Komunikat Sekretariatu ZG PZK z dnia 18 lipca 2012
Witamy naszych wiernych słuchaczy, a także odbiorców elektronicznej
wersji komunikatów.
1. HF Championship's IARU 2012.
Mistrzostwa mamy już za sobą. Tegoroczny start naszej reprezentacji
odbył się pod Honorowym Patronatem Pani Magdaleny Gaj
Prezesa UKE. Nasza reprezentacja czyli zespół SN0HQ spisała się
znakomicie. Osiągnęliśmy lepszy wynik i to znacznie od ubiegłorocznego, udało się
to pomimo bardzo złej propagacji. Była ona tak zła, że niekiedy na wyższych
pasmach przez cale godziny nie można było zrobić żadnej łączności. Panowała
martwa cisza przeplatana QRM i QRN.
Byłoby jeszcze lepiej gdyby nie burze i związane z nimi przerwy w dostawie energii
elektrycznej trwające nie raz po kilka godzin.
Oczywiście, że wynik naszych sportowych zmagań byłby także lepszy gdyby w
większym stopniu dopisała aktywność stacji SP.
Tym niemniej tegoroczny start naszej reprezentacji jest bezspornym sukcesem
osiągniętym dzięki ogromnemu wysiłkowi całego zespołu pod wodzą Tomasza SP6T
Kapitana Zespołu.
W imieniu członków PZK serdecznie dziękujemy prezydium ZG PZK (SP2JMR)
2. Posiedzenie prezydium ZG PZK.
W dniu 12 lipca w siedzibie sekretariatu ZG PZK w Bydgoszczy odbyło się III
posiedzenie prezydium bieżącej kadencji.
W posiedzeniu wzięli udział: Jerzy SP7CBG, Jan SP2JLR, Piotr SP2JMR, Bogdan
SP3IQ, Tadeusz SP9HQJ, Jerzy SP3SLU.
Poniżej najważniejsze uchwały z posiedzenia:
•
•
•
•

Prezydium podjęło uchwałę o ogłoszeniu zamiaru nadania Złotych Odznak
Honorowych dla kolegów:
SP2EXN Jana Ćwikły, SP2BZR Jerzego Rydzkowskiego, SP2CA Andrzeja
Czapczyka, SP5IYI Marka Ambroziaka, SP7MTU Zbigniewa Gniotka.
Prezydium powołało Kol. Marka Burego SP1JNY na funkcję Managera
ds. kompatybilności elektromagnetycznej - EMC Managera PZK,
Prezydium ponownie powołało Grzegorza Siemaka SP3V na funkcję Award
Managera PZK.

•

Skarbnik PZK Bogdan Machowiak SP3IQ omówił aktualną sytuację finansową
PZK oraz przedstawił oferty podmiotów mogących poprowadzić księgowość
PZK, rozliczenia ZUS / US. Po rozpatrzeniu ofert, w wyniku analizy Prezydium
wybrało ofertę opatrzoną symbolem „D” jako najkorzystniejszą dla PZK ze
względów finansowych oraz funkcjonalnych. Zestawienie ofert znajdzie się w
załączniku do protokołu z posiedzenia.

•

Uchwalono, że wszystkie wnioski dotyczące dofinansowania działalności z
budżetu centralnego PZK powinny być skierowane do Prezydium do dnia 31
października 2012r. z podaniem celu, terminu i sposobu realizacji
przedsięwzięcia.

Poza powyższym prezydium omówiło bieżącą sytuację finansową PZK oraz sprawy
organizacyjne. Najbliższe posiedzenie prezydium planowane jest na dzień 12
września br. Protokół z posiedzenia niebawem znajdzie się na portalu PZK.
3. Honor Roll dla SP3BGD.
Miło nam poinformować, że 2-gą stacją polską, która osiągnęła Honor Roll Digital
jest Stanisław SP3BGD. Stan 331/339. To ogromne osiągnięcie.
Dotychczas tylko 108 radioamatorów na świecie otrzymało ten zaszczytny tytuł.
Serdecznie gratulujemy.
Leszek SP6CiK, Andrzej SP7GAQ
Do gratulacji przyłącza się prezydium ZG PZK. (SP2JMR)
4. SP1KRF zaprasza do Barlinka. Barlinecki Klub Krótkofalowców PZK SP1KRF
zaprasza na I Piknik Eterowy w Barlinku 21-22 Lipiec 2012 Pensjonat Pod
Łabędziem ul. Jeziorna 13
Zaczynamy w sobotę o godz. 10.00 !
Podczas pikniku:
• prezentacja sprzętu "Łowy na lisa",
•
spacer po Barlinku z przewodnikiem,
•
konkursy:
•
test z wiedzy o Barlinku i Krótkofalarstwie,
•
zawody QLF, czyli nadawanie lewą nogą (przewidziane nagrody
rzeczowe i dyplomy),
•
rejs statkiem po Jeziorze Barlineckim,
•
prezentacja IC-9100 przez Michała SQ1HMA,
•
możliwość wynajęcia sprzętów wodnych (kajaki, rowery wodne, łódki itp.)
•
prezentacja Nordic Walking,
•
prezentacje multimedialne,
•
wieczór biesiadny z gitarą przy ognisku (zapraszamy chętnych z gitarą lub
innym instrumentem),
•
giełda,
•
przepyszna grochówka i grill.
Więcej informacji: www.sp1krf.qrz.pl

5. Sekretariat ZG PZK na urlopie.
W dniach 23 lipca do 11 sierpnia 2012 sekretariat ZG PZK nie będzie czynny.
Wszelkie pilne sprawy należy zgłaszać do Prezesa PZK lub Wiceprezesa Kol. Janka
Dąbrowskiego SP2JLR. CB QSL pracuje normalnie.
6. Obóz Szkoleniowy w Sportach Obronnych dofinansowywany przez MON.
W dniach 22 lipca - 12 sierpnia 2012 w pensjonacie "Bukowy Gaj" przy ul.
Tatrzańskiej 55b w Poroninie odbędzie się kolejny już szósty obóz szkoleniowy
Polskiego Związku Krótkofalowców. Organizatorem i kierownikiem obozu jest
Zbyszek SP2JNK. W obozie w większości biorą udział dzieci i młodzież, członkowie
rodzin krótkofalowców członków PZK. W trakcie obozu będzie prowadzony kurs
krótkofalarski oraz intensywne szkolenie i treningi w ramach Amatorskiej
Radiolokacji Sportowej (ARDF). Z obozu będzie pracowała radiostacja SP0PZK pod
nadzorem Piotra SP2JMR kierownika stacji. Zapraszamy i do usłyszenia.

Tyle informacji na dzisiaj.
Vy 73! Piotr SP2JMR wiceprezes PZK

