
 

KOMUNIKAT NR 45 z dnia 7.11.2012 

 

Witam wszystkich odbiorców naszych komunikatów. A oto informacje: 

1. Wysokość składek członkowskich PZK. 

Informujemy, że wysokość składek członkowskich PZK w roku 2013 nie ulegają zmianie i są zgodne z uchwałą 

499/01/2011. 

Zarząd Główny Polskiego Związku Krótkofalowców na posiedzeniu w dniu 3 września 2011 r. w Warszawie 

podjął uchwałę o ustaleniu składki członkowskiej od 1 stycznia 2012 roku wg poniższego zestawienia. 

 

Lp Rodzaj składki - opis Kwota 

  1.  Składka wpisowa 10,00 zł 

  2.  Składka dla członka nadzwyczajnego SWL 20,00 zł 

  3.  Składka ulgowa dla członka zwyczajnego od 71 roku życia 60,00 zł 

  4.  Składka dla członka zwyczajnego 90,00 zł 

  5. 
 Składka ulgowa dla członka zwyczajnego do 20 lat  

lub uczącego się do 26 lat 
20,00 zł 

  6.  Składka dla członka wspomagającego 10 zł 

  7.  Kluby zarejestrowane w OT PZK 0,00 zł 

 

Uwaga: Podane w tabeli kwoty nie obejmują składek na rzecz poszczególnych Oddziałów PZK. 

Przynależność do naszej organizacji uzyskuje się poprzez członkostwo w którymś z Oddziałów Terenowych PZK. 

Wykaz OT PZK znajduje się na portalu w dziale Oddziały PZK "on-line". 

Skarbnik PZK 

Bogdan Machowiak SP3IQ 

 

 

2. Budżet PZK na 2013.  

Przypominam, że do dnia 15 listopada należy składać wnioski o dofinansowanie zawodów, zakupów oraz 

organizowanych imprez i innych przedsięwzięć z budżetu centralnego na rok 2013. Wnioski w wersji 

papierowej należy przesyłać na adres Sekretariatu ZG PZK w Bydgoszczy, w wersji elektronicznej jednocześnie 

na adresy: Skarbnika PZK: sp3iq@pzk.org.pl, Prezesa PZK: sp7cbg@pzk.org.pl oraz do sekretariatu na adres 

sp2jmr@pzk.org.pl.  

 

SP2JMR 

 

 



3. Kalendarz zawodów. 

Przypominam, że termin nadsyłania aktualnych regulaminów zawodów krótkofalarskich na rok 2013 upływa 15 

listopada 2012. Regulaminy zawierające m.in. dokładny proponowany termin zawodów należy wysyłać 

elektronicznie na adres zawody@pzk.org.pl oraz sp2jnk@interia.pl 

(SP2JMR) 

 

4. Listopadowe MK QTC 

W  listopadowym  wydaniu  MK QTC jak zwykle dużo jest ważnych i przede wszystkim  przydatnych  

wiadomości  radiooperatorskich. Zwracam jednak szczególną  uwagę na materiał o ciekawej inicjatywie 

Ryszarda SQ9MDD i Pawła SQ5STS. Chodzi w nim o RadioReaktywację czyli oryginalny projekt 

krótkofalarskiej  aktywności  na  rzecz innych. O akcji dowiedzieć się można  na podstawie opisu działań 

jeleniogórskiej placówki oświatowej. 

Drugim,  polecanym  tekstem jest artykuł "Być hobbystą" o Hranislawie, YT1AD  i m.in. o jego ostatniej 

DXpedycji 3D2C na Conway Reef. Z kolei łowcom dyplomów na pewno pożytecznym będzie materiał o 

międzynarodowym klubie    przebojowych    radiooperatorów   i   wydawanych   dyplomach wyczynowych. 

Ciekawostką niech będzie też komentarz do ubiegłorocznych wyników  zawodów  CQ  WW DX CW Contest i 

ujawnioną przez Komisję próbą oszustwa. W listopadowym wydaniu trochę miejsca poświecono zbliżającym 

się  krajowym  zawodom  NKP, które w tym roku odbędą się po raz 20. To okazja  do  szczególnej  oprawy.  

Będą  nią m.in. specjalne grawertony ufundowane  przez  Prezesa  PZK.  Jest też kilka smutnych wiadomości o 

ludziach, którzy ostatnio odeszli z krótkofalarskiego grona, o SQ6NZS, SP4HKN,  SQ9IDS,  SP3MFC,  SP3BLG,  

SP1DMM i SP9SPG. Specjalny artykuł Romka,  SP4MPH  przypomni  sylwetkę  zmarłego na początku 

października Jana,   SP4HKN   -  wielkiego  pasjonata  i  popularyzatora  radia  na Suwalszczyźnie.  

 

Redaktor Naczelny "MK QTC" Sylwester SP2FAP 

 

 

5. eDyplomy SP-CFF 

3  listopada  br.  wydany  został  dyplom  SPFF Hunter Award z numerem "3.000".  Zdobyła go Monika, 

SQ5KWH (członkini Polskiego Klubu Flora & Fauna  - SP-CFF#108) z Warszawy za potwierdzone łączności z 33 

różnymi SPFFs.  Andrzej,  SQ5MRF  (Award  Manager)  dopilnował aby ten właśnie dyplom  wydany został w 

specjalnej szacie graficznej. Przypomnijmy, że pierwszy  dyplom  SPFF przyznany został 23 września 2009 roku 

Jackowi, SP5APW  z  Borowiny. Numer "1000" przyznany został Manfredowi, DF6EX a "2000"  Klausowi,  

DL1BJA.  Oprócz dyplomów serii "hunter" Klub SP-CFF wydaje kilka rodzajów dyplomów dla uczestników 

wypraw terenowych. Tych dyplomów  także  wydano  kilkaset.  Jak  przystało na klub entuzjastów 

środowiska  naturalnego,  wszystkie  dyplomy  wydawane  są  w  postaci elektronicznej  (pliki JPG lub PDF). 

Rozwiązanie okazało się dobre, bo tym   sposobem   zainteresowanie   zdobywaniem   dyplomów   SPFF  jest 

zdecydowanie  większe niż w odniesieniu do dyplomów tradycyjnych czyli papierowych.  Więcej  o  kilkunastu  

tysiącach  (!) wydanych eDyplomów w kolejnym Magazynie. (mk qtc) 

 

73  de sp2fap 

 

SQ7MPJ s.k.  

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że po ciężkiej chorobie w dniu 30 października odszedł od nas do krainy 

wiecznych DX-ów kol. Piotr Młynarski SQ7MPJ.  

Piotr był Kierownikiem Pracowni Modelowania Molekularnego w Katedrze Chemii Teoretycznej i Strukturalnej 

Uniwersytetu Łódzkiego.  

Interesował się łącznościami satelitarnymi, pracował na KF i UKF.  

Interesował go odbiór słabych sygnałów oraz emisje cyfrowe, które starał się swego czasu propagować oraz 

wyjaśniać ich teoretyczne podstawy.  

Na długo pozostanie w naszej pamięci.  

Cześć Jego Pamięci.  

 

Przyjaciele z OT-15 Łódź 

 

Tyle informacji na dzisiaj! 

Vy 73! Piotr SP2JMR wiceprezes PZK 


