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KOMUNIKAT Polskiego Związku Krótkofalowców  

NR 47/2018 z dnia 28 listopada 2018 r. 
 
Witamy wszystkich Słuchaczy i Odbiorców naszych cotygodniowych komunikatów. 
Komunikaty PZK są nadawane w każdą środę o godzinie 18:00 czasu lokalnego na 
częstotliwości 3702,5 KHz +/- QRM, oraz publikowane na portalu PZK, a także 
rozsyłane na listę wysyłkową. 
 
Poniżej informacje i ciekawostki z ostatniego tygodnia. 
 
I. Sprawy organizacyjne 
 

1. Posiedzenie prezydium ZG PZK 25.11.2018 r. 

W dniu 25 listopada 2018 r. w Bydgoszczy przy ul. Modrzewiowej 25 odbyło się  
4 w br. posiedzenie Prezydium ZG PZK. W posiedzeniu uczestniczyli wszyscy 
członkowie Prezydium ZG PZK oraz Jerzy Jakubowski SP7CBG jako przedstawiciel 
GKR PZK, a w początkowej fazie posiedzenia Pani Sylwia Dąbrowska (księgowa 
PZK). 
 
a) Sprawy finansowe omówił Skarbnik PZK Marek SP5LS: 
- poinformował o stanie procesu zmiany banku obsługującego konta PZK  
- poinformował o postępowaniu związanym z odzyskaniem kompletu dokumentów  
biura rachunkowego BOMAT. Wobec trudności w sprawę została zaangażowana 
kancelaria adwokacka. Związane jest to również z zastrzeżeniami Urzędu 
Skarbowego odnośnie dokumentów zw. z bilansem za rok 2016 i 2017. 
- przedstawił bieżącą sytuację finansową Związku: 
Na kontach PZK w dniu 25.11.2018 r. znajduje się łącznie 265 146,02 zł. 
W ocenie członków prezydium aktualna sytuacja finansowa PZK jest stabilna. 
- przedstawił realizację budżetu PZK w roku 2018 na dzień 24.11.2018: 
z zakładanych 400 000 zł przychodów ze składek członkowskich zostało 
zrealizowane 402 895,- zł (100,7%). Natomiast po stronie kosztów realizacja na 
dzień 25 listopada br. wynosi 78,12%.  
- przedstawił projekt budżetu PZK na rok 2019, który został poddany szczegółowej 
analizie i po dyskusji oraz dokonaniu licznych poprawek przyjęto go jako projekt do 
niezwłocznego przedstawienia Zarządowi Głównemu PZK, co sekretariat ZG PZK 
wykonał w dniu 26.11.2018 r. 
 
b) Wiceprezes PZK ds. organizacyjnych przedstawił stan przygotowania 
logistycznego do posiedzenia Zarządu Głównego PZK, które odbędzie się 1 grudnia 
br. w Łodzi. Według przedstawionej informacji stan przygotowania jest dobry. 
 
c) Prezydium ZG PZK podjęło uchwały o ogłoszeniu zamiaru odznaczenia 
Złotą Odznaką Honorową PZK nast. Kolegów:  
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Jerzego Smoczyka SP3GEM,  
Jerzego Gomoliszewskiego SP3SLU,  
Tadeusza Jarowicza SP3XR, 
Grzegorza Dobrychłop SP3RNZ.  
 
d) Prezydium ZG PZK podjęło uchwałę o dofinansowaniu polskiej ekspedycji DX na 
wyspę Bouvet (3Y) kwotą 2 tys. zł. 
 
e) uzgodniono, że Prezydium ZG PZK na najbliższych Walnych Zebraniach 
oddziałów terenowych reprezentować będą: OT20 – Kol. Marek Suwalski SP5LS 
(Skarbnik PZK), OT16 – Kol. Jan Dąbrowski SP2JLR (Wiceprezes PZK ds 
organizacyjnych). 
 
Posiedzenie Prezydium ZG PZK trwało 5 godzin. 

Info. Piotr SP2JMR 

II. Wydarzenia 

2. Życiorysy krótkofalowców 

Koleżanki i Koledzy! 
 Dzięki aktywnej pracy zespołu w składzie: HF1L, SP2IW, SP2BZR, SP3CSD, 
SP3CUG, SP3SL, SP5BLD, SP6AEG, SP8DA, SP8TK, SP9LDB przy wsparciu ponad stu 
innych kolegów powstało 141 życiorysów, które opublikowane zostały na stronach RBI  
i SP OTC oraz częściowo niektórych OT PZK i w komunikatach PZK oraz w kilku „KP” i „MK 
QTC”. 

Opracowaliśmy 13 życiorysów prezesów PZK, a w tym trzech żyjących, którzy 
odpowiedzieli na nasz apel z początku tego roku. 

Nadchodząca zima z długimi wieczorami może ułatwić spełnienie obietnic 
kilkudziesięciu kolegów ze stażem krótkofalarskim „50+”, którzy przed miesiącami 
okazali zainteresowanie tym tematem jak również innych. Liczymy na udostępnienie 
materiałów, skanów fotografii, dyplomów ciekawych kart QSL i innych dokumentów. 

W przypadku braku materiałów zgodnie z zapowiedziami przystąpimy do drugiego 
etapu naszej pracy tj. korekt i uzupełnień życiorysów już opublikowanych. 

Zainteresowanych prosimy o odwiedzenie stron Radiowego Biuletynu 
Informacyjnego (http://www.rbi.ampr.org - życiorysy wraz z dokumentacją 
fotograficzną) oraz strony Klubu SP OTC (http://spotc.pzk.org.pl) i przeanalizowanie 
materiałów w szczególności osób znanych. 

Być może dzięki Waszej pomocy dokonamy zmian i uzupełnień w treści oraz 
dokumentacji fotograficznej. 

Po aktualizacji materiałów podejmiemy działania mające na celu wydanie biografii 
w wersji „papierowej”. 
 
W imieniu zespołu Vy 73! Ryszard SP3CUG 
 
Korespondencję prosimy kierować na adres: 
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Ryszard Grabowski, Sierniki 1D 64-020 CZEMPIŃ lub sp3cug@wp.pl tel. 514 460 198 
 
3. SN0UNESCO  
 
W dniach 3-4 grudnia br. z terenu Zabytkowej Kopalni Srebra w Tarnowskich Górach, 
obiektu wpisanego na listę Światowego Dziedzictwa Kultury UNESCO, będzie aktywna 
stacja SN0UNESCO.  
Stacja będzie dawała punkty do dyplomu "Obiekty Światowego Dziedzictwa Kultury 
UNESCO" (WHSA World Heritage Sites Award www.whsa.info ).  
Numer obiektu UNESCO wg listy WHSA: WH-PL042  
Vy 73, 
 
Za Zarząd Klubu SP9KDU  
Robert SQ9FMU 
 
III. Sport 
 
4. Zaproszenie do zawodów “Barbórka HF 2018” 
 
Jak co roku w górnicze święto Śląski Zarząd Wojewódzki LOK przy współpracy ze 
Śląskim Oddziałem Terenowym PZK zapraszają do udziału w zawodach 
barbórkowych. Zawody trwają od godz. 15.30 do 17.30 UTC. Zwykle startuje  
w nich ponad 120 stacji. 
Zapraszamy we wtorek 4 grudnia. 
Link do regulaminu zawodów:  
 http://pzk.katowice.pl/web_documents/regulamin_-_barb_rka_2018.pdf 
 
Organizatorzy 
 

IV. Silent Key’s 

SQ2RSG s.k. 

W dniu 25-11-2018 odszedł od nas w wieku 62 lat Andrzej SQ2RSG. Kolega pełen 
zapału z planami na życie. 
Pełnił funkcję członka Komisji Rewizyjnej OT22. 
Wyrazy współczucia dla rodziny i najbliższych od kolegów z OT22. 
Cześć jego pamięci. 
Pogrzeb odbył się na starym cmentarzu w Słupsku w dniu 28-11-2018  
 
Jurek SQ2NIA 
  

 __________________________________________________________ 
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Redakcja Komunikatów dziękuje za informacje: Ryszardowi SP3CUG, Jurkowi 
SQ2NIA, Robertowi SQ9FMU. 
 
Materiały do komunikatu na kolejną środę powinny być przesłane nie później niż do 
wtorku, godz. 15:00. Prosimy je nadsyłać jednocześnie na adresy: 
sp2jmr@pzk.org.pl, sp3slu@wp.pl. W przypadku przesłania później mogą znaleźć 
się w następnym środowym komunikacie czyli za tydzień. 
Teksty wymagające autoryzacji przed publikacją powinny być dostarczone 
przynajmniej 24 godziny wcześniej, czyli do poniedziałku, godz. 15:00. 
 
Uwaga! Dostarczane do publikacji zdjęcia muszą mieć opisy oraz informację 
dotyczącą praw autorskich. W przypadku wizerunku osób małoletnich wymagana 
jest zgoda opiekunów ustawowych. Materiał fotograficzny należy dostarczać          
w postaci plików graficznych niezależnych od opisu tekstowego (osobne pliki). 
 
Autor przekazując swój materiał do publikacji przenosi na Polski Związek 
Krótkofalowców (zwany dalej Wydawcą) prawa autorskie do publikacji utworu       
w formie pisanej oraz jego rozpowszechniania za pomocą innych mediów, np. 
takich jak poczta elektroniczna i Internet. Tekstów nadesłanych nie zwracamy. 
Nadesłanie tekstu nie jest równoznaczne z jego opublikowaniem. 
Komunikaty PZK są nadawane w każdą środę o godzinie 18:00 czasu lokalnego na 
częstotliwości 3702,5 KHz +/- QRM., a materiał w nich zawarty jest 
wykorzystywany przez redakcję "Krótkofalowca Polskiego". 

Redakcja: Piotr SP2JMR, Zygi SP5ELA i Jurek SP3SLU - także nadający komunikaty 
środowe PZK. 


