PROTOKÓŁ
z Walnego Zebrania Sprawozdawczego OT PZK nr 27 Południowej Wielkopolski

W dniu 18 marca 2018, w Ostrowie Wlkp. odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze OT
PZK nr 27, zgodnie z wymogami statutu PZK. O zebraniu, członkowie OT zostali
zawiadomieni pisemnie – zawiadomienie i proponowany porządek obrad w załączeniu.
Zebranie rozpoczęło się w drugim terminie z uwagi na niewystarczającą liczbę uczestników.
Uczestników przywitał prezes OT, Sławomir SQ3OOK i przedstawił zaproponowany
wcześniej porządek obrad, który uczestnicy przyjęli jednogłośnie. Dokonano wyboru
protokolanta, którym został Zdzisław SP3GIL.
Następnie wybrano Komisję Skrutacyjną – SP3AYA, SP3JBI, SP3LD i Komisję Uchwał
i Wniosków – SP3SLU, SP3UR. Zgodnie z protokołem Komisji Skrutacyjnej. Na 120
członków oddziału w zebraniu uczestniczy 30 osób, co stanowi 25%. Zebranie jest
prawomocne w drugim terminie. W załączeniu lista obecności i protokół komisji
Skrutacyjnej.
Głos zabrał teraz prezes oddziału, Sławomir SQ3OOK, który przedstawił sprawozdanie
z dotychczasowej działalności. Sprawozdanie znajduje się w załączeniu.
Następnie informację o swojej działalności przedstawił przewodniczący Oddziałowej Komisji
Rewizyjnej – Sławomir SP3OKS. Sprawozdanie OKR w załączeniu.
Kolejną informację przedstawił przedstawiciel naszego oddziału w Zarządzie Głównym PZK,
którym jest Zdzisław SP3GIL: poinformował o pracach Zarządu Głównego, o odbywających
się raz do roku spotkaniach plenarnych, na których podejmowane są uchwały dotyczące
bieżącej działalności związku, o prowadzonych przez Prezydium ZG sprawach, o wydatkach
i planach finansowych. Ponieważ SP3GIL pracuje także w Komisji Statutowej przekazał
garść informacji z prac tej komisji oraz o przegotowaniach do Nadzwyczajnego Krajowego
Zjazdu PZK, jaki jest zaplanowany na koniec kwietnia br.
W trakcie zebrania, uczestnicy nie zgłosili żadnych wniosków, ani też projektów uchwał,
dlatego też powołana Komisja Uchwał i Wniosków zgłosiła zakończenie swojej pracy.
Protokół komisji w załączeniu.
Miłym akcentem zebrania było wręczenie dyplomów uznania przyznanych przez klub
SPOTC dla: SP3SLU, SP3FYX, SP3FZN, SP3MYS, SP3OKS, za pomoc w pracach klubu
oraz za pomoc w akcji „Wojskowy Sprzęt Łączności”.
Ponieważ nasz oddział organizuje coroczne zawody krótkofalarskie pod nazwą „Puchar
Wielkopolskiej Pyry”, Grzegorz SP3RNZ, będący przedstawicielem Komisji rozliczającej te
zawody, przedstawił prezentację na temat sposobu logowania łączności przy pomocy
specjalnego programu komputerowego. Program można pobrać z internetowej strony
www.sp7dqr.pl/zawody. Grzegorz wyjaśnił także w jaki sposób uniknąć prostych błędów
jakie często znajdują się w przesyłanych logach zawodów.
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Koledzy Bogdan SP3LD i Jerzy SP3SLU przypomnieli przypadającej w bieżącym roku 100leciu odzyskania niepodległości przez Polskę i zachęcili do uczestnictwa w prowadzonych
z tej okazji akcjach na pasmach amatorskich. Zebranie zakończyło się o godzinie 11:45.

Ostrów Wielkopolski, 18. marca 2018 r.

Zatwierdził: Sławomir SQ3OOK

Protokołował: Zdzisław SP3GIL
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Ostrów Wielkopolski, dnia 2.03.2018

Członkowie Oddziału Terenowego PZK nr 27
Południowej Wielkopolski

ZAWIADOMIENIE
W imieniu Zarządu Oddziału zapraszam Koleżankę/ Kolegę na Walne Zebranie
Sprawozdawczo Wyborcze naszego oddziału.
Zebranie odbędzie się w dniu 18 marca 2018, o godz. 10:00, w auli Zespołu Szkół
Technicznych Ostrowie Wlkp. przy ul. Poznańskiej 43 (wejście od ul. Batorego).
Drugi termin zebrania ustalono na godz. 10:15.
Proponowany porządek zebrania.
1. Przywitanie zebranych, otwarcie obrad,
2. Wyznaczenie protokolanta,
3. Wybory Komisji Skrutacyjnej – 3 osoby
4. Wybory Komisji Uchwał i Wniosków – 2 osoby
5. Sprawozdanie Zarządu, z prowadzonej działalności,
6. Informacja Oddziałowej Komisji Rewizyjnej,
7. Informacja przedstawiciela oddziału w Zarządzie Głównym PZK,
8. Wysłuchanie wniosków i uwag członków OT,
9. Dyskusja nad zadaniami dla oddziału i PZK,
10. Podjęcie uchwał i wniosków,
11. Zakończenie zebrania.
Porządek zebrania decyzją uczestników, może być uzupełniony o dodatkowe punkty lub
niektóre z nich mogą być pominięte.

Za Zarząd OT-27 PZK
Prezes - Sławomir SQ3OOK
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Ostrów Wielkopolski, 18 marca 2018 r.

Sprawozdanie Zarządu OT 27 PZK
za okres 13.03.2016 – 18.03.2018

Zarząd w obecnym składzie został wyłoniony na Walnym Zebraniu Sprawozdawczo
Wyborczym w dniu 13 marca 2016 roku. W okresie sprawozdawczym spotykał się sześć
razy. Głównym celem tych spotkań było bieżące administrowanie sprawami naszego
oddziału. Reprezentantem w ZG PZK jest Kol. Zdzisław SP3GIL, który jest również
członkiem komisji statutowej i delegatem na KZD. Drugim delegatem jest Przemek SP3SLO.
Na dzień dzisiejszy nasz OT liczy 120 członków, ale składkę opłaciły tylko 103 osoby.
Pomimo napływu nowych członków, ostatecznie liczba członków będzie najniższa od wielu
lat – oscylowała bowiem w okolicach 111 osób. Trudno jednoznacznie określić przyczynę
takiego stanu rzeczy, być może ostatnia podwyżka składek członkowskich PZK dla wielu
Kolegów mogła być nie do zaakceptowania.
Członkowie naszego OT zrzeszają się i działają w sześciu klubach terenowych PZK. Na dzień
dzisiejszy są to kluby:
- SP3PFQ w Ostrowie Wielkopolskim,
- SP3PGZ w Kole,
- SP3PKA w Kaliszu,
- SP3PMA w Koninie,
- SP3POW w Ostrowie Wielkopolskim,
- SP3ZIR w Lesznie,
- HF3MDW w Dąbczu.
Ponadto działają trzy kluby Ligi Obrony Kraju, które są stowarzyszone z PZK:
- SP3KWA w Turku,
- SP3KQV w Kaliszu,
- SP3KRE w Kępnie,
oraz klub SP3PJA w Jarocinie – Stowarzyszenia Krótkofalowców Ziemi Jarocińskiej.
Klub jest głównym, najważniejszym miejscem, gdzie odbywa się działalność i współpraca
krótkofalowców. To właśnie tutaj podejmowanych jest wiele ciekawych inicjatyw. Zarząd
z przykrością przyjmuje informacje o pojawiających się kłopotach lokalowych klubów
z naszego terenu. Ta sytuacja oddala nas niestety od założonego celu, jakim jest
propagowanie radiowego hobby wśród młodzieży.
Zarząd przypomina, że kluby OT-27 PZK są zobowiązane do corocznego składania
informacji o działalności klubu, należy też aktualizować informacje dotyczące klubu.
Pozostałe kluby, które chcą być obsługiwane przez biuro QSL PZK, są zobowiązane do
składania zgłoszenia klubu do obsługi QSL.
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Prezes Zarządu OT-27 PZK jest upoważniony do występowania przed Prezesem Urzędu
Komunikacji Elektronicznej w sprawach związanych z wydawaniem, zmienianiem
i anulowaniem pozwoleń radiowych dla klubów PZK. Proszę pamiętać, że w przypadku
ubiegania się o pozwolenie dla radiostacji klubowej lub bezobsługowej należy dostarczyć
oryginał zgody na pełnienie funkcji operatora odpowiedzialnego. W przypadku pozwoleń
dodatkowych, proszę o poinformowanie Zarządu o fakcie otrzymania pozwolenia, w celu
wpisania znaku do bazy OSEC, co pozwoli uniknąć problemów z obsługa QSL dla takiego
znaku.
Budżet OT-27 PZK w kolejnych latach oscyluje w okolicach 2000,- zł. Nie jest to dużo, ale
w związku z dość oszczędnym gospodarowaniem tymi środkami w poprzednich latach, na
dzień dzisiejszy dysponujemy kwotą 4360,- zł. Projekt budżetu na 2017 rok jest zawarty
w uchwale 3/2018 Zarządu OT-27 PZK, dostępnej na naszej stronie internetowej. Pieniądze te
są wydawane miedzy innymi na organizację zawodów „Puchar Wielkopolskiej Pyry”,
obsługę biura QSL, coroczne spotkanie czerwcowe naszych członków i sympatyków,
fundujemy nagrodę w SP DX Contest, wspomagamy działalność WASR oraz organizację
corocznych ogólnopolskich konferencji ARISS, które odbywają się w Ostrowie
Wielkopolskim, finansujemy bieżące potrzeby biurowe oddziału.
Oddział dysponuje również środkami finansowymi pochodzącymi z odpisów OPP1%.
Aktualnie do dyspozycji jest kwota 6313,- złotych. Wykorzystanie tych pieniędzy jest na
niskim poziomie, a należy pamiętać, że w przypadku nie wykorzystania w danym roku
środków z OPP1% należy zwrócić je do Urzędu Skarbowego. W ostatnim okresie zakupiono
przemiennik analogowo – cyfrowy systemy Fusion, który będzie funkcjonował w Kole, nowy
kabel antenowy oraz kilka radiotelefonów ręcznych.
Członkowie OT-27 uczestniczą corocznie w zawodach SP DX Contest. W roku 2016,
w klasyfikacji oddziałów PZK zajęliśmy 8 miejsce, a w roku 2017 – 5 miejsce. W ostatniej
edycji, kilka naszych stacji może pochwalić się sporymi sukcesami:
SN3A - w kat. SO 40M PHONE - 1. miejsce
SP3UR - w kat. SO CW 80M - 2. miejsce
SP3FYX - w kat. SO TB MIXED - 3. miejsce
SP3KWA - w kat. MO AB MIXED - 4. miejsce
Dziękuję wszystkim za udział i gratuluje osiągniętych wyników indywidualnych. Sukces jest
tym bardziej godny podkreślenia, ponieważ w zawodach uczestniczy tylko około 25 – 30%
naszych członków. OT-27 jest też fundatorem nagrody w tych zawodach.
OT-27 jest organizatorem zawodów „Puchar Wielkopolskiej Pyry”. Zawody te cieszą sporą
popularnością wśród krótkofalowców, bowiem liczba uczestników jest na podobnym
poziomie jak w innych polskich zawodach takich jak PGA czy ARKI. Zawody odbywają się
w kategoriach CW i SSB oraz osobno w kategorii digi (PSK63). Trwają prace nad
modyfikacją regulaminu zawodów, tak aby w roku 2019 odbyły się już według nowych
zasad. Bardzo dziękuję fundatorom nagród. Uczestnicy bardzo sobie chwalą wyjątkowo
szybkie obliczanie i publikację wyników, co jest zasługą komisji zawodów: Grzegorza
SP3RNZ, Przemka SP3SLO oraz Wojtka SP3QFV. Między innymi dzięki temu, od roku
2017 zawody zaliczane są do współzawodnictwa „SP Contest Maraton”. Bardzo dziękuję
Kolegom z komisji zawodów za poświęcony czas.
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Od roku 2012 prowadzone jest sportowe współzawodnictwo klubów OT-27 PZK. Zarówno
w roku 2016 jak i w 2017 sklasyfikowano 7 klubów (na 11 działających w OT). Dziękuję
Koledze Krzysztofowi SP3FYX za prowadzenie tego współzawodnictwa.
Od kilku lat, Koledzy z klubu SP3KQV organizują cykliczne spotkania pod nazwą
„Akademia Krótkofalowca OT-27 PZK”. Ta forma spotkań pozwala na bezpośrednie
kontakty młodych i starszych, doświadczonych krótkofalowców, w celu podniesienia
poziomu wiedzy na temat różnych aspektów krótkofalarstwa. W ramach akademii odbyło się
też szkolenie z zakresu ARDF, w którym uczestniczyło kilkanaście osób z różnych klubów.
Dziękuje Kol. Bogdanowi SP3LD i jego ekipie z SP3KQV za zaangażowanie i poświęcony
czas.
Tradycją naszego oddziału są czerwcowe spotkania członków i sympatyków OT-27. Jest to
kolejna okazja do wspólnego spędzenia czasu, tym razem na łonie przyrody, przy grillu i
radiu. To okazja do wymiany doświadczeń i rozmów na wiele tematów, związanych i nie
związanych z naszym hobby. W ostatnim czasie organizatorami byli Koledzy z SP3KQV
(2016) i SP3POW (2017). W tym roku organizacji spotkania podjęli się Koledzy z SP3PJA z
Jarocina, którzy w przeszłości organizowali spotkania w Czeszewie. Spotkanie zaplanowano
na sobotę, 9. czerwca w Szkółce Leśnej w Jarocinie przy ul. Poznańskiej.
W Ostrowie Wielkopolskim, odbywają się co roku konferencje na temat programu ARISS,
których współorganizatorami są między innymi OT-27 PZK i klub SP3POW. Konferencje
cieszą się dość dużym zainteresowaniem wśród uczniów i nauczycieli oraz krótkofalowców.
W ostatnich dwóch edycjach uczestniczyło po ponad 100 osób. Na ten rok, z Polski
zaplanowane są kolejne dwie łączności ARISS – z Buczku (pow. Łask) i Poznania. Tym
samym Polska będzie mieć zrealizowanych 20 łączności ARISS. Bardzo dziękuję wszystkim
zaangażowanym w propagowanie tego programu edukacyjnego w Polsce.
Kolega Armand SP3QFE jest mentorem ARISS Europa, czyli osobą, która koordynuje
przygotowania danej szkoły do łączności radiowej z astronautą na pokładzie ISS, natomiast
Sławek SQ3OOK jest koordynatorem PZK ds. ARISS. Obaj Koledzy działają też w ramach
ARISS Award Committee, który przyznaje nagrody za odebrane obrazy SSTV nadawane
z pokładu ISS. W przeszłości, udało się zorganizować akcję promującą PZK z pokładu
Międzynarodowej Stacji Kosmicznej – nadano obraz sstv upamiętniający jubileusz powstania
naszego związku.
Po konferencji ARISS w 2017 roku, klub SP3POW nawiązał bliższą współpracę z zespołem
budującym satelitę PW-Sat2, stając się jego ambasadorem. W efekcie pojawił się artykuł
w Świat Radio (3/2017) na temat PW-Sat-a autorstwa Kamila SQ5JRN i Sławka SQ3OOK.
Również Armand SP3QFE publikował na tematy związane ze sprzętem radiowym i ARISS.
Innymi działaniami
z udziałem naszych
SP3SLO, Armanda
w nagraniach wzięli
SQ3OOK.

promującymi krótkofalarstwo, były audycje radiowe zrealizowane
członków. W Koninie przygotowano audycję z udziałem Przemka
SP3QFE i Sławka SQ3OOK, natomiast w Ostrowie Wielkopolskim
udział Janek SP3CYY, Krzysztof SP3FYX, Jarek SP3AYA i Sławek

Promocją polskiego krótkofalarstwa w świecie są z całą pewnością ekspedycje DX-owe,
w których uczestniczyli Koledzy z naszego OT, m.in.: Leszek SP3DOI, Janek SP3CYY,
Jurek SP3GEM, Andrzej SP3FZN. Te radiowe wyprawy w odległe zakątki naszej planety, są
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finansowane ze środków samych zainteresowanych i ewentualnych sponsorów. W imieniu
wszystkich krótkofalowców dziękuję Kolegom za dostarczenie nam wielu pozytywnych
wrażeń przy zaliczaniu kolejnej wyprawy i kolejnego DX-a. Inni nasi Koledzy – Grzegorz
SP3CSD, Bogdan SP3LD oraz Jurek SP3SLU są bardzo zaangażowani w działalność SPOTC
(SP Old Timer Club). Ponadto Kolega Jurek SP3SLU tradycyjnie już od wielu lat nadaje
w eter środowe komunikaty PZK
Nasz oddział wydaje cztery dyplomy: Wielkopolska, Z biegiem Warty, Dyplom OT-27 oraz
Junior Award. Z okazji 35 – lecia OT-27 był wydawany dyplom okolicznościowy. Zachęcam
Koleżanki i Kolegów do zdobywania tych dyplomów oraz ich propagowania. Regulaminy
znajdują się na stronie internetowej oddziału.
Za działalność na rzecz Polskiego Związku Krótkofalowców przyznawane są wyróżnienia
w postaci Odznaki Honorowej PZK, którą otrzymało dotąd 21 osób z naszego OT oraz Złotej
Odznaki Honorowej PZK – 2 osoby. W ostatnim czasie wyróżnieni zostali Leszek SP3DOI,
Janek SP3CYY oraz Roman SP3HUF. Odznaki te zostały nadane na wniosek Zarządu OT-27
PZK, który był złożony jeszcze w poprzedniej kadencji.
W strukturach OT-27 działa WASR, czyli wielkopolska amatorska sieć łączności ratunkowej,
której koordynatorem jest Błażej SQ3TGV. Obecnie WASR swoim zasięgiem obejmuje
również oddziały poznański i lubuski. W celu usprawnienia działalności został powołany klub
SP3PEM, który zrzesza 112 członków sieci łączności kryzysowej. Osoby zaangażowane w tę
działalność aktywnie uczestniczą w organizowanych szkoleniach i ćwiczeniach. Miały
również miejsce realne sytuacje, m.in. podczas trzęsienia Ziemi w Nepalu, podczas orkanu
Ksawery, poszukiwań okrętu podwodnego czy zaginionego jachtu.
Oddział posiada stronę internetową i profil na portalu facebook, na których zamieszczane są
bieżące informacje. Zachęcam wszystkich do nadsyłania materiałów do publikacji. Dziękuję
Pawłowi SQ3POS i Błażejowi SQ3TGV za zaangażowanie i poświęcony czas.
Dziękuję wszystkim Koleżankom i Kolegom za zaangażowanie, bez którego nie byłoby tych
efektów, o których napisałem.

Prezes Zarządu OT-27 PZK
Sławomir Szymanowski SQ3OOK
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