KOMUNIKAT Polskiego Związku Krótkofalowców
NR 2/2017 z dnia 11. stycznia 2017 r.
Witamy wszystkich Słuchaczy oraz Czytelników naszych cotygodniowych
komunikatów. Poniżej najnowsze informacje z minionego tygodnia.
1. Informacja administratora systemów informatycznych PZK
a) Komunikaty środowe PZK.
Komunikaty PZK (środowe), wcześniej tzw. Komunikaty
sekretariatu ZG PZK są wysyłane pocztą elektroniczną
w
każdą środę w ramach subskrypcji (e-mail) do osób
zainteresowanych
wiadomościami
organizacyjnymi
Polskiego Związku Krótkofalowców oraz informacjami dot.
innych podmiotów, ale związanymi z krótkofalarstwem. Do
chwili obecnej adresy subskrybentów (około 300) dopisywał
administrator. Aktualnie zostało to zautomatyzowane.
Aby otrzymywać Komunikat PZK, należy wysłać wiadomość (e-mail) na adres
ks@pzk.org.pl z tekstem "subscribe" w temacie wiadomości. Aby zrezygnować
z subskrypcji należy wysłać wiadomość z tekstem "unsubscribe" w temacie.
b) Biuletyn Informacyjny PZK (Newsletter PZK).
Biuletyn Informacyjny PZK rozsyłany jest pocztą elektroniczną (e-mail) do osób
zainteresowanych
wiadomościami
organizacyjnymi
Polskiego
Związku
Krótkofalowców. Ukazuje się nieregularnie, w zależności od ilości informacji Zarządu
Głównego, prezydium ZG i Głównej Komisji Rewizyjnej PZK. Aby otrzymywać
biuletyn, należy wysłać wiadomość (e-mail) na adres newsletter@pzk.org.pl
z tekstem "subscribe" w temacie wiadomości. Aby zrezygnować z subskrypcji należy
wysłać wiadomość z tekstem "unsubscribe" w temacie.
W obu powyższych przypadkach zapisanie się i wypisanie się jest zautomatyzowane
i przebiega dwuetapowo. Otrzymujemy zawsze mail z linkiem w celu potwierdzenia
operacji (zapisu do subskrypcji, lub rezygnacji z niej).
Biuletyn Informacyjny PZK został jako pierwszy objęty systemem automatycznej
subskrypcji. Dane adresowe e-mail zostały pobrane z systemu elektronicznej
ewidencji członków PZK OSEC. Część adresów e-mail była błędna, zawierała przecinki
zamiast kropek, apostrofy, niekompletne domeny. Błędy te wynikają z nieuważnego
wpisywania danych członków do OSEC przez OT PZK. Adresy te zostały poprawione
w trybie manualnym (przez SP5-73-002). W systemie elektronicznej ewidencji
członków PZK – OSEC są dalej błędne (te dane mogą poprawić tylko OT PZK).
Biuletyn Informacyjny PZK został rozesłany do około 3500 subskrybentów. Z 4100
członków PZK adresy poczty elektronicznej ma wpisane do systemu około 3200.
Około 90 osób potwierdziło w osobnym e-mailu otrzymanie biuletynu, wszystkie listy
były czytane, dziękujemy za nie.
[Info: SP5ELA]
https://pzk.org.pl
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2. 60. lecie reaktywacji PZK
Mija 60 lat jak 13 stycznia 1957 r. zwołany został w Warszawie pierwszy po
reaktywacji, a trzeci po wojnie Walny Zjazd członków – założycieli Polskiego Związku
Krótkofalowców. W Zjeździe wzięło udział 33 krótkofalowców reprezentujących obszar
całego kraju, na 44 wstępnie deklarujących uczestnictwo w Zjeździe. Zjazd przyjął do
wiadomości uchwałę ówczesnej Naczelnej Rady Radioklubów działającej przy ZG Ligi
Przyjaciół Żołnierza, o reaktywacji PZK. W skład Rady wchodzili m.in. przedwojenni
krótkofalowcy. Było to dużym zaskoczeniem dla władz naczelnych LPŻ. Zjazd
zatwierdził powołany, czteroosobowy Komitet Organizacyjny, który działał pod
przewodnictwem Anatola Jeglińskiego SP5CM ex SP1CM. Zjazd zatwierdził również
opracowany przez Komitet Organizacyjny wstępny projekt statutu PZK i przedstawił
go do zatwierdzenia Władzom Państwowym. Ustalił również datę i miejsce Zjazdu
Krajowego PZK na dzień 23 czerwca 1957 r. w celu wyboru władz statutowych
Związku.
Należy przypomnieć, że w początkach lat 50-tych pęd do centralizacji doprowadził do
zjednoczenia w dniu 22 lipca 1950 r., trzech organizacji, t.j.: Towarzystwa Przyjaciół
Żołnierza, Towarzystwa Przyjaciół ORMO i Polskiego Związku Krótkofalowców, które
weszły w skład Ligi Przyjaciół Żołnierza. W dalszym procesie łączenia również i inne
stowarzyszenia zostały wchłonięte przez LPŻ takie jak np. Polski Związek Motorowy,
Aeroklub PRL itp. Obradujący Zjazd Krajowy PZK w dniu 23 czerwca 1957 r. wybrał
Władze Związku. Na czele którego stanął, jako Prezes - Wacław Ponikowski SP5FD ex
SP1FD. Następnego dnia tj. 24 czerwca 1957 r. grupa 10. członków – założycieli
powołała do życia Warszawski Oddział PZK. Podobnie, zaczęły również powstawać
struktury organizacyjne PZK w całym Kraju. Należy również zaznaczyć, że jednym
z pierwszych podstawowych decyzji PZK było, ustalenie form współpracy z organami
państwowymi, wznowienie form współpracy z IARU, oraz unormowanie stosunków
organizacyjnych z LOK i ZHP.
Info. Jerzy/SP8TK

3. Protokół z posiedzenia GKR odbytego w dniu 10.12.2016
Główna Komisja Rewizyjna Polskiego Związku Krótkofalowców opublikowała protokół
z posiedzenia, które odbyło się w Warszawie w dniu 10 grudnia 2016 roku.
Zapraszam do zapoznania się z protokołem, który został zamieszczony w dziale
Download. Niniejszy dokument zawiera dwa załączniki z podjętymi uchwałami oraz
plan pracy i kontroli GKR w 2017 roku.
Leszek Przybylak SP6CIK sekretarz GKR
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4.

Biuletyn Informacyjny PZK z dnia 4 stycznia 2017

Składki członkowskie PZK na rok 2017
Składki członkowskie PZK na rok 2017 pozostają w tej samej wysokości, jak w roku
ubiegłym. Rzeczywista kwota składki jest zależna od oddziału terenowego, którego
Walne Zebranie niezależnie ustala wysokość części składki (oddziałowej). Składki
wpłaca się w oddziałach terenowych, najlepiej na konto oddziałowe. Prosimy
o zwrócenie uwagi, czy nie nastąpiły zmiany numerów kont oddziałowych. Zgodnie
z "Regulaminem opłacana składek PZK", składkę należy uiszczać w terminach
określonych przez OT PZK, ale nie później niż do 14 stycznia. Oddziały Terenowe PZK
zobowiązane są do przekazania pobranej od członków składki członkowskiej na
rachunek bankowy ZG PZK w terminie do 21 stycznia.
Inwentaryzacja ZG i OT PZK Zgodnie z decyzją Prezydium ZG PZK, w najbliższych
dniach zarządzona zostanie inwentaryzacja (spis z natury) środków trwałych,
wyposażenia oraz wartości niematerialnych i prawnych, będących na stanie OT oraz
ZG na dzień 31 grudnia 2016 r. Zgodnie z "Regulaminem prowadzenia gospodarki i
sprawozdawczości finansowej PZK" inwentaryzacja winna się odbywać nie rzadziej niż
raz na dwa lata oraz każdorazowo przy zmianie władz. Zarządzenie w tej sprawie
wyda Prezes PZK.
Konsultacje MC w sprawie KTPCz
W grudniu 2016 r. odbyły się konsultacje w sprawie zmian Krajowej Tablicy
Przeznaczeń Częstotliwości (KTPCz), która określa m.in. pasma dostępne dla służby
radiokomunikacyjnej amatorskiej i amatorskiej satelitarnej. Opinia PZK w tej sprawie
została przesłana do Ministerstwa Cyfryzacji, a wcześniej uzgodniona z organizacjami
radioamatorskimi, biorącymi udział w rozmowach w MC wiosną 2016 r.
Protokoły z posiedzeń Prezydium ZG i GKR PZK
Protokół z posiedzenia Prezydium ZG PZK, wraz z treścią podjętych uchwał, jest
dostępny na Portalu PZK (menu Download) - gorąco polecamy! Protokół
z odbywającego się wspólnie posiedzenia GKR PZK będzie opublikowany wkrótce.
Budżet PZK na rok 2017
Pierwsza wersja projektu budżetu PZK została ustalona w dniach 28-29.10.2016 r.
podczas posiedzenia Komisji Finansowej ZG PZK ze Skarbnikiem PZK w obecności
Prezesa PZK w Mokronosie Górnym (woj. dolnośląskie). W spotkaniu wzięli udział:
Komisja Finansowa ZG PZK - Marek Kuliński SP3AMO, Roman Bal SP9MRN i Leszek
Przybylak SP6CIK (również jako przedstawiciel Głównej Komisji Rewizyjnej PZK) oraz
Marek Suwalski SP5LS (skarbnik PZK) i Waldemar Sznajder 3Z6AEF (prezes PZK).
Projekt był następnie omawiany na posiedzeniu Prezydium ZG PZK dnia
10.12.2016 r. w Warszawie i uchwałą przekazany do Zarządu Głównego PZK do
dalszych prac oraz uchwalenia na wiosennym posiedzeniu ZG, planowanym na
przełomie marca i kwietnia 2017 r.
PZK na Sejmiku Łączności ZHP
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W dniu 19 listopada 2016 r. Waldemar Sznajder 3Z6AEF (prezes PZK) oraz Marek
Suwalski SP5LS (skarbnik PZK) uczestniczyli w Sejmiku Łączności ZHP 2016, na
zaproszenie Kol. phm Piotra Stanisławskiego SQ5JRC (szef pionu łączności Związku
Harcerstwa Polskiego). Sejmik Łączności ZHP odbył się w Warszawie. Notatka ze
spotkania jest dostępna na Portalu PZK (dział Download).
Wywiad prezesa PZK w "Świat Radio"
W styczniowym numerze (1/2017) miesięcznika "Świat Radio" ukazał się
czterostronicowy wywiad z prezesem PZK, Kol. Waldemarem Sznajderem 3Z6AEF,
pod tytułem: "Co dalej z PZK?". Zapraszamy do lektury oraz dyskusji na Forum PZK
[info: Biuletyn Informacyjny PZK]
* Biuletyn ten został rozesłany jako Newsletter PZK na adresy wszystkich członków
PZK zarejestrowanych w systemie elektronicznej ewidencji członków PZK – OSEC.

5. SP EmCom- ćwiczenia „Śnieżyca 2017”
W dniu 22 stycznia 2017 tj. niedziela odbędą się Ogólnopolskie Ćwiczenia
SP EmCom pod kryptonimem „Śnieżyca 2017” organizowane przez Krakowską
Amatorską Sieć Łączności Kryzysowej KASŁK OT-12 PZK. Ćwiczenia odbędą się
w
godzinach 15:30-18:10 (czasu lokalnego).
Pasma pracy 2m, 70cm oraz 80m.
Celem ćwiczeń jest:
 sprawdzenie skuteczności koordynacji wymiany informacji pomiędzy
operatorami i koordynatorami przy użyciu przemienników VHF/UHF oraz
bezpośrednio w paśmie 80m,
 ocena skuteczności prowadzenia łączności kryzysowej przy jak najmniejszej
mocy wyjściowej oraz zasilaniu awaryjnym.
Szczegółowy regulamin jest dostępny pod linkiem: https://goo.gl/LuuPUW.
Stacja sztabowa Krakowskiej Amatorskiej Sieci Łączności Kryzysowej będzie
aktywna podczas ćwiczeń tym pod znakiem klubowym SP9PGE. Planujemy pracować
z terenowego QTH (miejsce jeszcze do finalnego wyboru i uzgodnienia), na zasilaniu
akumulatorowym. Będzie też czynna stacja SP0MASR pełniąca rolę wojewódzkiej
stacji koordynującej wymianę komunikatów pomiędzy pasmami 2m / 70cm, a 80m.
Pozdrawiam
Vy 73! Michał SP9XWM
EmCom Manager PZK
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6. 20. rocznica wielkiej powodzi
Z okazji zbliżającej się 20 rocznicy powodzi w 1997 roku aktyw Piastowskiego Klubu
Krótkofalowców SP6PAZ - SN6O oraz OT-11 PZK w Opolu postanowił uczcić tą wielką
tragedię - uruchomieniem w dniach od 1-31 lipca 2017 roku stację okolicznościową
o znaku HF1997OP. Przewidziana jest praca na pasmach HF emisjami CW-SSB-RTTY.
Karty QSL via:SP6PAZ - PZK biuro QSL oraz na LoTW. Jednocześnie informujemy, że
dzięki wysiłkowi kilku Kolegów a zwłaszcza Kolegi Sławka SP6ZC została uruchomiona
również specjalna strona internetowa pod adresem: http://powodz1997.pl/.
Projekt oraz druk karty QSL wykonał Kolega Radek SP5ADX.
Info. Krzysztof Bieniewski SP6DVP-3Z6V
7. SFOTA - podsumowanie akcji dyplomowej
Zgodnie z zasadami programu dyplomowego SFOTA (Silesian
Fortifications On The Air), opublikowanymi na stronie
http://sfota2016.wixsite.com/homepl/, obecna edycja programu
trwała trzy miesiące - od 17 września do 18 grudnia 2016 roku.
Akcja została zakończona. Nadszedł więc czas krótkiego
podsumowania.
Podstawowym celem, jaki przyświecał organizatorom, kiedy przystępowali do
tworzenia programu dyplomowego SFOTA, było propagowanie wiedzy historycznej
związanej głównie z Obszarem Warownym Śląsk (OWŚ) w kraju i zagranicą, poprzez
zachęcanie do zwiedzania obiektów fortecznych oraz poprzez pracę terenową
radiostacji amatorskich zainstalowanych w wybranych obiektach wchodzących
w skład OWŚ, a także innych ciekawych obiektach związanych z historią Śląska.
Obszar Warowny "Śląsk" jest bowiem najcenniejszym zabytkiem architektury
fortecznej XX wieku na Śląsku. Unikalność tych fortyfikacji polega na tym, iż na
terenie Rzeczypospolitej znajduje się tylko jedna taka linia polskich umocnień. Ta
unikalność wynika również z założeń polskiej, przedwojennej szkoły fortecznej
nakazujących, w celu lepszego maskowania, dostosować obiekty do otaczającej
rzeźby terenu.
W efekcie takiego działania każdy schron stanowi samoistne dzieło
sztuki fortecznej o niepowtarzalnym kształcie. O takich zabytkach fortyfikacyjnych
należy mówić głośno i prezentować je przy każdej okazji. Tym bardziej, że za sprawą
Stowarzyszenia "Pro Fortalicium", już wiele z nich odzyskało dawny blask,
a intensywne prace renowacyjne trwają przy wielu następnych.
Przyjęta koncepcja w tegorocznej edycji SFOTA zakładała realizację programu
w formie konkursu z nagrodami w postaci plakiet dla najlepszych stacji biorących
w nim udział oraz dyplomów w formie elektronicznej.
Trochę statystyki. Ogółem w programie dyplomowym SFOTA udział wzięło 1060 stacji
zagranicznych oraz 279 stacji polskich. Nawiązano ze stacjami zagranicznymi 1656
QSO, a ze stacjami polskimi 862 QSO.
Najlepsze stacje.
https://pzk.org.pl
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Nagrody zgodnie z regulaminem otrzymują:
- Best Hunter SFOTA SP2GUC 69 qso /10 obiektów SF/,
- Best WW Hunter SFOTA I0KHY 23 qso /9 obiektów SF/,
- Wyróżnienie specjalne LY4E jedyna stacja poza SP z 10 obiektami SF.
Nagrody zostaną rozesłane nie później niż do końca marca 2016.
Informacje. Planujemy, że karty QSL potwierdzające nawiązanie łączności
w programie SFOTA zostaną rozesłane do końca lutego 2017 r. Dla stacji
zagranicznych karty wysłane zostaną za pośrednictwem Biura QSL. Dla stacji polskich
karty wysłane zostaną również za pośrednictwem Biura QSL, figurujących w bazie
OSEC PZK i obsługiwanych przez CB QSL. Dla pozostałych stacji zainteresowanych
naszą kartą QSL - po nadesłaniu koperty zwrotnie zaadresowanej i opłaconej.
Kontaktowy adres e-mail: sfota2016@gmail.com.
Zgodnie z zasadami programu dyplomowego SFOTA (Silesian Fortifications On The
Air), opublikowanymi na stronie http://sfota2016.wixsite.com/homepl/, obecna
edycja programu trwała trzy miesiące - od 17 września do 18 grudnia 2016 roku.
Akcja została zakończona. Nadszedł więc czas krótkiego podsumowania.
Nagrody (plakiety) oraz dyplomy w formie elektronicznej dla stacji, które je zdobyły
rozesłane zostaną w miarę naszych możliwości jak najszybciej, nie później jednak niż
do końca marca 2017 r. Warunkiem jednak będzie dysponowanie adresami e-mail
stacji dla których dyplomy mają zostać wysłane. Najlepszym rozwiązaniem jest
wysłanie zgłoszenia poprzez stronę internetową:
http://sfota2016.wixsite.com/homepl/online-log ("zgłaszarka" na dole strony).
Pozostałym stacjom dyplomy zostaną wysłane na adresy e-mail zamieszczone na
portalu QRZ.COM - w miarę ich pozyskiwania. Prosimy o potwierdzenie otrzymania
e-maila z załączonym plikiem dyplomu.
Reasumując, uważamy, że program dyplomowy SFOTA, promujący Obszar Warowny
"Śląsk" w dużej części spełnił swoje zadanie, przekazując jego uczestnikom cząstkę
wiedzy historycznej o polskich fortyfikacjach na Śląsku.
Dziękujemy Prezesowi Zarządu Stowarzyszenia Na Rzecz Zabytków Fortyfikacji "Pro
Fortalicium" Panu Dariuszowi Pietrusze za okazane wsparcie i pomoc przy realizacji
programu SFOTA. Dziękujemy również wszystkim stacjom polskim i zagranicznym,
które, poprzez nawiązywanie łączności ze stacjami pracującymi z poszczególnych
obiektów fortecznych, brały udział we wspólnej zabawie.
Team SFOTA
Info: SP9HTY
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8. SN1WOSP, HF1AMS - stacje okolicznościowe Zachodniopomorskiego OT
PZK
Od 22. grudnia 2016. roku zaczęła swoją pracę stacja okolicznościowa SN1WOSP
pracująca z okazji 25 finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Klub SP1PMY
włącza się w propagowanie WOSP na falach eteru od chwili swojego powstania czyli
od 5 lat. Po raz drugi stacja klubowa SP1PMY pracuje pod znakiem okolicznościowym.
W dniu 15. stycznia odbędzie się finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W tym
dniu stacja będzie pracował ze sztabu WOSP w Myśliborzu.
Również stacja klubowa SP1PBT będzie promowała WOSP pracując pod znakiem
HF1AMS ze statku „Nawigator XXI” zacumowanego przy Wałach Chrobrego
w Szczecinie. Akcja będzie dobrze nagłośniona w mediach publicznych.
Trzecią stacją pracującą z tej okazji będzie stacja SP1PKW pracująca z Wolina
z terenu liceum ogólnokształcącego pod kierownictwem Leszka SP1NL.
Zapraszamy do łączności.
Stefan SP1JJY sekretarz OT14

8. Krótkofalarski Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
W tym roku po raz 25 w całej Polsce i na świecie grać będzie Wielka Orkiestra
Świątecznej Pomocy. W 25. finale zagrają także radiostacje amatorskie, w tym np.
HF25FIN - stacja Polskiego Klubu Flora & Fauna (SP-CFF). Dla upamiętnienia
ćwierćwiecza WOŚP wydawany będzie okolicznościowy eDyplom za przeprowadzone
łączności ze stacjami QRV w ramach WOŚP.
25 Lat WOŚP – dyplom
1. Wydawcą eDyplomu jest SP-CFF.
2. Zalicza się QSOs z radiostacjami 25. Finału WOŚP i zdobycie 25 pkt.
3. Punktacja:
- QSO ze stacją 25. Finału WOŚP (np. HF25FIN, SN1WOSP, SN3WOSP itp.) - 5 pkt.
- QSO z HF25FIN w dniu 15 stycznia 2017 - 15 pkt.
4. Z tą samą stacją można przeprowadzić punktowane QSO na innym paśmie i innym
rodzajem emisji.
Wykaz wymaganych QSOs należy przesłać w ciągu 7 dni na adres: qtc@post.pl
–

73 de sp2fap, Sylwester
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9. SN3WOSP.

Na wstępie w paru słowach chciałbym przypomnieć szczegóły naszej akcji:
Wzorem ubiegłych trzech lat tak i teraz, na przełomie 2016/2017 roku nasz
oddział organizuje akcję charytatywną na rzecz Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy. W tym celu w okresie od 15.12.2016 do

31.01.2017 znak radiostacji oddziałowej SP3PLV został zmieniony na znak
okolicznościowy SN3WOSP.
Regulamin
i
więcej
szczegółów
na
stronie QRZ.COM. Nasza akcja z roku na rok cieszy się coraz większym
https://pzk.org.pl
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zainteresowaniem w świecie krótkofalarskim, a co za za tym idzie w coraz
większym stopniu wspieramy fundację WOŚP.
Mamy nadzieje, że i w tym roku nasza współpraca przebiegnie pozytywnie
i zostaniemy zauważeni.

Pozdrawiam. Krzysztof Antoniak SP3EPG
Prezes ON PZK w Pile
https://pzk.org.pl
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10. Radioaktywacja wzgórza Przymiarki
„Przymiarki–Radioaktywacja” to całoroczna akcja mająca na celu popularyzację
wzgórza Przymiarki oraz krótkofalarstwa. Operatorem i pomysłodawcą jest Wojciech
Jakieła SQ8W, a współorganizatorem jest Patryk Mozgowoj SP8-05-023. Akcja
zakłada prowadzanie łączności z wzgórza Przymiarki w miesiącach umożliwiających
bezproblemowe przebywanie na wzgórzu, co najmniej raz na dwa tygodnie. Dokładne
daty i godziny będą publikowane 3 dni przed rozpoczęciem nadawania. W pierwszym
roku akcji planowane jest nadawanie w paśmie 2m (144 MHz), modulacją FM. Jeśli
akcja będzie cieszyła się zainteresowaniem lub jeśli uzbieramy wystarczającą liczbę
pieniędzy z akcji na patronite.pl, to uruchomimy również nadawanie w pasmach 80m,
40m, 20m - modulacją SSB.
Więcej informacji na temat
http://radioaktywacja.pl/

akcji

można

znaleźć

na

stronie

internetowej:

[info: Patryk SP8-05-023]

https://pzk.org.pl
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11. REGULAMIN
AKCJI CHARYTATYWNEJ RADIOSTACJI OKOLICZNOŚCIOWEJ
SN3WOSP NA RZECZ WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY
Organizatorem akcji i wydawcą dyplomu jest Oddział Nadnotecki Polskiego
Związku Krótkofalowców w Pile. Dyplomy będą dostępne w wersji
papierowej lub elektronicznej.
Warunki zdobycia dyplomu:
1. Nawiązanie lub nasłuch minimum jednej łączności ze stacją SN3WOSP
w okresie 15.12.2016 do 31.01.2017 na dowolnym pasmie amatorskim
KF i UKF dowolną emisją.
2. Wpłacenie na konto Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy minimum 10 zł:
25 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
90 1240 10 37 1111 0010 7046 7977

W tytule przelewu należy podać znak radiostacji wpłacającego
oraz dodatkowo „dyplom OT23” np. „SP0XYZ dyplom OT23”.
Powyższe konto jest ważne do 31.01.2017.
1. Pocztą elektroniczną na adres ot-23@wp.pl należy przesłać znak
radiostacji wpłacającego, dane łączności lub nasłuchu, wpłaconą
kwotę, datę przelewu oraz adres pocztowy, na który zostanie
przesłany dyplom.
2. Uzyskanie dyplomu w wersji elektronicznej wymaga wpłaty w
dowolnej kwocie na konto jak w punkcie 2, a pocztą elektroniczną na
adres ot-23@wp.pl należy przesłać znak radiostacji wpłacającego,
dane łączności lub nasłuchu, wpłaconą kwotę, datę przelewu oraz
adres poczty elektronicznej, na który zostanie przesłany dyplom.
Zarząd ON PZK w Pile

https://pzk.org.pl

11

The 25th Grand Finale
Aiming high!
Buying medical equipment for pediatric wards and providing decent
medical care for seniors
Every year, the Grand Orchestra of Christmas Charity Foundation selects a
detailed aim, or â śtheme” of its fundraiser. For instance last year, during
the 23rd Grand Finale, we collected money to help maintain good standards
in specialist pediatric wards.
Having reviewed all the requests sent to us by the hospitals and having
consulted the matter with the medical community, the Foundation Board
decided that the upcoming 24th Grand Finale will once again be devoted to
pediatrics and geriatrics. This time we want to focus on the needs of basic
care units, which will make it possible to purchase even more equipment.
Last year showed that pediatrics is a neglected branch of medicine. The
process of purchasing equipment with the money from the 23rd Grand Finale
helped us realized what we had not really been aware of: that the needs are
enormous. This led to the decision to keep supporting pediatrics until all
pediatric units are comprehensively equipped. The hospitals tend to focus on
buying complicated medical devices first and later they often lack the funds
needed for simple things such as beds or bedside cabinets. The patient’s
comfort is a crucial factor in the recovery process.

While trying to help kids, we do not forget about the elderly. â śThe situation
in geriatrics has improved quite a bit since the Great Orchestra of Christmas
Charity started to raise public opinion’s awareness of the problems that older
patients have to face. People now think about seniors in a more serious way”,
says Jurek Owsiak, the President of the Foundation Board.

We first started to support geriatrics in 2013. The initial aim was to replace
basic equipment in the few geriatric wards that existed in Poland back then.
Our second initiative was to support the newly-established and developing
wards and underfunded healthcare institutions. In total, in the three years
following the first Grand Finale devoted to seniors, the Great Orchestra of
Christmas Charity Foundation has spent over 10 million euro and supported

https://pzk.org.pl
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over 150 units.
It is the 24th time the Great Orchestra of Christmas Charity will be holding the
Grand Finale fundraiser. One of the biggest charity event in Poland, the Grand
Finale enjoys the most public trust. Every year, it is supported by 120 000
volunteers who register and run around 1500 Finale Centers all over Poland.
The volunteers are also active abroad â in all those places where there is a
Polish community. Check how to become a volunteer!
This year, for the third time we decided to organize fundraising by radio.
Established SN3WOSP special event station for a period of 15/12/2016 31/01/2017 leads charitable actions for the Grand Orchestra of Christmas
Charity. Below you will find award rules.

Regulations of charity SN3WOSP special event station for
The Great Orchestra of Christmas Charity
The organizer of the action and publisher of the award is â śNadnotecki Oddział
Terenowy” in Pila - local branch of the Polish Amateur Radio Union. Awards will
be available in paper or electronic versions.
Award rules:

1. Make minimum one QSO or SWL report with SN3WOSP special event
station in the period 15/12/2016 - 31/01/2017 on any amateur HF or
VHF band in any mode.
2. Make payment on the account of the Great Orchestra of Christmas
Charity in the amount of at least 3 € or 4 $:
25 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
90 1240 10 37 1111 0010 7046 7977
In the subject of payment you should write your callsign and additionally
"award OT23”. For example: "SP0XYZ award OT23".

https://pzk.org.pl
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This account is valid till January 31st, 2017.

1. Send an e-mail to ot-23@wp.pl with your callsign, QSO details,
information about amount of payment that you paid for a charity, date
of payment and your address for receive your award.
2. To get the award in electronic version only, you should make a payment
of any amount to the account as in the point 2, and send an e-mail
to ot-23@wp.pl with your callsign, QSO details, the information about
amount of payment that you paid for a charity, date of payment and
your e-mail address for receive your award.
Management of the ON PZK in Pila

SQ3GJQ S.K.
4 stycznia 2017 roku po długiej chorobie zmarł kol. Jan Wiesław Parys SQ3GJQ,
członek Nadnoteckiego Oddziału Terenowego PZK w Pile.
Pogrzeb odbył się w Złotowie w kościele św. Rocha w sobotę 7 stycznia br.
Jan SQ3GJQ został pochowany na Cmentarzu Komunalnym w Złotowie,
ul. Chojnicka, po uroczystościach kościelnych.
Cześć Jego Pamięci!
Adam SP3EA

Włodzimierz Daszkowski SP9MZM SK
Mamy smutny obowiązek poinformować, iż w dniu 8 stycznia br., w wieku 66 lat,
odszedł od nas na zawsze nasz wieloletni Przyjaciel i serdeczny oddziałowy Kolega
Włodzimierz Daszkowski SP9MZM. Uroczystości żałobne odbędą się na Cmentarzu
Komunalnym Prądnik Czerwony (Batowice) w Krakowie, w dniu 16 stycznia
(poniedziałek), o godz. 13:40.
Na ręce rodziny zmarłego, małżonki, jego bliskich - składamy kondolencje. Włodku
pozostaniesz na zawsze w naszej pamięci!
Przyjaciele i Koledzy z OT-12 PZK
Koleżanki i Koledzy - krótkofalowcy Krakowa

https://pzk.org.pl
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TNX. TNX. TNX. Redakcja Komunikatu dziękuje za przesłaną korespondencję oraz
materiały: Krzysztofowi SP6DVP, Jurkowi SP8TK, Adamowi SP3EA, Michałowi
SP9XWM, Sylwestrowi SP2FAP, Markowi SP9HTY, Stefanowi SP1JJY, Leszkowi SP6CIK,
Patrykowi SP8-05-023, Krzysztofowi SP3EPG, OT12 PZK z Krakowa.

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,
admin@pzk.org.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.
Prosimy nie formatować tekstu, utrudnia to pracę Redakcji przy składaniu całości
komunikatu. Redakcja zastrzega sobie prawo do adiustacji i dokonywania zmian formalnych
w materiałach.
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
(zwanego 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 sekretariatu ZG PZK są nadawane w każdą środę o godzinie 18:00 czasu
lokalnego na częstotliwości 3702,5 KHz +/- QRM.

Redakcja: Piotr SP2JMR, Zygmunt SP5ELA, Jurek SP3SLU–nadający komunikaty środowe PZK.
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