Protokół
z Walnego Zebrania Członków Sprawozdawczego
Bydgoskiego Oddziału PZK
Walne Zebranie sprawozdawcze członków Oddziału odbyło się16 lutego 2019 r. Jego proponowany porządek obrad był następujący:
1. Otwarcie Walnego Zebrania Członków, powitanie uczestników i gości.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zebrania Członków
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zebrania i jego zdolności do podejmowania
uchwał (§35 ust.8 i §37 Statutu PZK).
4. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad i regulaminu obrad.
5. Wybór komisji skrutacyjnej.
6. Wybór komisji uchwał i wniosków.
7. Sprawozdanie zarządu Oddziału o stanie Oddziału i z prac zarządu.
8. Informacja przewodniczącego OKR o działalności.
9. Przedstawienie informacji o działalności terenowych klubów PZK działających
w Oddziale.
10. Wręczenie nagród za zawody organizowane w Oddziale.
11. Informacja SQ2YBC o otwartej sieci publicznej LoraWAN (przesyłanie danych
telemetrycznych).
12. Dyskusja, sprawy różne.
13. Przedstawienie przez komisję uchwał i wniosków informacji w sprawie zgłoszonych wniosków i podjęcie uchwał.
14. Zamknięcie obrad.
Przebieg zebrania.
O godzinie 1000 w sali Bydgoskiego Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu przy ul. Gdańskiej 5 rozpoczął pracę sekretariat walnego zebrania. Prowadził go Karol
Michałowski SP2RTA. Po sprawdzeniu list obecności przed upływem pierwszego terminu
rozpoczęcia zebrania (1030) stwierdzono, że nie ma obecnych ponad połowy członków Oddziału i sekretarz Oddziału Piotr Eichler SP2LQP ogłosił zebranym, że zebranie rozpocznie
się w drugim terminie o 1045.
Ad. 1. Zebranie otworzył, powitał gości i zabranych, prezes Oddziału Witold Błasiak SP2JBJ.
Zaproponował by zebraniu przewodniczył Piotr SP2LQP.
Ad. 2. Zebrani nie zgłosili ze swojej strony innej kandydatury przegłosowali (jednogłośnie)
zaproponowaną przez Witolda SP2JBJ. Od tego momentu Piotr SP2LQP przejął przewodnictwo zebrania.
Ad. 3. Przewodniczący WZ stwierdził, że zostało ono zwołane prawidłowo i jest władne podejmować uchwały.
A. 4. Przewodniczący zebrania przedstawił proponowany porządek obrad i zapytał, czy są do
niego uwagi i propozycje zmian. Roman Głuchowicz SP2GTJ zaproponował dodanie pkt. 8a
– przerwa (na kawę, herbatę, itp.). Wniosek zyskał aprobatę zebranych przez aklamację. Przy
braku dalszych propozycji co do porządku obrad, po poddaniu go pod głosowanie przez
przewodniczącego jednogłośnie porządek obrad przyjęto.

1

Następnie został odczytany przez przewodniczącego zebrania projekt „Regulaminu obrad XXV Walnego Zebrania Sprawozdawczego Bydgoskiego Oddziału PZK 16 lutego 2109
r.” i poddany pod dyskusję. Zebrani nie mieli uwag do przedstawionego projektu i nie wprowadzili żadnych zmian. W głosowaniu jednogłośnie regulamin obrad przyjęto.
Ad. 5. Wybrano komisję skrutacyjną w składzie Karol SP2RTA i Mikołaj Andraszewski
SQ2FRQ.
Ad. 6. Wybrano komisję uchwał i wniosków w składzie Roman SP2GTJ i Marcin Kuczyniecki SP2SJ.
Ad. 7. W imieniu prezesa (na jego prośbę) sprawozdanie odczytał przewodniczący zebrania.
„Szanowne Koleżanki, Koledzy!
Serdecznie witam na zebraniu sprawozdawczym Naszego Oddziału zaproszonych gości
oraz was Koleżanki i Koledzy.
Zdaję sobie sprawę, że czas, jaki możemy poświęcić na nasze spotkanie jest ograniczony sprawozdanie z działalności Naszego Oddziału pragnę przedstawić nie w sposób chronologiczny, lecz przedstawię podejmowane przedsięwzięcia pogrupowane, ponieważ część
z nich jest realizowana cyklicznie każdego roku.
W lutym 2017 roku na zebraniu sprawozdawczo-wyborczym został wybrany Zarząd
Oddziału oraz Komisja Rewizyjna. Mijają dwa lata naszego działania. W ciągu tych lat Zarząd działał w składzie 5 osobowym. Podejmowane działania nakierowane były na zrealizowanie zobowiązań, o których mówiłem w moim wystąpieniu na zjeździe sprawozdawczowyborczym.
Tradycyjnie już zarząd jest organizatorem ogólnopolskich zawodów „Urodziny miasta
Bydgoszczy” w trzecią sobotę kwietnia każdego roku. Managerem zawodów jest kol. Andrzej
SP2RIQ. Na bazie opracowanego przez siebie narzędzia dokonuje rozliczenia zawodów oraz
rozsyła puchary wraz z dyplomami do zwycięzców poszczególnych klasyfikacji. Pragniemy
podziękować kol. Andrzejowi za jego zaangażowanie i duży wkład pracy. W zawodach
uczestniczy średnio 60-80 nadawców i niewielka grupa nasłuchowców. Ze smutkiem stwierdzamy, że znikoma grupa nadawców to członkowie naszego Oddziału. Zwiększenie aktywności koleżanek i kolegów zamieszkałych w Bydgoszczy oraz bydgoskiego powiatu ziemskiego
w kolejnej edycję zawodów to jedno z zadań, które Zarząd sobie stawia.
W 2017 r. Klasyfikacja stacji klubowych z woj. kujawsko-pomorskiego przedstawiała
się następująco: I miejsce SP2KPD, II miejsce SP2PBM, III miejsce SP2KCW. W klasyfikacji stacji indywidualnych z naszego województwa I miejsce zajęła stacja SP2QG, II miejsce
SP2CA, III miejsce HF60IU (SK).
W roku 2018 Klasyfikacja przedstawiała się następująco w gronie stacji klubowych
z woj. kujawsko-pomorskiego: I miejsce SP2KPD, II miejsce SN2X, III miejsce HF90ZDH.
W klasyfikacji stacji indywidualnych z naszego województwa I miejsce zajęła stacja
HF0DKI, II miejsce 3Z1ESH, III miejsce SP2SGT. W grupie nasłuchowej z naszego województwa startowała jedna stacja kol. Piotr SP2QVS.
Otwarte zawody strzeleckie o „Puchar Prezesa Oddziału Bydgoskiego PZK”.
W dniu 14.10.2017 r. na strzelnicy Jednostki Ratownictwa Specjalnego w Kowalewku
odbyły się I Otwarte Zawody Strzeleckie „O Puchar Prezesa Bydgoskiego Oddziału PZK”.
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Do zawodów zgłosiło się 24 zawodników i zawodniczek. Pogoda sprawiła miłą niespodziankę było ciepło, a chmury na niebie nie pozwalały na rozświecanie przyrządów celowniczych.
Uczestnicy rywalizacji strzelali z karabinu centralnego zapłonu kbk AK, pistoletów centralnego zapłonu: Mak i Glock oraz karabinka bocznego zapłonu kbks. W rywalizacji pań pierwsze miejsce zdobyła Katarzyna Kurdyn. W konkurencji dla młodzieży najlepszy wynik uzyskała Emilia Kłosowska. Najliczniej obsadzoną była grupa mężczyzn, w której pierwsze miejsce zdobył pan Bogdan Bielicki SP2JNV, drugie miejsce pan Krzysztof Napieralski SQ2LXE
na trzecim miejscu uplasował się pan Tomasz Rumiński SP2JAR. Za zajęcie miejsc od pierwszego do trzeciego w poszczególnych konkurencjach zawodnikom wręczono dyplomy.
Drugie Otwarte Zawody Strzeleckie „O Puchar Prezesa Bydgoskiego Oddziału PZK”
odbyły się w dniu 5.05.2018 r. Do rywalizacji zgłosiło się 32 zawodników. Konkurencje
strzeleckie dla kobiet i mężczyzn rozegrano w strzelaniu z karabinka i pistoletu centralnego
zapłonu. Młodzież strzelała z karabinka i pistoletu bocznego zapłonu. Do zdobycia były cztery puchary prezesa Oddziału Bydgoskiego PZK. Najlepszą strzelającą panią okazała się
Agnieszka Braniewska. Drugie miejsce zajęła Anna Szymczyk, a trzecie Arleta Bruska. Bardzo zaciętą okazała się rywalizacja panów przy równej liczbie zdobytych punktów o lokacie
zadecydowała liczba dziesiątek w tarczy. Puchar za pierwsze miejsce przypadł Łukaszowi
Faltyńskiemu, drugie miejsce zajął Rafał Stasiak, a na trzecim miejscu uplasował się Tomasz
Rumiński SP2JAR.
Wiele emocji wywołała rywalizacja młodzieży, gdyż jak się okazało, to jeden punkt decydował o kolejności zajętych miejsc przez młodych strzelców. W łącznej klasyfikacji puchar
za zajęcie pierwszego miejsca otrzymał Marek Bruski SP2BM, drugie miejsce przypadło Bartoszowi Owczarkowi SP2BMO. Dzielnie z chłopcami rywalizowała Agata Bruska SP2BA
zdobywając trzecią lokatę.
Do rywalizacji w grupie rodzinnej przystąpił tylko jeden zespół (państwa Bruskich).
Mamy nadzieję, że w kolejnej edycji zawodów pojawią się więcej zespołów w tej kategorii.
Przy wspólnym grillu i kawie we wspaniałej atmosferze zawodnicy spędzili mile czas na kowalewskiej strzelnicy.
W Bachorzu odbyły się kolejne (IV i V) Międzyoddziałowe Spotkania Krótkofalowców
współorganizowane przez sześć OT północnej Polski (04, 09, 16, 22,23, 26). W ciekawym
krajobrazowo miejscu, z dobrą bazą socjalną spotyka się 170-200 krótkofalowców. „Bachorze” to nie tylko możliwość osobistego spotkania się koleżanek i kolegów. To także wykłady
o różnej tematyce związanej z naszym hobby (technicznej, operatorskiej, wyprawy DX-owe),
możliwość wzięcia udziału w konkurencji odbioru CW wg zasad zawodów dla telegrafii
szybkiej, rozwinięcia stacji radiowej dla samej radości pracy terenowej lub w ramach programów dyplomowych (np. Zamki w Polsce, PGA, SP Flora-Fauna), udział w zwiedzaniu ciekawych przyrodniczo i krajobrazowo miejsc, możliwość nabycia sprzętu radiowego, anten,
akcesoriów, giełda sprzętowa (w myśl zasady – mam, nie używam, przywiozę – może ktoś
kupi…) – to dodatkowe atrakcje dla uczestników. Dostępna baza noclegowa umożliwia przyjazd do Bachorza już w piątek, a wyjazd w niedzielę. Spotkania odbywają się nad jeziorem,
w ośrodku, który nas gości jest możliwość wypożyczenia sprzętu pływającego i rowerów.
Niewątpliwie „Bachorze” to jedna z niewielu propozycji dla naszego środowiska i sympatyków naszego hobby do spotkań wykraczających poza obszar działania jednego OT.
Nadleśnictwo Bydgoszcz wyraziło zgodę na zorganizowanie na polanie leśnej Moderloch nad Kanałem Górnonotecki w dniach 30.06-1.07.2018 r. spotkanie koleżeńskiego członków Oddziału Bydgoskiego. W spotkaniu uczestniczyło 28 osób. Na polanie pracowała stacja
Harcerskiego Klubu Łączności Emiter SP2ZCI. Prezentowano zbiór odbiorników radiowych
produkowanych w bydgoskiej Eltrze. Kanał powstał z potrzeby zaopatrywania w wodę Kana-
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łu Bydgoskiego oraz połączenia systemu jezior kujawskich i wielkopolskich z drogą wodną
Wisła-Odra. Łączy Kanał Bydgoski z jeziorem Gopło, poprzez górną Noteć. Uczestnicy mile
spędzili czas na wypoczynku i wspólnych rozmowach. Postaramy się w kolejnym roku, aby
rozszerzyć program spotkania na polanie Moderloch zwiększając jego atrakcyjność.
Akcja dyplomowa z okazji 60-lecia Oddziału Bydgoskiego PZK. Czas trwania akcji dyplomowej od 17.11÷17.12.2017 roku. W konkursie uczestniczyło 74 nadawców. Wszyscy
uczestnicy, którzy spełnili wymagania regulaminowe otrzymani drogą mailową pamiątkowe
dyplomy. Nagrody za największą ilość przeprowadzonych QSO z poza OT 04 i OT 26 uzyskały stacje: SQ9QH kol. Wojciech - 170 pkt., SP9KOL - Stacja klubowa - 170 pkt., SP7FBX
kol. Henryk - 165pkt. Najaktywniejszymi z OT04 i OT26 byli kol: SP2FCR kol. Krzysztof,
SP2MKO kol. Marek, SP2DKI kol. Ireneusz.
Nagrody otrzymują:
1) puchar i nagroda rzeczowa: Wojciech SQ9QH, Krzysztof SP2FCR;
2) grawerton: Marek SP2MKO, Ireneusz SP2DKI;
3) dyplomy: stacja klubowa SP9KOL, Henryk SP7FBX, stacja klubowa SP2KCW,
stacja klubowa SP2KPD, stacja klubowa SP2PBM, stacja klubowa SP2TMT,
Sebastian SQ2SM.
Spotkania opłatkowo-noworoczne Oddziału Bydgoskiego PZK odbywały się w restauracji „Leśna” w Bydgoszczy ul. Czerkaska w połowie grudnia 16.12.2017 r. i 15.12.2018 r. W
spotkaniach uczestniczyło odpowiednio 27 i 25 osób, tradycyjnie naszych seniorów zwolniliśmy z konieczności wniesienia opłaty.
W dniu rozpoczęcia kadencji w lutym 2017 r. na liście OSEC nasz Oddział posiadał 155
członków. W roku 2017 uchwałą 589/01/17 z dnia 13 maja 2017 roku ZG PZK podniesione
zostały składki członkowskie we wszystkich kategoriach składkowych. Wzrosty były jednorazowo procentowo dosyć wysokie – przykładowo składka ulgowa dla członka zwyczajnego
od 71 roku życia wzrosła z 60 zł do 90 zł, a dla członka zwyczajnego z 80 zł do 120 zł (czyli
w obu przypadkach o 50%). Osoby płacące te składki stanowią główną grupę wśród członków PZK. Dlatego już w trakcie posiedzenia ZG zgłaszano zastrzeżenia do tak wysokiej (procentowo) podwyżki, zwracając uwagę, że może spowodować to odpływ znacznej grupy
członków w OT. Po opublikowaniu uchwały w mediach związkowych pojawiły się dodatkowo wśród członków deklaracje – „nie zapłacę składki i przestane być członkiem PZK”.
W rok 2018 wkroczyliśmy z liczbą 145 członków, ze świadomością, że uchwała składkowa spowoduje – nie tylko w naszym Oddziale, ale w skali całego Związku – odpływ trudnej do przewidzenia liczby członków. W naszym Oddziale zrezygnowało 31 osób. W okresie
sprawozdawczym przyjęto 4 członków. Obecnie Oddział liczy 115 członków
Zarząd Oddziału rozpatrywał wnioski o zakup sprzętu niezbędnego dla działania poszczególnych klubów Naszego Oddziału. Wszystkie wnioski zostały rozpatrzone pozytywnie.
Duplekser otrzymał klub SP2KCW, a SP2ZAO antenę Diamond 510.
Od września 2017 r. w każdy pierwszy wtorek miesiąca nadawaliśmy na paśmie UKF
(przemiennik pałucki) „Lokalne informacje krótkofalarskie”. Lutowe informacje pierwszy raz
zostały nadane na przemienniku bydgoskim, ponieważ przemiennik został podlinkowany
(echo link) z przemiennikami z Torunia, Włocławka i Grudziądza gdzie można było dowiedzieć się, jakie działania podejmuje OT04. Niestety w kwietniu i maju 2018 r. okazało się, że
lokalne informacje są systematycznie zagłuszane i mimo usilnych starań do korespondentów
nic nie docierało. W wyniku zaistniałej sytuacji przestaliśmy nadawać informacje lokalne.
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W miesiącu listopadzie 2018 r. podpisaliśmy umowę na współpracę z Bydgoskim Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu przy ul. Gdańskiej 5. Umowa zawarta została do dnia 31 grudnia 2019 r. Jeżeli ocena współpracy z Centrum wypadnie pozytywnie zostanie przedłużona na kolejny termin.
W ramach łączności kryzysowej w dniu 11 maja 2018 r. został podpisany z Wojewodą
Kujawsko-Pomorskim panem Mikołajem Bogdanowiczem aneks nr 1 do Porozumienia
w sprawie współpracy przy podejmowaniu działań wspomagających w przekazywaniu informacji w sytuacjach klęsk żywiołowych i innych podobnych zdarzeń zagrażających bezpieczeństwu powszechnemu z dnia 17 października 2013 r. Po przeprowadzonej rozmowie
z Szefem Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Wojewódzkiego
odpowiedzialny za współpracę kol. Witold sporządził projekt ankiety - porozumienia, która
została przedyskutowana przez zarząd Oddziału i po poprawkach przedstawiono ją do akceptacji ze strony UW w Bydgoszczy. Oczekujemy na zatwierdzenie dokumentu „Ankieta
w sprawie radioamatorskiej łączności Kryzysowej”.
Jeszcze raz pragnę podziękować wszystkim klubom i indywidualnym nadawcom, którzy włączyli się aktywnie w obchody 100-lecia niepodległości Polski. Przygotowana przez
Polski Związek Krótkofalowców i nadzorowana przez koordynatora kolegę Huberta
SP9MDY akcja dyplomowa „Setna Rocznica Odzyskania Niepodległości” zgromadziła przy
radiostacjach wiele koleżanek i kolegów w październiku i listopadzie. Na wyróżnienie zasługuje stacja klubowa SP2PBM, która uzyskała IV wynik w Polsce przeprowadzając 7636 QSO
oraz koledzy SQ2JK, SP2WKB, SP2MKI, SP2DKI, SP2BLC i SP2BP.
Nie sposób pominąć dokonania stacji klubowej SP2PBY. Swoim działaniem jej członkowie przypomnieli naszego wspaniałego kolegę śp. Bolesława Krzymina SP2ESH organizując akcję dyplomową. W listopadzie 2018 r. członkowie klubu SP2PBY przeprowadzili akcję
promująca Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niewidomej i Słabo Widzącej im. L. Braille’a z okazji 145-lecia jego działalności. W eterze pracowała stacja pod
znakiem okolicznościowym SN145BRAIL.
Nie sposób pominąć radiostacji klubowych SP2KPD, SP2PUT, SP2PIK, które systematycznie pracują na pasmach w eterze i uczestniczą w akcjach dyplomowych oraz biorą czynny
udział w zawodach międzynarodowych i krajowych.
Prezes BO PZK
Witold Błasiak SP2JBJ”
Piotr SP2LQP do fragmentu sprawozdania dotyczącego spadku liczby członków w roku
2018. Przypomniał, że w 2017 r. uchwałą ZG PZK podniesione zostały składki członkowskie.
Kwotowo najwięcej w grupach nadawców i nadawców po 71 roku życia – po 30zł. Dla
nadawców-seniorów procentowo podwyżka składek była bardziej znacząca, bo mimo tej samej kwoty, co dla nadawców, to dla seniorów składki wzrosły realnie o 50%. Jeszcze przed
podniesieniem składek było słychać głosy, że spora grupa członków z powodu wzrostu składek zrezygnuje z członkostwa w PZK w 2018 r. Dlatego w grupie 31 osób w naszym Oddziale, które odeszły z PZK, ponad 25 zrobiło to z powodu podniesienia składki.
W nawiązaniu do wystąpienia SP2LQP głos zabrał Piotr Skrzypczak SP2JMR, członek
naszego Oddziału, a zarazem sekretarz Prezydium ZG PZK. Stwierdził, że mimo negatywnych skutków wzrostu składek, ich podniesienie było konieczne. Składki nie były podnoszone
przez kilka lat, a koszty funkcjonowania Związku rosły. „Nie zapominajmy, że jednym
z głównych kosztów dla PZK, na dodatek mający powiązanie z kursem franka szwajcarskiego, jest składka do IARU. Kurs franka w ostatnich latach poszybował w górę. Podwyżka
składek była konieczna”.
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Ad. 8. Przewodniczący Oddziałowej Komisji Rewizyjnej Bogdan Bielecki SP2JNV przedstawił protokół z kontroli pracy Zarządu Oddziału w roku 2018. W wyniku przeprowadzonej
kontroli OKR nie stwierdziła uchybień. Przypomniał również o fakcie przeprowadzeniu kontroli w roku 2017 i przeprowadzonej w Oddziale inwentaryzacji.
W uzupełnieniu informacji przedstawionej przez Bogdana SP2JNV wstąpił Tomasz
Rumiński SP2JAR. Przedstawił aktualna sytuację finansową i składkową. Stwierdził, że
większość członków oddziału wpłaciła składki do dnia zebrania – na 113 członków Oddziału
nie wpłaciło kilka osób. Ad vocem do wystąpienia skarbnika głos zabrał Jan Ćwikła SP2X.
Wyraził swoje niezadowolenie z sytuacji jaka miała miejsce krótko przed zjazdem. Otrzymał
informację od sekretarza Oddziału, że nie ma opłaconej składki, a wpłaty dokonał jeszcze w
listopadzie poprzedniego roku. Więc jak to jest? Dlaczego taka sytuacja miała miejsce? Bardzo się tym zdenerwował. Skarbnik wyjaśnił, że cześć przelewów dociera do niego tylko opisana imieniem i nazwiskiem, bez podania znaku. To utrudnia identyfikację, za kogo składka
została wpłacona. Wszak w naszym środowisku nie nazwisko, ale znak stacji jest tym najłatwiej rozpoznawalnym identyfikatorem. Bywają sytuacje jeszcze „gorsze’, gdy jedna osoba
wpłaca za kila osób bez podania ich znaków. – Nie znam wszystkich członków Oddziału tak
dobrze, by łączyć natychmiast nazwisko wpłacającego ze znakiem. Dlatego takie wpłaty muszą poczekać, aż właściwie przyporządkuję wpłaty i stąd biorą się sytuacje jak ta przedstawiona przez Jana SP2X. Mój apel – piszczcie w tytule wpłaty składkowej znak, przyspieszy
to zaksięgowanie wpłaty – zakończył skarbnik Oddziału.
Na marginesie tej sprawy prowadzący zebranie przypomniał, że podobnym problemem
jest aktualizacja adresów mailowych członków Oddziału. Ani zarząd ma obowiązek, ani możliwość weryfikowania aktualności adresów mailowych członków. Wszystkie stosowane
w kraju i na świecie rozwiązania w tej kwestii mówią jasno – aktualizacja tego typu danych
należy do zainteresowanych. W okresie poprzedzającym walne zebranie kilku członków przesłało informację o aktualnych adresach mailowych i zostały one od razu zmienione.
Ad. 8a. Ogłoszona została przerwa.
Ad. 9. Na podstawie przekazanych przez kluby sprawozdań przestawiono informację o ich
działalności. O pracy stacji SP0PZK (wykazana w BO PZK), jej specyfice i wynikających
z tego możliwościach dla członków nie tylko OT04, powiedział Piotr SP2JMR. W imieniu
klubów: SP2KPD sprawozdanie przedstawił Ireneusz Kwiatkowski SP2DKI, SP2ZAO Natalia Tomaszuk SP2-04-0572, SP2ZCI Witold SP2JBJ. Pozostałe sprawozdania przedstawił
przewodniczący zebrania (SP2KCW, SP2PAQ, SP2PBM, SP2PBY, SP2PIK, SP2PUT).
Ad. 10. Wręczono nagrody za zawody „Urodziny Miasta Bydgoszczy”, „60 lat BO PZK”
oraz inne przesłane przez organizatorów do biura OT. Wręczali Witold SP2JBJ i Roman
SP2GTJ.
Ad. 11. Mariusz Kubas SQ2YBC przedstawił informacje czym jest i na jakich zasadach działa otwarta sieć Lora WAM. Przedstawił podstawowe informacje dotyczące zasady transmisji
danych i ich struktury, zademonstrował sprzęt oraz poinformował jak można się do tej sieci
włączyć. Ustalono, że szerszą informację prelegent przygotuje i umieści na stronie OT w porozumieniu z SP2JAR.
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Ad. 12. Głos zabrał Jerzy SP2WIO. Odniósł się do stacji pogodowych pracujących w pasmach amatorskich. Osobiście uważa taką działalność za wątpliwą, bo jak mówi „informacje
o pogodzie mogę poznać z innych źródeł. Choć jeśli ktoś chce się w to bawić, to mi to nie
przeszkadza”. Twierdzi jednak, że wiele osób skarży się, że praca tych stacji odbywa się poza
pasmem – słychać je w części fonicznej, a to już nie jest OK. „Po to tu jesteśmy, by sobie
o takich sprawach powiedzieć. Ojcowie tego pomysłu niech się zastanowią nad tym pomysłem, co z nim dalej. A jeśli nie mogą nad nim zapanować, zawsze jest możliwość wyciągnięcia wtyczki z zasilania i wtedy przestanie to denerwować innych. Dla mnie jest to pewne zachłyśnięcie się techniką”. Drugą poruszoną prze z SP2WIO kwestią była sprawa pasma 80m.
Uważa, że dajemy się innym nacjom wypychać z naszego „tradycyjnego” wycinka 3700-3704
kHz. Jeśli nie zadbamy o „swoje”, to za chwilę język polski zniknie z pasma 80m. Walka o to
nie jest zadaniem na poziomie Oddziałów. To zadanie dla władz głównych PZK.
Mikołaj SQ2FRQ zabrał głos jeszcze w sprawie stacji pogodowych. Uważa, że tego typu problemy biorą się z np. wadliwie przystosowanego sprzętu bądź niewłaściwego zasilania.
Witold SP2JBJ zaapelował o większą aktywność ze strony władz klubów oddziałowych
w zakresie wymiany informacji na linii kluby – zarząd Oddziału. Oddział nie tylko żyje pracą
zarządu, ale i pracą jego członków. Warto pokazywać przez cały rok, co się w klubach oraz
u indywidualnych nadawców dzieje, a nie tylko raz w roku, gdy nadchodzi czas podsumowań.
Są koleżanki i koledzy, którzy zasługują na to by ich pracę wyróżnić i nagrodzić. Pomóżcie
w tym zarządowi, sami nie możemy wiedzieć wszystkiego. Nie wszystko da się zrobić tylko
poprzez inicjowanie przez zarząd. Potrzeba też „tej drugiej strony”.
Ad. 13. Z przebiegu obrad komisja uznała za zasadne, by stwierdzić, że jako jeden z pozjazdowych wniosków to, to iż sprawozdania prezesa Oddziału, przewodniczącego OKR, z działalności klubów oddziałowych zostały przyjęte bez zastrzeżeń; drugi wniosek –władze klubów oddziałowych powinny aktywniej uczestniczyć w pracach zarządu Oddziału.
Przewodniczący zebrania uznał, że jako trzeci wniosek, wynikający z głosu w dyskusji
Jerzego SP2WIO, należy dokonać sprawdzenia stanu technicznego stacji pogodowych działających na terenie OT lub administrowanych przez osoby będące członkami Oddziału – czy
stacje te nie powodują zgłaszanych zakłóceń poza częstotliwością pracy.
Ad. 14. W związku z wyczerpaniem porządku obrad przewodniczący zebrania Piotr SP2LQP
ogłosił zamkniecie obrad.
Ponieważ nie przewidziano w porządku obrad powołania protokolanta, protokół sporządził
przewodniczący zebrania.
Przewodniczący WZC
/–/

Piotr Eichler SP2LQP
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