Komunikat sekretariatu ZG PZK z dnia 7 grudnia 2011.
Witam wszystkich odbiorców naszych komunikatów. Poniżej informacje:
1. Posiedzenie prezydium ZG PZK. Zgodnie z zapowiedzią posiedzenie
prezydium odbyło się 2 grudnia 2011 r. w Bydgoszczy. Udział w
posiedzeniu wzięli wszyscy członkowie prezydium.
a) Prezydium uchwaliło projekt prowizorium budżetowego na 2012 r.
b) Podjęło uchwały o:
- O ogłoszeniu o zamiarze organizacji obozu szkoleniowego dla przyszłych
krótkofalowców.
- O zamiarze podjęcia działalności gospodarczej.
- O permanentnym poszukiwaniu osób chętnych do podejmowania działań w
zakresie działalności PZK m.in. przez ogłoszenie w komunikatach sekretariatu
ZG PZK.
c) Zajęło się rozpatrzeniem możliwości realizacji "Strategii dla PZK".
d) Przyznało medal Im Braci Odyńców za zasługi dla rozwoju krótkofalarstwa" nr
4 Kol. Jerzemu Kucharskiemu SP5BLD Redaktorowi Naczelnemu Radiowego
Biuletynu Informacyjnego PZK za długoletnie redagowanie i emitowanie RBI.
e) Prezydium ZG PZK podjęło uchwałę o skierowaniu regulaminów portalu i
forum dyskusyjnego PZK do zatwierdzenia przez ZG w drodze głosowania
elektronicznego.
f) Po analizie ofert na organizację KZD prezydium wnioskuje do ZG PZK w
sprawie zwołania KZD PZK w terminie 19-20 maja 2012 r., miejsce KZD to
ośrodek "Zacisze" w Łowiczu.
g) Prezydium rozpatrzyło wniosek Zarządu Wirtualnego OT PZK w sprawie
zmiany numeru VOT. Prezydium ZG PZK powróci do tego zagadnienia po
wyjaśnieniu sprawy ujawnienia VOT z nr 52 w KRS.
2. Obóz szkoleniowy PZK. Informujemy, że wzorem lat ubiegłych istnieje
możliwość zorganizowania obozu szkoleniowego PZK. Prezydium ZG PZK
poszukuje kierownika obozu.
Zadania to:
- opracowanie dokumentów wstępnych obozu
- prowadzenie obozu w tym nadzór nad pracą personelu
- rozliczenie obozu.
Kandydaci proszeni są o zgłaszanie się do Piotra Skrzypczaka SP2JMR prezesa
PZK sp2jmr@pzk.org.pl
W sekretariacie ZG PZK są dostępne materiały wzorcowe i przykładowe
ułatwiające opracowanie dokumentacji ofertowej oraz rozliczenie obozu.
3. Działalność gospodarcza PZK. Prezydium ZG PZK ogłasza konkurs na
"Dyrektora Działalności Gospodarczej PZK".
Zadania:
- opracowanie szczegółów koncepcji działalności gospodarczej
- przygotowanie logistyczne działalności
- nadzór nad realizacją
Zgłoszenia kandydatów proszę kierować drogą elektroniczną do Kol. Jana
Dąbrowskiego SP2JLR Wiceprezesa PZK sp2jlr@pzk.org.pl oraz prezesa Piotra
Skrzypczaka SP2JMR sp2jmr@pzk.org.pl

4. Award Manager PZK. Prezydium ZG PZK ogłasza konkurs na Award
Managera PZK. Award Manager powinien realizować następujące zadania:
-

prowadzenie weryfikacji zgłoszeń i wydawanie dyplomów PZK
edycja informacji tematycznych na portalu PZK ze specjalnością dyplomy
pomoc w promowaniu akcji dyplomowych organizowanych przez PZK i OT PZK
współpraca z Klubami stowarzyszonych w PZK ze specjalnością dyplomy

Zgłoszenia oraz zapytania proszę kierować drogą elektroniczną na adres Bogdana
SP3IQ Wiceprezesa PZK sp3iq@pzk.org.pl oraz adres Piotra SP2JMR Prezesa
PZK sp2jmr@pzk.org.pl
Do czasu powołania nowego Award Managera zgłoszenia na dyplomy proszę
przesyłać do sekretariatu ZG PZK.
Bogdan SP3IQ.
5. WASR w akcji i publikatorach. W mediach powiatu ostrowskiego ukazała
się taka o to publikacja dotycząca WASR.
"Na co dzień są grupą znajomych realizującą swoje krótkofalarskie hobby. Chcą
jednak służyć wszystkim, zwłaszcza w sytuacjach kryzysowych, takich jak
nawałnice czy powodzie. Dlatego powołali Wielkopolską Amatorską Sieć
Ratunkową, która ma współpracować z tzw. profesjonalnymi służbami.
Krótkofalarstwo to hobby polegające na łączeniu się z ludźmi z wykorzystaniem
fal radiowych. Dzięki tej pasji i niepozornemu sprzętowi mogą łączyć się i
rozmawiać z ludźmi zarówno z sąsiedniego bloku, jak i z najodleglejszych krajów
świata.
- Nam do rozmowy nie jest potrzeby telefon, łącze internetowe. Możemy
wyjechać w teren i szybko z wykorzystaniem anteny z drutu rozwieszonego
pomiędzy drzewami” zbudować prosta antenę, a zasilanie czerpać z akumulatora
lub nawet baterii i w ten sposób rozmawiać z całym światem – mówi Paweł
Modlitowski SQ3POS, krótkofalowiec z Ostrowa, członek WASR..."
Pełny artykuł pod adresem: http://www.powiat-ostrowski.pl/artykul/2134
Rafał SQ6IYR EmCom Manger PZK
6. Zebranie sprawozdawcze ON PZK w Pile.
W dniu 3 grudnia br. w Ujściu k/ Piły odbyło się Zebranie Sprawozdawcze
Oddziału Nadnoteckiego PZK w Pile.
Zebranie odbyło się w drugim terminie czyli o godz.10.30 (1-szy termin 10.00).
Na 122 członków obecnych było 41 co stanowi 32,78% członków ON PZK.
Podczas zebrania dla uhonorowania zasług i działalność na rzecz ON PZK
członków wręczono grawitony:
• Kol. SP3CMA dla swojej grupy otrzymał graweton oraz dyplom z
zorganizowanie grupy „radiorycerzy”, pracę grupy z zamków na szlaku
Wedlów.
• Kol. SP3MFC reprezentujący kluby SP3KLZ, SP3ZKP za prowadzenie
szkoleń oraz organizacje egzaminów na świadectwo uzdolnienia i prace z
parków krajobrazowych.
• Kol. SP3SLD ze Śremu prezes klubu SP3PKC za propagowanie
krótkofalarstwa na terenie powiatu śremskiego i powiatów ościennych.
• Kol. SP3QYW wraz z grupą za modernizację przemiennika pilskiego SR3N.

Odwołano z funkcji skarbnika oddziału na jego własną prośbę kol. SP3CFM. Na
zebraniu zarządu które odbyło się zaraz po zakończeniu zebrania
sprawozdawczego powierzono funkcję skarbnika byłemu doradcy formalnofinasowemu Kol. SP3UY.
Dokoptowano do zarządu Kol. SQ3KLI, nowego członka naszego oddziału.
Aktualny skład zarządu ON PZK:
• SP3EA - Prezes, Qsl manager
• SP3BTK - Sekretarz, administrator strony oddziałowej
• SP3UY - Skarbnik
• SP3VBF - członek zarządu-instruktor do spraw szkolenia
• SQ3KLI - członek (planowana funkcja do spraw współpracy z młodzieżą)
Wybrano dwóch delegatów i na KZD w osobach:
• Kol. SP3AMY Józef Wojcieszak
• Kol. SP3MFC Kazimierz Janucik
Zarząd składa podziękowanie właścicielowi Pizzerii w Ujściu Kol. Krzysztofowi
SP3EPG za udostępnienie lokalu oraz zorganizowanie naszego zebrania.
Prezes ON PZK w Pile
Adam SP3EA
7. Wyniki Maratonu z okazji DEN. Na portalu PZK znajdują się wyniki
Maratonu Krótkofalarskiego "O Puchar Podkarpackiego Kuratora Oświaty" z okazji
Dnia Edukacji Narodowej w 2011 roku. Jednocześnie informuję, że puchary i
dyplomy wysłane zostały do wszystkich zwycięzców. DZIĘKUJĘ!
VY-73! Zbyszek SP8AUP
Tyle informacji na dzisiaj.
Vy 73! Piotr SP2JMR prezes PZK

