Komunikat sekretariatu ZG PZK z dnia 14 grudnia 2011 r.
Witam serdecznie wszystkich odbiorców naszych komunikatów. Poniżej
informacje.
1. Kazik SP2FAX członek ZG PZK w DX Challenge. Informuję, że
nasz Kolega z ZG PZK Kazik SP2FAX osiągnął w DXCC Challenge
3023 punkty.
Osiągnięcie 3000 punktów DXCC Challenge jest wyczynem w skali
ogólnoświatowej.
Do tej pory udało się to zaledwie 53 osobom. Oczywiście są to
wyniki zweryfikowane.
Kazik jest drugim polskim krótkofalowcem, który przekroczył próg
3000 punktów. Pierwszym był Ryszard SP5EWY.
Jestem przekonany, że sklasyfikowanie dwóch nadawców z Polski w czołówce
Challenge bardzo dobrze świadczy o poziomie naszego dx-ingu.
Należy również zauważyć, że Kazik zdobył również Honor Roll na CW ze stanem
338/342 podmiotów i na Phone 340/347.
Oczywiście rodzi się pytanie: kto następny z SP przekroczy próg 3000 pkt?
Jeszcze raz gratuluję
Leszek SP6CIK
DXCC Card Checker
Kaziku także gratulujemy. Prezydium ZG PZK
2. Narada robocza w sprawie stacji bezobsługowych. Zgodnie z wcześniejszymi
informacjami w piątek 9 grudnia w Delegaturze UKE we Wrocławiu odbyło się robocze
spotkanie przedstawicieli UKE oraz PZK w sprawie stacji bezobsługowych.
3. Spotkanie "opłatkowe" Praskiego OT PZK. W sobotę dnia 10. grudnia na Wale
Miedzeszyńskim 381 w Warszawie miało miejsce spotkanie opłatkowe OT37 PZK. W
spotkaniu opłatkowym uczestniczyli członkowie i sympatycy POT wraz z całymi
rodzinami od wnuków począwszy, w sumie 80 osób, w tym poseł na Sejm RP Marcin
Kierwiński, Jan SP2JLR wiceprezes PZK, radni dzielnicy Praga Południe: Bożenka
Manarczyk SQ5BT i Ryszard Kalkhoff. Z Panem Posłem Marcinem Kierwińskim długą
rozmowę na temat przyszłości krótkofalarstwa przeprowadził Jan SP2JLR.
4. Działalność gospodarcza PZK. Prezydium ZG PZK poszukuje kandydata na
"Dyrektora Działalności Gospodarczej PZK".
Zadania:
-opracowanie szczegółów koncepcji działalności gospodarczej, przy współudziale
prezydium
-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
5. Award Manager PZK. Prezydium ZG PZK w dalszym ciągu poszukuje kandydatów
na funkcję 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.
Dziękujemy za już przysłane zgłoszenia.
Bogdan SP3IQ.
6. 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.
7. Spotkanie w LOK.
W dniu 10 grudnia w siedzibie Zarządu Głównego LOK w Warszawie odbyło się
jesienne posiedzenie Komisji Sportów Łączności organizowane przez Wydział Szkolenia
Sportów Łączności i Informatyki LOK. Najważniejszym punktem posiedzenia było
wręczenie nagród dla zdobywców zawodów organizowanych przez LOK, w tym
najważniejszej imprezy to jest Mistrzostw Polski Amatorskich Radiostacji Klubowych i
Indywidualnych (MP-ARKI). Zebranie prowadził kierownik Wydziału Szkolenia i
Sportów Łączności Włodzimierz Karczewski SQ5WWK. Omówiono m.in. sprawę
zgłaszania zawodów organizowanych przez LOK do Kalendarza Zawodów
koordynowanego przez PZK w ramach współpracy PZK-LOK oraz współpracę pomiędzy
PZK-LOK dla organizowanych wspólnie zawodów szybkiej telegrafii HST.
Reprezentantem Polskiego Związku Krótkofalowców tego spotkania był wiceprezes
PZK ds sportowych Bogdan Machowiak SP3IQ.
Info SP3IQ
Janek WOŁOSEWICZ, SP9LLH nie żyje! W dniu 06.12.2011 zginął
tragicznie /wypadek/ Janek Wołosewicz, SP9LLH żył 62 lata. Długoletni
członek PZK i ZHP. Organizator i uczestnik wielu obozów harcerskich i spotkań
koleżeńskich. Składam kondolencje rodzinie zmarłego.
Jan SP9BRP
Tyle informacji na dzisiaj
Vy 73! Bogdan SP3IQ & Piotr SP2JMR

