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Protokół zebrania Zarządu Oddziału Terenowego Nr 27 PZK 

w dniu 31.01.2021 

W dniu 31 stycznia odbyło się zebranie Zarządu OT-27. Ze względu na sytuację epidemiologiczną, 

spotkanie odbyło się w trybie online na platformie Skype. 

W zebraniu udział wzięli: 

• SQ3OOK, SQ3TGY, SP3RNZ, SP3OKS, SP3JDZ – członkowie Zarządu OT 

• SP3TYI, SP3POB, SP3QDX – członkowie OT 

Porządek zebrania został rozesłany do członków Zarządu OT i OKR oraz przedstawicieli klubów 

krótkofalarskich przez Prezesa OT-27 PZK pocztą elektroniczną w dniu 27.01.2021. 

Zebranych przywitał Prezes OT, Sławomir SQ3OOK. Ponownie przedstawił porządek obrad. Prezes 

przedstawił sprawozdanie Zarządu OT za rok 2020: 

• Sytuacja panująca na świecie nie pozwoliła na realizację wielu projektów. Warunki nie 

pozwalały na realizację tradycyjnych spotkań, jak na przykład spotkanie Członków 

i Sympatyków OT-27 czy też Akademia Krótkofalowca. Spotkania klubowe, szkolenia dla 

młodzieży były również nie możliwe. 

• Z inicjatywy Armanda SP3QFE, przy wsparciu OT-27, został zorganizowany cykl szkoleń pt.: 

„Z krótkofalówką w kosmos”. Zajęcia były zaadresowane dla zainteresowanych 

krótkofalowców, ale przede wszystkim dedykowane dla młodzieży z miejscowości Koło, która 

przygotowała się do łączności z astronautą.  

• Łączność z astronautą z Międzynarodowej Stacji Kosmicznej została przeprowadzona 

2 września 2020 roku przy pomocy klubu SP3PGZ z Koła. 

• Dzięki staraniom kolegów z klubu jarocińskiego SP3PJA, zostało zorganizowane spotkanie 

plenerowe w Czeszewie połączone ze szkoleniem. Spotkanie te odbyło się w lipcu. 

• Na koniec wakacji, 30 sierpnia, odbyło się zaległe Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze, 

na którym wyłoniono nowy zarząd, komisję rewizyjną, a także delegatów na Krajowy Zjazd 

Delegatów. 

• Koledzy z klubu SP3KWA uruchomili radiolatarnię, która pracuję w pasmach 2 oraz 6 metrów. 

• Dzięki Bogdanowi SP3LD, została zorganizowana wystawa pod nazwą „95 lat krótkofalarstwa 

w Kaliszu” oraz wystawa na temat 90-lecia powstania PZK.  

• Tradycyjnie we wrześniu odbyły się zawody o Puchar Wielkopolskiej Pyry. 

• Z inicjatywy Armanda SP3QFE i przy wsparciu Zarządu OT-27, jesienią odbyła się akcja 

dyplomowa z okazji 20-lecia aktywnej służby radioamatorskiej na ISS. Udział w akcji brały 

stacje, które w przeszłości przeprowadziły łączność z Międzynarodową Stacją Kosmiczną. 

• Ze względu na trudną sytuację na świecie, nie odbyła się Konferencja Sympatyków Programu 

ARISS. 

• Sławomir SQ3OOK oraz Armand SP3QFE zorganizowali zdalne spotkanie, na którym 

uczestniczyli zainteresowani projektem ARISS i uczniowie z Koła, którzy we wrześniu brali 

udział w łączności. 

 

Skarbnik OT, Sławomir SQ3OKS przedstawił rozliczenie wydatków za rok 2020. Rok obrachunkowy 

zakończył się stanem konta na plusie. 
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Zarząd podjął uchwalę numer 1-2021 w sprawie sprawozdania skarbnika. W głosowaniu brało 

udział 5 członków zarządu. Wszystkie głosy były za przyjęciem, nie było głosów sprzeciw. 

QSL Manager, Grzegorz SP3RNZ przedstawił sprawozdanie dotyczące wysyłki kart QSL oraz 

rozliczenia zawodów Puchar Wielkopolskiej Pyry. Grzegorz przedstawił aktywność stacji 

w zawodach w ubiegłych latach i zmiany w regulaminie zawodów. Uczestnicy zebrania dyskutowali 

na temat nowych nagród rzeczowych, które spotkały się z pozytywnym odzewem. 

Wiceprezes ds. sportowych, Witold SP3JDZ przedstawił sprawozdanie dotyczące rozliczeń 

zawodów do współzawodnictwa klubów. Kolega Witold zaopiekował się rozliczeniami klubów we 

współzawodnictwie stacji klubowych w OT-27. 

Skarbnik przedstawił propozycję budżetu na bieżący rok. Członkowie OT oraz członkowie zarządu 

nie wnieśli propozycji do planu wydatków. Zarząd podjął uchwałę numer 2-2021, w sprawie 

budżetu oddziału. W głosowaniu brało udział 5 członków zarządu. Wszystkie głosy były za 

przyjęciem, nie było głosów sprzeciw. 

Zarząd podjął uchwałę numer 3-2021, w sprawie opłacenie faktury kolegom z klubu SP3PGZ, z 

Koła,  ze środków OPP. W głosowaniu brało udział 5 członków zarządu. Wszystkie głosy były za 

przyjęciem, nie było głosów przeciw. 

Spotkanie członków i sympatyków OT-27 planowane jest w drugim tygodniu czerwca, w Jarocinie. 

Ostrów Wielkopolski, dnia 31.01.2020. 
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