KOMUNIKAT NR 40/2012 z dnia 3.10.2012r.
Witam wszystkich odbiorców naszych komunikatów. A oto informacje:
1. Komisja Statutowa PZK
Powołana po XXI KZD Komisja Statutowa PZK w składzie SP2JLR, SP3GIL, SP6IEQ, SP8LBK informuje, że do
delegatów na KZD została rozesłana szczegółowa ankieta dotycząca przyszłego Statutu PZK. Nie zależnie od
ankiety wszelkie propozycje dotyczące zmian w Statucie PZK, a więc i w całej naszej organizacji należy
przekazywać zarówno delegatom ze swoich OT oraz można bezpośrednio na adres:
komisja-statutowa@pzk.org.pl
Każdy członek PZK, jeśli ma jakieś przemyślenia i uwagi dotyczące statutu może je wnieść drogą elektroniczną
na powyższy adres email. Komisja przyjmuje takie wnioski, ale jednocześnie poza przyjęciem wniosku nie
będzie na nie odpowiadać i prowadzić ze zgłaszającymi polemiki.
2. Budżet PZK
Zgodnie z ustaleniami z posiedzeń prezydium ZG PZK przypominamy wszystkim, że wszelkie propozycje i
wnioski dotyczące dofinansowania z budżetu centralnego inicjatyw lokalnych należy złożyć w sekretariacie ZG
PZK na adres sp2jmr@ozk.org.pl do końca miesiąca października br. Będą one służyły wraz z innymi danymi za
podstawę do tworzenia budżetu na rok 2013.
Wszelkie wnioski złożone po tym terminie nie będą brane pod uwagę przy tworzeniu nowego budżetu.
3. Zmiany w OSEC (onlineowy system ewidencji członków PZK)
Uważni obserwatorzy zauważyli zapewne, że w ostatnim okresie (wrzesień 2012) nastąpiły pewne zmiany w
działaniu systemu OSEC.
System OSEC był projektowany w okresie, kiedy jeszcze Statut PZK nie przewidywał "instytucji" członka
wspomagającego.
Dopóki członków wspomagających w PZK było kilku, mało kto dostrzegał problem z ich niewłaściwym statusem
w systemie. Bo rzeczywiście miało to znaczenie marginalne.
W roku 2012 ilość członków wspomagających wzrosła i zaistniała potrzeba skorygowania algorytmów działania
systemu OSEC.
Zgodnie ze §11 Statutu PZK członek wspomagający ma ograniczone prawa. Oznacza to, że m.in. nie ma praw
wyborczych oraz prawa do korzystania z obsługi systemu QSL w PZK.
Obecnie lista znaków osób uprawnionych do obsługi QSL nie zawiera znaków członków wspomagających.
Prace logistyczne przeprowadzili: SP1THJ, SP2JMR, SP5ELA. Oprogramowanie systemu OSEC zmodyfikował
Grzegorz SP1THJ (administrator OSEC).
4. Ankieta PUK
Komisja konkursowa PUK 2012 na Zjeździe Technicznym w Burzeninie nie wyłoniła najlepszych prac (wg niej
wszystkie były na jednakowym poziomie).
Być może dzięki nowej ankiecie
http://www.swiatradio.com.pl/virtual/modules.php?name=Ankieta2
uda się wyłonić temat najciekawszy dla krótkofalowców SP.
Zapraszamy do czynnego uczestnictwa w ankiecie.
Komisja Konkursowa PUK 2012.

5. Stare - nowe SP6ZDA
Zapraszamy na otwarcie nowego lokalu HKŁ SP6ZDA we Wrocławiu****
• Po perturbacjach lokalowych klubu SP6ZDA, które miały miejsce w ostatnim czasie, z przyjemnością
informujemy, że adaptacja nowego lokalu w końcu dobiegła końca. W związku z powyższym serdecznie
zapraszamy na oficjalne otwarcie klubu w nowej lokalizacji, które odbędzie się w niedzielę 21
października 2012 r. o godzinie 10:00 we Wrocławiu przy ulicy Kożuchowskiej 13 (Harcerski Ośrodek
Wodny STANICA).
W ramach spotkania:
- grill
- ognisko
- grochówka z kotła
- praca radiostacji
- zawody w strzelaniu z łuku
- zawody w strzelaniu z wiatrówki
- dyskusje w grupach zainteresowań
Serdecznie zapraszamy!
Szczegółowe informacje dotyczące spotkania można uzyskać u kolegi Arka SQ6OET pod numerem telefonu
607 697 447.
6. Po Zjeździe Technicznym UKF
Ukazał się Nr 10/2012 "Świat Radio".
Na 9 stronach opisany jest XIV Zjazd Techniczny UKF który odbył się w Zieleńcu w dniach 15 - 19 sierpnia 2012r.
Omówione zostały prawie wszystkie referaty techniczne wygłoszone na zjeździe.
Świat Radio 10/2012 str 41 - 49. Zapraszam do tej interesującej lektury.
Staszek SP6MLK.
7. Po Walnym Zebraniu Śląskiego OT PZK (OT06)
W dniu 30 września 2012r. na Walnym Zebraniu Członków Śląskiego Oddziału PZK wybrani zostali do
Okręgowej Komisji Rewizyjnej: kol. SP9MRK Ryszard Rosik (członek), SP9OHY Jacek Zawalnicki (zastępca
członka), SP9NRO Jan Mizera (zastępca członka).
Obecnych na zebraniu było 23 członków Śląskiego Oddziału Terenowego.
Na walnym zebraniu oprócz wyborów dyskutowano o bieżących sprawach zarówno OT jak i całego PZK.
Info. Andrzej SP9NWE prezes OT06.
SQ6NZS s.k.
Z żalem zawiadamiamy, że w dniu 27 września 2012 r. w wypadku drogowym zginął nasz Kolega - Rafał
Dąbrowski SQ6NZS. Rafał był wspaniałym człowiekiem, Kolegą na którego zawsze można było liczyć. Aktywny
członek Dolnośląskiej Amatorskiej Sieci Ratunkowej. Jego wkład w działania DASR w nieoceniony sposób
przyczynił się do efektywnego rozwoju sieci. Zaangażowany w sprawy związane z życiem krótkofalarskim,
zawsze bezinteresownie służył swoją pomocą. Śmierć Rafała jest niepowetowaną stratą dla środowiska
krótkofalarskiego.
Rafał, będzie nam Ciebie brakowało...
Cześć Jego pamięci!
Ceremonia pogrzebowa odbędzie się we wtorek 09.10.2012 r. o godz. 11 w kaplicy przy ul. Smętnej we
Wrocławiu (Sępolno).
Zarząd DASR

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

