Komunikat sekretariatu ZG PZK z dnia 1 lutego 2012
Witam serdecznie wszystkich odbiorców naszych komunikatów. A oto
informacje:
1. Podziękowania oraz krótka informacja o wydatkowaniu środków
z 1% na OPP.
Po raz kolejny w imieniu ZG PZK i członków naszej organizacji serdecznie
dziękujemy wszystkim darczyńcom, którzy wsparli nasz Związek swoim 1% od
należnego podatku za rok 2010. Pozwoliło to w latach ubiegłych i pozwoli w roku 2012
na realizację wielu ważnych przedsięwzięć w ramach PZK jako OPP, których by bez
Waszego wsparcia po prostu nie było.
Za rok 2010 na nasze konto wpłynęło ponad 82000 zł. To dużo, a zarazem niewiele
biorąc pod uwagę nasze potrzeby, plany i zamierzenia.
Zdajemy sobie sprawę, że być może nasze lobbowanie na rzecz pozyskiwania środków
od darczyńców jest niewystarczające. Obiecuję popracować nad tym, choć PZK trudno
konkurować o 1% z fundacjami i organizacjami o charakterze ogólnospołecznym
prowadzącymi szeroko rozumianą działalność charytatywną.
Namawiając do przekazania 1% od podatku na rzecz PZK należy podkreślać, że to co
za te środki kupujemy czy na co je wydajemy nie służy tylko członkom PZK i
krótkofalowcom w ogóle. Spora część naszych działań jest skierowana do szerszych
kręgów społeczeństwa np. poprzez budowę sieci łączności awaryjnej, bramek APRS,
promowanie regionów, miast i miejscowości, w których mieszkamy, a także na
organizację otwartych spotkań integracyjnych. To oczywiście nie wszytko. Zwracamy
uwagę na edukacyjny charakter krótkofalarstwa na politechnizację dzieci i młodzieży,
w tym także na wiązanie ich aktywności w sportach krótkofalarskich takich jak zawody
krótkofalarskie, Amatorska Radiolokacja Sportowa, Szybka Telegrafia czy też wyprawy
radiowe choćby lokalne na zamki oraz uaktywnienie powiatów i gmin. To wszystko
daje możliwość sprawdzenia siebie, swoich możliwości, a także nabycia umiejętności
trudnych do osiągnięcia bez krótkofalarstwa. To wszystko jest możliwe w znacznym
stopniu dzięki Waszej hojności.
Tak jak i w dwóch poprzednich latach wszyscy znani nam darczyńcy otrzymali od nas
indywidualne podziękowania. Tych znanych nam darczyńców jest ponad 600. Znani to
Ci, którzy ujawnili Urzędowi Skarbowemu swoje dane teleadresowe zgadzając się na
ich wykorzystanie przez beneficjenta.
Kończąc jeszcze raz dziękujemy Wam za wsparcie naszej działalności.
Wszelkie zapytania związane z wykorzystaniem środków z darowizn proszę kierować
na adres sp2jmr@pzk.org.pl lub listownie na adres:
Polski Związek Krótkofalowców sekretariat ZG PZK, ul. Modrzewiowa 25, 85-635
Bydgoszcz
Poniżej znajduje się szczegółowa informacja na temat przekazywania 1% za rok
2011.
Jak Przekazać środki z 1% od należnego podatku na PZK za 2011 rok?
Aby przekazać 1% należnego podatku dla Polskiego Związku Krótkofalowców
jako organizacji pożytku publicznego wystarczy wpisać w odpowiednią rubrykę PIT 28,
36. 36L, 37, 38 i 39 numer KRS: 0000088401

W najczęściej stosowanych formularzach należy zrobić to wg. poniższego zestawienia.
1. w PIT 28 poz. 125 numer KRS,
poz. 126 kwota,
poz. 127 cel szczegółowy 1%,
poz. 128 zgoda na przekazanie danych osobowych darczyńcy
2. w PIT 36

poz. 301 numer KRS,
poz. 302 kwota,
poz. 303 cel szczegółowy 1%,
poz. 304 zgoda na przekazanie danych osobowych darczyńcy

3. w PIT 36L poz. 104
poz. 105
poz. 106
poz. 107

numer KRS,
kwota,
cel szczegółowy 1%,
zgoda na przekazanie danych osobowych darczyńcy

4. w PIT 37

poz. 122 numer KRS,
poz. 123 kwota,
poz. 124 cel szczegółowy 1%,
poz. 125 zgoda na przekazane danych osobowych darczyńcy

5. w PIT 38

poz. 57 numer KRS,
poz. 58 kwota,
poz. 59 cel szczegółowy 1%,
poz. 60 zgoda na przekazane danych osobowych darczyńcy

6. w PIT 39

poz. 50 numer KRS,
poz. 51 kwota,
poz. 52 cel szczegółowy 1%,
poz. 53 zgoda na przekazane danych osobowych darczyńcy

Konieczne jest podanie nr KRS. Pozostałe rubryki w zależności od woli darczyńców.
Piotr SP2JMR prezes PZK & Sławek SP2JMB skarbnik PZK
2. Tajemnicza fala. Pod taką nazwą odbędą się warsztaty krótkofalarskie z udziałem
dzieci będących na feriach zimowych w miejscowościach należących do gminy Białe
Błota. Grupa krótkofalowców należących do klubu SP2PAQ, zaprezentuje dzieciom
pracę na radiostacji, "łowy na lisa", nauczy dzieci odbioru i nadawania sygnału SOS.
Kolega Tomasz Rumiński SP2JAR umożliwi oglądanie warsztatów na żywo poprzez
stronę internetową klubu SP2PAQ.Będzie to w dniu 14.lutego br w godzinach 10-14.
Zapraszamy także do nawiązywania łączności ze stacją SP2PAQ/2.
W ramach warsztatów odbędą się także pokazy demobilowego sprzętu łączności.
Krzysztof SP2IHI prezes SP2PAQ.
3. Tall Ship Races 2012. francuska organizacja ARACE, na okoliczność wyścigów
żaglowców pn. "Tall Ship Races 2012", podejmuje także działania na rzecz promocji
krótkofalarstwa (połowa uczestników wyścigów, zgodnie z regulaminem, musi mieć od
15 do 25 lat).
W związku z powyższym, w dniach od 2 do 8 lipca pracować będą stacje
okolicznościowe (przewidziane są też dyplomy), ma też odbyć się konferencja.

Dalsze informacje dostępne będą w terminie późniejszym. Na wyszczególnionych w
treści listu jednostkach reprezentujących na wspomnianych wyścigach będą także
nasze jednostki. Mile widziane by Polskę również reprezentowała choćby jedna stacja
okolicznościowa.
Paweł SP7TEV
4. Walne Zebranie Dolnośląskiego Oddziału Terenowego PZK (OT01). Walne
zebranie. Zarząd Dolnośląskiego Oddziału Terenowego PZK we Wrocławiu informuje,
że zwołuje Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Oddziału w dniu 4 marca 2012
niedziela, w Sali Śląskiego Okręgu Wojskowego przy ulicy Pretficza 24 we Wrocławiu.
O godz. 10:00 w pierwszym terminie i 10:30 w drugim terminie\".
Za Zarząd: sekretarz DOT - SP6IFN
5. Walne zebranie OT 28. Zarząd OT 28 zwołuje Walne zebranie Tarnowskiego OT
PZK OT28 zwołuje na 12.02.12 w lokalu KH ZHP ul. Konarskiego godz. 09.00 I termin
09.30 II termin.
6. Walne zebranie OT15. Zarząd OT 15 podjął uchwałę o zwołaniu Walnego
Zebrania ŁOT na dzień 3 marca. Szczegóły w zawiadomieniu i nast. komunikatach.
7. LUTOWE MK QTC
Kolejny numer MK QTC już w druku. Będzie wysyłany wg nowych
zasad, czyli każdego 5 dnia miesiąca lub nieco wcześniej. W tym
wydaniu dużo jest informacji z kraju i ze świata. Są to głównie
wiadomości radiooperatorskie, adresowane do czynnych w eterze krótkofalowców.
Zwracamy uwagę na oszustwa jakich dopuścili się SP-OPs, robiąc nam wszystkim jako polskim krótkofalowcom - sporo wstydu. Celowo znów poruszamy ten temat i
jest to nasza odpowiedź na apel komisji zawodów CQ WW nawołujący do
piętnowania wszelkich machinacji niezgodnych z regulaminami i zasadami fair play.
W temacie tym redakcja MK QTC jest solidarna z wszystkimi innymi, którym zależy
na rzetelnym starcie w zawodach krótkofalarskich.
Lepszych tematów w lutowym wydaniu jest więcej. Myślę, że każdy nadawca i
prenumerator znajdzie dla siebie coś nowego. Życzę miłej lektury i zadowolenia z
pracy na pasmach.
73 de sp2fap
W numerze 2/2012 między innymi:
"365 QSO Award" - dyplomy dla SQ9EJ i SP7FP
14.000 km samochodem do różnych do FFs
3-el full size YAGI na 80m
4U1WRC na HF z okazji konferencji ITU WRC-12
6.000 USD dla zespołu operatorskiego VP6T
9A20 Award - 20 lat prefiksu "9A" w eterze
CQ DX Marathon 2012 - Maraton dla każdego
Duńska prezydencja w UE - okolicznościowa radiostacja
Dwie prace konkursowe do rozstrzygnięcia
EF8HQ - The best of the best
IARU HF Championship 1011 - wyniki
Inauguracja Chińskiego Roku - SES
Intercontest HF made in SQ2GXO

Jubileusz HKŁ SP3ZAC
Jubileuszowy dyplom z Brazylii
Kalendarz zawodów na luty i marzec 2012
Komitet RSGB-IOTA uznał
Ku pamięci ofiar Titanica
Ku rozwadze - coś o DX clusterach
Lost Islands - wyspiarscy mocarze ze Wschodu
ŁOŚ-2012 - przygotowania
Malyj Wysotskij skreślony z Listy Krajów
Najbardziej poszukiwane Kraje DXCC
Narrow Band ATV video
O jedną sekundę do tyłu
OQRS - co to jest?
OSCAR-1 - jak oni to zrobili?
PGA-TEST - runda styczniowa
Polacy w "Golden logs"
Ponadprzeciętny SP8BBK
Poszukiwane adresy DX
PSK2K - nowa emisja dla MS-QSO
QSL Manager PZK informuje
QSO z Dworu Artusa - słaba łączność z ISS
Regulaminy zawodów HF i VHF+
RW3AH wyróżniony przez ARRL
Special Event Stations-2012 w UK
SN0HQ na dziewiątym miejscu
SN4DWZR w walce z rakiem
SP Contest Maraton 2012
SP9BGL najlepszy w programie SPFF
ST0R - Ekspedycja 2011 roku
Stacje z prefiksem "CL"
Sylwester-2011 - akcja eterowa
Urodziny (20.) QTC
W mediach o krótkofalarstwie
Warto inwestować w swoją wiedzę
WFF & SPFFs Info
Zaproszenie na DAYTON 2012
Zbuduj model satelity PW-SAT - ogólnopolska akcja MK QTC
Znów SP-HAMs oszukiwali w zawodach
Znów mamy Yaesu Musen
Tyle informacji na dzisiaj.
Vy 73! Piotr SP2JMR prezes PZK

