PROTOKÓŁ
Z ZEBRANIA ZARZĄDU
OT nr 27
W dniu 14.04.2013
W dniu 14.04.2013 odbyło się zebranie Zarządu OT27 PZK w klubie SP3KRE w
Kępnie.
Obecni na zebraniu byli: SP3FYX, SP3AYA, SP3RNZ, SQ3POS, SP3OKS, SP3JBI,
SQ3EMX,SP3IGP, SP3NNH, SP3MYS.
1. Przedyskutowano temat ewentualnych zmian w regulaminie zawodów
„Pyra”, oraz nagród, jakie zostaną rozlosowane wśród uczestników.
Zarząd podjął decyzję o wydaniu komunikatu zachęcającego do
przekazania nagród rzeczowych przez kluby i indywidualnych członków
oddziału.
2. Przedyskutowano temat nagród za sportowe współzawodnictwo klubów
OT27 za rok 2012.
3. Kolega Jarek SP3AYA przedstawił wizję planowanego przemiennika
SR3PW, który swoim terenem ma obejmować jak największą część
naszego OT, oraz poinformował o ostatnich modyfikacjach przemienników
znajdujących się na terenie OT.
4. Prezes OT27 przedstawił wniosek o złotą odznakę honorową dla kol.
Ryszarda SP3BOL, zarząd podjął uchwałę o przekazaniu wniosku do ZG
PZK - załącznik nr 1
5. Zarząd podjął uchwałę o przyznawaniu pakietu powitalnego dla młodych
ludzi uczących się wstępujących do OT27 PZK – załącznik nr 2
6. Kol. Paweł SQ3POS przedstawił sprawozdanie z działalności WASR w
okresie ostatniego roku. Koordynator WASR zobowiązał się przygotować
regulamin WASR, który zostanie zaakceptowany przez zarząd OT 27 na
najbliższym zebraniu.
7. Postanowiono, że projekt graficzny regulaminu Okręgi SP Junior zostanie
przedstawiony drogą elektroniczną przez kol. Jarka SP3AYA dla
wszystkich członków zarządu oraz osób zainteresowanych, najpóźniej do
następnego zebrania Zarządu OT.
8. Zgłoszono wniosek o odwołanie rozpatrywania punktu. Dalsza dyskusja
po konsultacjach kol. Grzegorza SP3RNZ z Polskim Klubem UKF zostanie
podjęta później.

Kępno, 14.04.2013
Paweł SQ3POS
Sekretarz OT 27

Załącznik nr 1

Uchwała nr 07/2013
Podjęta przez Zarząd Oddziału nr 27
na zebraniu w dniu 14 kwietnia 2013
Zarząd Oddziału PZK Południowej Wielkopolski nr 27, podjął następująca uchwałę:
O wystąpieniu z wnioskiem do ZG PZK o przyznanie Złotej Odznaki Honorowej dla kol. Ryszarda
SP3BOL
Uchwała została podjęta jednogłośnie przez uczestniczących w zebraniu członków Zarządu
Oddziału Terenowego nr 27.
W załączeniu wniosek przyjęty przez Zarząd OT 27
Kępno 14.04.2013.

prezes OT
Krzysztof SP3FYX

Ostrów Wlkp. 02.04.2013

Do
Zarządu Głównego
Polskiego Związku Krótkofalowców
Zarząd OT 27 Wielkopolski Południowej PZK wnioskuje o przyznanie naszemu KoledzeRyszardowi Machowi SP3BOL- Złotej Odznaki Honorowej PZK. Uzasadnienie naszego wniosku
jest następujące:
-w roku 1958 stawiał pierwsze kroki w klubie SP3KCV w Krotoszynie gdzie uczestniczył w
kursie radiomechaników. W roku 1960 uczestniczył po raz drugi w kursie radiomechaników
organizowanym przez LPŻ w Poznaniu. W roku 1963 wstąpił do PZK ZOW PZK w Wrocławiu
posiadając znak SWL SP6-1055. W roku 1966 otrzymał pierwszą licencje nr 1330/66 kat. A – 50W
jako SP3BOL. W roku 1968 zamieszkał w Ostrowa gdzie aktywnie uczestniczył w działalności
klubu SP3ZAB. Szkolił młodych adeptów krótkofalarstwo przygotowując ich do egzaminu. Zawsze
służył swoją ogromną wiedzą techniczną, co pozwalało wielu młodym kolegom zdać egzamin oraz
uruchomić się na pasmach KF. W roku 1970 przyczynił się do utworzenia klubu SP3KKP W
Ostrowie, pełniąc jednocześnie funkcje kierownika tego klubu. W klubie tym także organizował
kursy oraz zawsze służył swoją pomocą. Organizował wyjazdy na coroczne zawody terenowych
stacji klubowych. W związku ze swoją działalnością w LOK-u w roku 1974 został odznaczony
srebrną odznaką zasłużonego działacza LOK. Jako pracownik w zakładach Automatyki
Przemysłowej w Ostrowie dyrekcja w/w zakładów zwróciła się do niego o pomoc w utworzeniu w
powstałym przy tych zakładach klubu „ Zadzierek „ klubu krótkofalowców. W roku 1977 powstał
klub SP3PFQ, gdzie w dalszym ciągu realizował swoją działalność społeczną związana z
krótkofalarstwem. W latach 1980 do 1985 był sekretarzem ZOW PZK w Kaliszu. W roku 1987
został członkiem Komisji Rewizyjnej przy ZOW PZK w Kaliszu. Za swoją działalność w roku
1986 został odznaczony Honorową Odznaka PZK. Między innymi jest członkiem SP-CW-C nr 084,
członkiem SP-QRP-C nr 043 oraz posiada dyplom SP-OT-C nr 198. Do dnia dzisiejszego jest
członkiem OT 27.
Bez jego pasji i chęci pomocy innym wielu krótkofalowców z klubów, w których działał
nigdy by nie zdobyło licencji oraz nie uruchomiło swoich radiostacji. Kol. Ryszard jak sam mówi
nie jest wybitnym DX – menem, ale sprawia mu przyjemność konstruowanie TRX w szczególności
QRP oraz pomoc innym kolegom nie posiadających takiej rozległej wiedzy technicznej. Do dnia
dzisiejszego mimo podeszłego wieku zawsze można liczyć na jego pomoc, chociaż już coraz
rzadziej, ale znak SP3BOL można usłyszeć na pasmach KF.
Ta długoletnia pełna poświęcenia praca na rzecz krótkofalarstwa SP zasługuje na
wyróżnienie w postaci Złotej Odznaki Honorowej PZK.
Prezes OT 27

Krzysztof Trawiński SP3FYX

Załącznik nr 2

Uchwała nr 08/2013
Podjęta przez Zarząd Oddziału nr 27
na zebraniu w dniu 14 kwietnia 2013
Zarząd Oddziału PZK Południowej Wielkopolski nr 27, podjął następująca uchwałę:
O przyjęciu regulaminu „ Pakietu powitalnego dla nowych członków PZK i OT 27 uczących się do
lat 25 „
Uchwała została podjęta jednogłośnie przez uczestniczących w zebraniu członków Zarządu
Oddziału Terenowego nr 27.
W załączeniu regulamin przyjęty przez Zarząd OT 27
Kępno 14.04.2013.

prezes OT
Krzysztof SP3FYX

Regulamin
Pakiet dla nowych członków PZK i OT 27 uczących się do lat 25
Mając na uwadze różną sytuację finansową Zarząd OT wprowadza regulamin określający
zasady skorzystania przez naszych młodych członków z pakietu polegającego na otrzymaniu
kart uniwersalnych QSL w ilości do 500 szt..
1. Członkowie naszego Oddziału mają prawo skorzystać z pakietu na następujących
warunków:
a. Złożyć wniosek do Zarządu OT 27 nie później niż 6 miesięcy od daty otrzymania
pozwolenia radiowego.
b. Być członkiem PZK i OT 27
c. Wiek do 25 lat uczący się.
d. Pozytywna opinia – punkt 3
2. Wniosek powinien zawierać:
a. dane wnioskodawcy
b. data egzaminu
c. ksero opłaty za egzamin
3. Opinię do wniosku może wystawić:
a. macierzysty klub krótkofalarski,
b. Członek Zarządu Oddziału,
c. dwóch członków naszego OT z terenu zamieszkania wnioskodawcy, z co najmniej
5 letnim nieprzerwanym stażem w PZK
4. Wniosek może być złożony przed egzaminem, jeżeli składający jest już członkiem
OT 27 i PZK i posiada znak SWL.
5. Decyzje o rozpatrzeniu wniosku Zarząd będzie podejmował na
najbliższym zebraniu po terminie wpłynięcia wniosku.
Ostrów Wlkp dniu 14.04.2013

