje
na temat spotkania można znaleźć na stronie www.losnapograniczu.strefa.pl oraz
stronach klubów SP7KED i SP9KDA. Czynne będą stacje naprowadzające pracujące na
145,700 przemiennik Wieluński i 145,550 a z firmy cateringowej dostaliśmy informację
że kucharz zakupił już produkty na grochówkę dla wszystkich uczestników.
Organizatorzy zapewniają że dokładają wszelkich starań żeby kolejną imprezę można
uznać za udaną. Do zobaczenia w Jaworznie k. Wielunia JO91IB.
ZG PZK SP7KED SP9KDA
4. Komunikat Redakcji RBI PZK na 25.05.2011 r.
Od niedzieli.22.05.2011 r. na stronie Internetowej RBI:
http://www.rbi.ampr.org jest możliwość zapoznania się z zapisem
dźwiękowym z Posiedzenia Zarządu Głównego Polskiego Związku
Krótkofalowców. Posiedzenie odbyło się w dniu 21.05.2011 w Burzeninie koło Sieradza.
Pierwsza część relacji dźwiękowej z tego Posiedzenia ukazała się, już wcześniej, w
niedzielnych programach RBI nadanych w dniu 22.05.2011 r. Natomiast druga część
relacji dźwiękowej z w/w Posiedzenia ZG PZK znajduje się już na stronie internetowej
programu RBI. Warto posłuchać co działo się w Burzeninie. Redakcja RBI zaprasza do
zapoznania się z całym zapisem dźwiękowym tego spotkania, który jest umieszczony na
www.rbi.ampr.org
Redakcja przypomina, że Radiowy Biuletyn Informacyjny jest nadawany zgodnie ze
stałym harmonogramem w każdą niedzielę.
o godzinie 8.00 L na QRG 3700 kHz +/- QRM /emisja stała/,
o godzinie 10.30 L na QRG 3700 kHz +/- QRM /emisja stała/,
oraz o godzinie 22.30 L w okolicy QRG 3700 kHz /3700-3710 kHz/emisja próbna/.
Redakcja RBI prosi o raporty słyszalności programu nadawanego na falach krótkich.
Telefon do Redakcji RBI: +4822 7242380 oraz tel. komórkowy +48 607928029. Poczta
mailowa: sp5bld@poczta.onet.pl i sp5bld@wp.pl
Na falach krótkich jest aktualnie nadawany i w dalszym ciągu będzie nadawany, serwis
informacyjny RBI zawierający bieżące, autoryzowane informacje przesłane przez
zainteresowanych programem słuchaczy. Te, nadesłane przez słuchaczy informacje,
będą umieszczane również na stronie internetowej Radiowego Biuletynu Informacyjnego:
http://www.rbi.ampr.org
W związku z zapytaniami i wątpliwościami Redakcja RBI informuje, że program dla
słuchaczy w kraju jest nadawany na falach krótkich zgodnie z harmonogramem jak
wyżej.
Informację przekazał: Jerzy Kucharski SP5BLD.

SP6FIK s.k. W dniu 22 maja 2011 w godzinach porannych zmarł w wieku 63 lat nasz
Kolega Ś.P. IGNACY MUCHA SP6FIK. Długoletni członek PZK. Od 1967 roku członek
Piastowskiego Klubu Krótkofalowców SP6PAZ-SN6O. Ostatnio pełnił funkcję sekretarza
klubu SP6PAZ. W dniu 21 maja uczestniczył z Kolegami z Opola w imprezie ,,Kościerzyce
2011 '' .... planował wspólny wyjazd z nami na ŁOSIA 2011.... Cześć jego pamięci.

Pogrzeb Ś.P Ignacego MUCHY SP6FIK odbędzie się w dniu 27 maja 2011 ( w piątek ) o
godzinie 15.00 msza w Kościele Parafialnym w miejscowości BRZYKÓW - potem nastąpi
wyprowadzenie zwłok na tutejszy cmentarz w miejscowości BRZYKÓW ( na trasie
Wieluń - Łódź ) powiat Łask , woj. Łódzkie - trasa - numer drogi 481.
Chętni Koledzy proszeni są o zgłaszanie wyjazdu na pogrzeb do Kolegi Eugeniusza
Klonowskiego SP6DIL na telefon 600733366 od tej chwili ( istnieje możliwość
załatwienia autokaru ). Ewentualnie wyjazd kilkoma samochodami.
vy 73! Krzysztof SP6DVP + Eugeniusz SP6DIL

Tyle informacji na dzisiaj !
Vy 73! Piotr SP2JMR prezes PZK

