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Polski Związek Krótkofalowców jest wiodącą organizacją, skupiającą osoby zainteresowane różnymi formami łączności radiowej i wykorzystaniem ich dla 
rozwoju własnego i dobra społecznego. PZK dba o rozwój służby radioamatorskiej i radioamatorskiej satelitarnej w Polsce. PZK jest reprezentantem osób zainteresowanych 
technikami radiowymi wobec instytucji państwowych i organizacji społecznych, krajowych i zagranicznych.

OD REDAKCJI
Bo ŁOŚ jest największy – tak mawiają. Trudno się z tym nie zgodzić, 

ponad tysiąc uczestników robi swoje i podnosi renomę. Organizatorzy 
mogą być dumni, w końcu jest z czego. Jak to się u nas mówi: kto nie był, 
niech żałuje. Dodam: i planuje przyjechać za rok, żeby móc samemu do-
świadczyć tego klimatycznego miejsca, coś przywieźć ze sobą do domu.

W tym numerze będzie o Łosiu i o innych ciekawostkach z krótkofalar-
skiego świata, które jak co miesiąc zbieramy i opisujemy dla Was, drodzy 
Czytelnicy. Miłych, ciepłych i pogodnych wakacji.

W Dzienniku Ustaw RP z dnia 11 maja 
2017 r. poz. 920 ukazało się Rozporządze-
nie Rady Ministrów z dnia 24 kwietnia br., 
na podstawie którego m.in. krótkofalowcy 
SP otrzymali nowe pasmo amatorskie tj. 
5351,5–5366,5 kHz. W tym paśmie krótko-
falowcy nie powinni przekraczać maksy-
malnej mocy promieniowania (e.i.r.p.) 15 W. 

Natomiast pasmo 4 m zostało rozsze-
rzone o kolejne 100 kHz i obecnie mamy 
do dyspozycji 70,000–70,300 kHz. W tym 
paśmie krótkofalowcy nie powinni przekra-

W okresie 1 czerwca 2017 – 30 kwiet-
nia 2018 Waldek SP9MZX będzie pra-
cował pod znakiem okolicznościowym  
SN5PSK, dla upamiętnienia powstania 5. 
Pułku Strzelców Konnych, sformowanego 
na przełomie 1806–1807 r. w Kościanie 

Nazwa Dayton Havention jest rozpozna-
wana przez krótkofalowców na całym świe-
cie. Nieważne, czy ze Stanów Zjednoczo-
nych, z Europy, czy z Japonii zawsze w oko-
licy jest ktoś, kto na spotkaniu był, albo się 
wybiera, albo przynajmniej chciałby się 
wybrać, gdyby mógł. Ta jedna z najważniej-
szych krótkofalarskich imprez odbywa się 
od 1952 roku. W tym roku mija 65. rocznica 
pierwszego zgromadzenia krótkofalow-
ców w Dayton, cenionego za swój zróż-
nicowany charakter. Można na nim liczyć 
m.in. na spotkania, konferencje, wykłady, 
wystawy – wszystko w jednym miejscu. 
W tym roku to, co najważniejsze, odbywało 
się w dniach 19–21 maja, a my mieliśmy 
tam swojego człowieka. Przygotowaliśmy 
oczywiście dla Was zdjęcia od naszego 
specjalnego wysłannika – Andrei HB9DUR 

Nowe pasmo 5 MHz

Stacja okolicznościowa SN5PSK

Dayton Hamvention 2017

czać maksymalnej mocy promieniowania 
(e.i.r.p.) 20 W. 

Należy zauważyć, że w tych pasmach 
dopuszczalna jest również praca służb 
cywilno-rządowych (stałych i ruchomych) 
z wyjątkiem ruchomej lotniczej. 

Wiadomość tę opublikowały organiza-
cje krótkofalarskie, w tym RSGB, wzbudza-
jąc duże zainteresowanie świata krótkofa-
larskiego i już zaczęło się „polowanie” na 
stacje polskie!

Jerzy SP8TK

przez Franciszka Graczyńskiego. Pułk sta-
cjonował także m.in. w Dębicy i Tarnowie. 
Karty via SP9MZX, biuro nr 28 PZK. 

Informacje na www.qrz.com/SN5PSK
Stan SQ9AOR

– członka zaprzyjaźnionego z nami Monte-
verde Contest Team D4C, do którego należą 
również Rafał SQ9CNN i Piotr SQ9D. 

Maciek SP9MRN
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XI ŁOŚ przeszedł do historii. Impreza 
była nieco mniejsza niż ubiegłoroczna 
X jubileuszowa, ale i tak liczba uczestni-
ków przekroczyła z całą pewnością 1500 
osób. Wydaliśmy 1050 identyfikatorów 
indywidualnych oraz 270 identyfikatorów 
samochodowych. Dane te są przybliżone. 
W organizację oraz obsługę tegorocz-
nego Łosia było zaangażowanych 22 
osoby, zajmujące się różnymi jej aspek-
tami i czynnościami przed, podczas i po 
imprezie. 

Podczas zbiórki publicznej udało nam 
się zebrać 7240 zł. To była już trzecia 
i najbardziej udana zbiórka. Sukces był 
prawdopodobnie spowodowany umiesz-
czeniem skarbonki w sekretariacie oraz 
wstępnym ogłoszeniem oczekiwanych 
datków. Wszystkim ofiarodawcom ser-
decznie dziękujemy. Teraz możemy napi-
sać, że zgromadzone środki pozwolą na 
pełne rozliczenie tej znanej imprezy oraz 
stwierdzenie, że na pewno odbędzie się za 
rok kolejny XII ŁOŚ.

Na tegorocznym Łosiu podczas czę-
ści oficjalnej udekorowano najwyższym 
odznaczeniem Polskiego Związku Krót-
kofalowców, jakim jest Medal im. Braci 
Odyńców za Zasługi dla Rozwoju Krótko-
falarstwa Kol. Ryszarda Reicha SP4BBU, 
autora czterech publikacji, z których trzy do-
kumentują różne wydarzenia z historii krót-
kofalarstwa, także te indywidualne. Ostatnia 
książka pt. Agent nadaje odbiega nieco od 
poprzednich swym beletrystycznym charak-
terem, a to z chęci zainteresowania naszymi 
tematami osób dotychczas niezwiązanych 
z krótkofalarstwem, ale i tak każdy krótkofa-
lowiec powinien ją przeczytać. 

Tegoroczny ŁOŚ był także okazją do 
wręczenia Odznaki Honorowej nr 974 
przedstawicielce Klubu Krótkofalowców 
im. Ziemi Nyskiej SP6PNZ przyznanej przez 
ZG PZK w dniu 13 maja br. Część oficjalną 
sprawnie prowadził Marek SP9UO, główny 
organizator imprezy. Odznaczenia wręczali 
Waldemar 3Z6AEF, prezes PZK, oraz Piotr 
SP2JMR.

Ważną osobą był nasz gość honorowy 
pan Andrzej Pyziak, wójt gminy Rudniki, 
dzięki dzięki któremu możemy korzystać 
z Górki Papierkowej na terenie wsi Ja-
worzno.

W części prelekcyjnej Łosia znalazło 
się 9 prezentacji, co jak na towarzysko-
-handlowy charakter tej imprezy było dość 
znacznym osiągnięciem organizacyjnym. 
Najdłuższym punktem była trwająca blisko 
dwie godziny loteria fantowa. Nagród było 
sporo, dzięki sponsorom, którzy wystawiali 
swój towar na terenie Łosia. W przyszłym 
roku postaramy się o rozszerzenie tematów 
prezentacji, choć, jak napisał prezes PZK, „to 
nie Zjazd Techniczny w Burzeninie”.

Postaramy się także, aby wzorem lat 
ubiegłych była ogólnodostępna radiostacja 
pracująca spod znaku HF12LOS.

Teraz z kolei czas na przysłowiową łyżkę 
dziegciu w beczce miodu:

ŁOŚ 2017 – i już po Ciekawa dokumentacja fotograficzna 
powstała na terenie za wspólnym stoiskiem 
kolegów z SP6 i SP7, którzy przy okazji 
zbiórki publicznej wymyślali żądania nie do 
zrealizowania, za to pozostawili górę śmieci 
z połamanymi krzesłami itp., które potem 
musieliśmy posprzątać. 

Śmieci zostawiać można, są do tego 
worki oraz wyznaczone miejsce, korzy-
stajmy więc z niego. Szanujmy przyrodę, 
w tym naszą Łosiową górkę!

Raz jeszcze dziękujemy wszystkim 
sponsorom i darczyńcom, dzięki którym 
ŁOŚ 2017 mógł się odbyć. Dziękujemy 
uczestnikom tegorocznego Łosia za dobrą 
atmosferę, niekończące się rozmowy i za 
Wasz udział w naszym spotkaniu.

Do zobaczenia za rok.
Organizatorzy

Pięć powodów Łosia
Jak każde środowisko, również krót-

kofalowcy mają swoje mityngi. Lokalne 
spotkania organizują kluby, stowarzyszenia 
czy oddziały terenowe PZK – kilkadziesiąt 
w ciągu roku. Spotkania o zasięgu regional-
nym i krajowym odbywają się rzadziej, zwy-
kle raz w roku. Największym spotkaniem 
polskich krótkofalowców jest coroczny 
ŁOŚ, organizowany na pograniczu trzech 
województw: łódzkiego, opolskiego i ślą-
skiego, który właśnie odbył się w ubiegłym 
tygodniu, gromadząc jak zwykle ponad ty-
siąc uczestników z kraju i zagranicy. W tym 
roku dopisała pogoda oraz uczestnicy i wy-
stawcy. Wszyscy, którzy nie przyjechali  
na Łosia – niech żałują! :-)

Dlaczego zawsze warto być na tym 
największym ogólnopolskim spotkaniu 
krótkofalowców? 

1. Jest największe!
To naprawdę robi ogromne wrażenie: 

zobaczyć tylu polskich pasjonatów amator-
skiej radiokomunikacji w jednym miejscu. 
Niesamowita atmosfera panująca wśród 
uczestników, w której czujesz się niezwy-
kle swojsko z jednego prostego powodu: 
wszyscy mają to samo hobby – krótkofa-
larstwo!

2. Uścisnąć dłoń kolegi
Możliwość osobistego spotkania swoich 

korespondentów z pasma i z... forum czy 
Facebooka ;-). Bez wątpienia bardzo miłe 
jest osobiste poznawanie swoich radio-
wych korespondentów albo nawiązywanie 
nowych znajomości, które potem konty-
nuowane są na pasmach i kolejnych spo-
tkaniach. Oprócz aspektu towarzyskiego, 
znacznie ważniejsza jest możliwość wymia-
ny doświadczeń i pomysłów, dotyczących 
krótkofalarskiego hobby. Wyżej wymienio-
ne zalety mogą zaowocować wspólnymi 
przedsięwzięciami.

3. Giełda i wystawcy sprzętu
Mimo że charakter spotkania ŁOŚ jest 

wybitnie towarzyski, to oczywiście są 
obecni krajowi sprzedawcy sprzętu radio-POWYŻSZE ZDJĘCIA: ŁUKASZ SQ7BFS
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komunikacyjnego, pracuje także giełda 
krótkofalarska. Można również spotkać 
krótkofalowców konstruktorów, którzy 
często oferują komercyjnie swoje wyroby 
w atrakcyjnych cenach – to dobra oka-
zja dla tych, którzy nie mają czasu ani ta-
kich umiejętności, aby samemu zbudować 
wieloelementową antenę kierunkową czy 
skomplikowany wzmacniacz dużej mocy.

4. Wykłady, prelekcje, pokazy
Nie ma ich co prawda zbyt wiele (to 

nie Zjazd Techniczny w Burzeninie!), ale 
zawsze są interesujące. Każdy może też 
porozmawiać z wydawcami, autorami 
i redaktorami naszych nielicznych mediów 
krótkofalarskich, przedstawić swoje uwagi 
i propozycje współpracy oraz zadeklaro-
wać chęć napisania jednego czy dwóch 
artykułów...

5. I kto to robi?
To też jest ważny powód udziału w Ło-

siu: przekonanie się, że bez wielkiego zaan-
gażowania wielu osób, poświęcenia czasu 
(i pieniędzy...), wykazania zdolności organi-
zacyjnych i logistycznych oraz umiejętności 
współpracy z różnymi grupami – nie będzie 
Łosia! Nie będzie też innych imprez, zawo-
dów, klubów czy stowarzyszeń. Dlatego, 
że nic nie „robi się samo”, tylko zawsze 
wymaga bezinteresownej pracy społecznej 
– doceńmy to!

Bierzecie udział w spotkaniach krótko-
falarskich – warto! Organizujcie spotkania 
krótkofalarskie – WARTO!

Waldemar 3Z6AEF

Łoś w naturalnym 
środowisku

ŁOŚ jaki jest, każdy widzi – parafrazu-
jąc znane polskie powiedzenie, ale czy na 
pewno? Czy na własnej skórze przekonałeś 
się, jak to jest tam być? Zobaczyć twarzą 
w twarz, usłyszeć ten ryk, poczuć tę specy-
ficzną woń. Jeśli nie, to nie wiesz, jaki jest 
ŁOŚ. Najlepsze galerie świata nie są w stanie 
oddać jego ducha, ale to też nie jest ich za-
daniem. Bo ŁOŚ nie pozuje, ale żyje swoim 
życiem, a jak w obiektywie coś się znajdzie, 
to się uwieczni. Dlatego nie ze zdjęć czy 
filmów wyciągaj wnioski, lecz z własnych 
doświadczeń.

Tak zrobiłem ja. Pojechałem, doświad-
czyłem i nigdy nie będę już taki sam. 
Opierając moją dotychczasową opinię na 
relacjach kolegów, pokazywanych przez 
nich wspomnieniach z poprzednich lat, nie 
umiałem poznać Łosia 

Samo dotarcie na miejsce już wzbu-
dzało niesamowite uczucia i emocje. Wjeż-
dżając na Łosiową Łączkę, nie mogłem się 
doczekać, co zaraz zobaczę, kogo spotkam, 
czy będą starzy przyjaciele, czy może po-
znam nowych kolegów krótkofalowców. Ta 
ekscytacja spowodowała, że od razu obsze-
dłem cały zaludniony teren bardzo szybkim 
krokiem. Tylko po to, żeby zaraz zrobić 
drugie kółko już wolniej, dokładniej za-

trzymując się pielęgnować dotychczasowe 
znajomości. Udało się też w końcu spotkać 
w realu ludzi z eteru, poznać ich partnerki, 
żony, dzieci. Przekonać się, że to nie tylko 
głosy z radia, ale prawdziwi ludzie. 

Przy okazji takich spotkań i rozmów po-
szerzyło się grono moich znajomych, któ-
rych z kolei teraz będę próbował usłyszeć 
na falach eteru. Tak, to chyba właśnie ma 
działać. Spotykamy się podczas QSO a potem 
w realu, lub na odwrót – poznajemy się przy 
okazji takich imprez, jak ŁOŚ i potem pielę-
gnujemy przyjaźń zdalnie, na odległość.

Rozmowom mogłoby nie być końca, 
gdyby nie upał i głód, ale i tu łosiowa kadra 
nie zawiodła. Więc uraczywszy się smako-
łykami lokalnej jadłodajni, odzyskałem siły 
i kolejne kółeczko – tym razem wokół wysta-
wek, ryneczku, bazarku, jak zwał, tak zwał. 
I nie zawiodłem się: nawet dla mnie – kom-
pletnego amatora elektroniki znalazły się 
gadżety, które wróciły ze mną do domu. Po-
wstała też lista rzeczy do zdobycia, kupienia 
i wymiany. Po powrocie do domu powstało 
też pudło gratów do sprzedaży za rok.

Cały piątek upłynął w radosnej atmos-
ferze rozmów, pogaduszek i planów na 
przyszłość. Zdobywania tematów do KP 
i TK. Poznawania historii krótkofalarstwa 
z uosobnionymi jego przedstawicielami, 
którzy chętnie opowiadali, jak to kiedyś 
było... i jak wszystko się pozmieniało. Za-
wsze cenię sobie takie rozmowy, bo się 
z nich uczę naszej polskości z jej blaskami 
i cieniami. Wszyscy, którzy tą wiedzą się 
dzielili, są praktykami i teoretykami. 

Wieczór był na szczęście nieco chłodniej-
szy i można było dalej, już bez pocenia się, 
kontynuować nawiązywanie nowych zna-
jomości, co z pewnością ułatwiał złoty płyn 
i sam fakt okupowania stołów w stołówce 
z innymi uczestnikami. Tak poznałem ekipę 
filmową z łódzkiej filmówki, która kręciła do-
kument o krótkofalarstwie. I to z nimi prze-
gadałem wiele godzin, aż do późnej nocy.

I tu zrobiło się nieciekawie – przynaj-
mniej dla mnie. Ryki łosiów, ich akom-
paniament wielkimi decybelami płynący 
w obozowisko śpiących nie dawał zasnąć. 
Tego organizatorzy nie planowali, tak 
się po prostu stało. Taki mamy klimat, 
taką mamy kulturę, tradycję, że jak się 
nam chce to drzemy mordy nie myśląc 
o nikim, i o niczym, bo liczę się tylko ja 
i to co moje. Tak samo, jak samozwańcze 
zespoły chmielowych chórzystów walczy-
ły z fałszem i własnymi słowami znanych 
utworów, tak i ja walczyłem ze sobą, żeby 
nie wstać, nie powołać się na „ciszę nocną” 
i nie rozwalić całej tej niedającej mi spać 
libacji. Jednak poległem, świadom ewen-
tualnych bolesnych dla mnie konsekwen-
cji i guzów, zostałem w śpiworze i prze-
czekałem do 3 nad ranem, gdy wszystko 
ucichło i światło zgasło.

Taki jednak mamy klimat i taką kulturę. 
Na drugi dzień nic nie pamiętamy i żyjemy 
od nowa. Uśmiechamy się i poznajemy 
nowych ludzi i czekamy na kolejnego Łosia. 

Remi SQ7AN
POWYŻSZE ZDJĘCIA: ADAM SP6EBK
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W dniu 27 maja 2017 roku podczas 
spotkania ŁOŚ 2017 odbyło się nadzwy-
czajne posiedzenie Głównej Komisji Rewi-
zyjnej PZK zwołane w związku z rezygna-
cją Marka Sikory SQ8MXS z członkostwa 
w GKR PZK. W posiedzeniu udział wzięli: 
Jerzy Jakubowski SP7CBG – wiceprzewod-
niczący GKR PZK, Leszek Przybylak SP6CIK 
– sekretarz GKR oraz Jan Ćwikła SP2X – 
członek GKR.

W wyniku podjętej uchwały do składu 
GKR PZK dokooptowany został Marek Rusz-
czak SP5UAR. Treść uchwały jest zamiesz-
czona w dziale Download (tag: Protokoły 
i sprawozdania GKR PZK)

Leszek Przybylak SP6CIK Sekretarz GKR PZK

Posiedzenie ZG PZK
Notatka z posiedzenia Zarządu Głów-

nego PZK.
Zgodnie z zapowiedzią w dniu 13 maja 

2017 r. w gościnnych progach Centrum Pro-
mocji Kultury dzielnicy Warszawa Praga Połu-
dnie odbyło się pierwsze w bieżącej kadencji 
prezydium ZG PZK posiedzenie Zarządu 
Głównego naszego stowarzyszenia. W posie-
dzeniu uczestniczyło 26 na 38 członków ZG 
PZK, a więc frekwencja wyniosła 66%. 

W posiedzeniu poza członkami Zarządu 
Głównego uczestniczyli członkowie Głów-
nej Komisji Rewizyjnej w osobach: Jerzy 
Jakubowski SP7CBG – wiceprzewodniczący 
GKR, Leszek Przybylak SP6CIK – sekretarz 
GKR, Jan Ćwikła SP2EXN – członek GKR. 

W części posiedzenia ZG PZK dotyczącej 
spraw finansowych uczestniczyła jako gość 
Bożena Manarczyk SQ5BT, właścicielka biu-
ra rachunkowego BOMAT, prowadzącego 
księgowość PZK.
1. Zarząd Główny Polskiego Związku Krót-

kofalowców przyjął bez uwag protokół 
z posiedzenia ZG PZK z dnia 9 kwietnia 
2016 roku wraz z załącznikami.

2. Zarząd Główny Polskiego Związku Krót-
kofalowców, działając na podstawie 
Ustawy z dnia 29 września 1994 r o ra-
chunkowości (Dz.U. z 1994 roku nr 121 
poz. 591) oraz Ustawy z dnia 7 kwietnia 
1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach (Dz. 
U. Nr 79 poz. 855 z 2001 r.), zatwier-
dził bilans roczny i rachunek zysków 
i strat za rok 2016 zamykających się 
kwotą sumy bilansowej w wysoko-
ści 221 851,05 zł oraz nadwyżką przy-
chodów nad kosztami w wysokości 
46 116,58 zł.

3. Zarząd Główny Polskiego Związku Krót-
kofalowców po zatwierdzeniu roczne-
go sprawozdania finansowego za rok 
2016 postanowił przeznaczyć kwotę 
46 116,58 zł, stanowiącą wynik finanso-
wy za rok 2016, na zwiększenie przycho-
dów w następnym roku obrotowym.

4. Zarząd Główny Polskiego Związku Krót-
kofalowców na podstawie par. 20 pkt 3 
lit. f ) Statutu PZK postanowił zmienić 
od 2018 roku wysokość rocznych skła-
dek członkowskich:

Informacje GKR PZK •	 Składka członka zwyczajnego: 120 zł
•	 Składka ulgowa członka zwyczajnego 

od 71. roku życia: 90 zł
•	 Składka ulgowa dla członka zwyczaj-

nego do 20 lat lub uczącego się do 
26 lat: 30 zł

•	 Składka członka nadzwyczajnego: 
30 zł

•	 Składka członka wspomagającego: 
20 zł

•	 Składka wpisowa: 0 zł 
5. Zarząd Główny Polskiego Związku Krót-

kofalowców przyjął budżet na 2017 
rok zamykający się kwotą przychodów 
865 945,98 zł oraz wydatków w kwocie 
865 945,98 zł.

6. Zarząd Główny Polskiego Związku Krót-
kofalowców ustalił następującą zasadę 
wydatkowania środków z odpisów 1% 
podatku na rzecz PZK jako OPP, przypi-
sanych do wykorzystania przez Oddzia-
ły Terenowe PZK:
Od 2017 r. środki z odpisu 1% podatku na rzecz PZK 
jako OPP przypisane do wykorzystania przez Oddziały 
Terenowe PZK powinny być wydatkowane w ciągu 
dwóch lat, licząc od daty publikacji zestawienia przez 
skarbnika PZK. Środki niewydatkowane w tym czasie 
będą przeznaczone na pokrycie wydatków realizowa-
nych z budżetu centralnego ZG.

7. Zarząd Główny Polskiego Związku Krót-
kofalowców na podstawie par. 46 pkt 1 
oraz par. 46. pkt 3, w powiązaniu z par. 
33 pkt 4 Statutu PZK, przyjął uchwałę 
o niezatwierdzeniu powołania Klubu 
PZK „SP UKF Klub” jako Ogólnopol-
skiego Klubu PZK, powołanego dnia 
01.10.2016 r. przez Grupę Inicjatywną.

8. Zarząd Główny Polskiego Związku 
Krótkofalowców podjął uchwały o od-
znaczeniu Złotą Odznaką Honorową 
Polskiego Związku Krótkofalowców 
Kolegów:
•	 Zdzisław Chyba SP3GIL
•	 Zbigniew Gala-Opalski SP9LDB

9. Zarząd Główny Polskiego Związku Krót-
kofalowców podjął uchwałę o odzna-
czeniu odznaką Honorową Polskiego 
Związku Krótkofalowców niżej wymie-
nione Koleżanki i Kolegów oraz inne 
podmioty:
•	 SQ8SR Mateusz KOPA
•	 SQ6LBW Włodzimierz SIEMIĄTKOWSKI
•	 SQ6LBS Jan JANIK
•	 SP6PNZ Klub Krótkofalowców im. 

Ziemi Nyskiej
•	 SP8TCQ Anita BANAŚ
•	 SQ8AYG Grzegorz BECHTA
•	 SQ8DBE Kazimierz RADZYNIAK
•	 SP3TUT Marek GUSS
•	 SP3UY Wiesław DUBILEWICZ
•	 SP3NX Mirosław ANTONIAK
•	 SP1RKR Tadeusz CISZEWSKI
•	 SP1II Zdzisław SIERADZKI
•	 SP1RKT Janusz OLEJNIK
•	 SP1FQN Lech WCISŁOWSKI
•	 SP3SX ex SP3SXX Tomasz NAPIERALSKI
•	 SP9CWF Eugeniusz SILUK
•	 SP9RCF Rudolf COP
•	 SP9HVW Józef ŁUSKA
•	 SP9FUU Jerzy SMÓŁKA
•	 SP9FUC Jerzy KOLORZ

•	 SP9EYX Józef FIBIC
•	 SP9EBQ Joachim CIEŚLIK
•	 SP9DTR Zygfryd KANIA
•	 SP9CTH Alojzy HARENDZA
•	 SP9AHB Grzegorz WIECZOREK
•	 SQ6EY Zbigniew W. FUCHS
•	 SP6TGI Jan GALUS
•	 SP6FHU Maciej KUCHARCZYK
•	 SP6ECQ Wacław KACZMAREK
•	 SP6QKT Zygmunt KRAKOWSKI
•	 SP6OPZ Henryk KARCZEWSKI
•	 SP6FHW Kazimierz CYNA
•	 SP6EBK Adam GRZEGORZEWSKI
•	 SQ6ADN Wojciech MALINOWSKI
•	 SPDXC Stowarzyszenie Miłośników 

Dalekosiężnych Łączności Radiowych 
SP DX Club

10. ZG PZK przyjął uchwałę o wprowadze-
niu Pakietu Startowego PZK:
•	 Na podstawie par. 20 pkt 1 lit. b), par. 

38 pkt 1 lit f ) Statutu PZK, mając na 
celu promocję członkostwa w Polskim 
Związku Krótkofalowców, Zarząd Głów-
ny PZK wprowadza Pakiet Startowy.

•	 Pakiet Startowy przeznaczony jest 
dla członków i członkiń, zwyczajnych 
i nadzwyczajnych, wstępujących do 
Polskiego Związku Krótkofalowców 
po raz pierwszy.

•	 Zawartość Pakietu Startowego okre-
śla załącznik nr 1 do Uchwały. Za-
wartość pakietu może być zmieniana 
w miarę potrzeb i możliwości przez 
Prezydium ZG PZK.

•	 Za koordynację i realizację wdrożenia 
Pakietu Startowego odpowiada wice-
prezes PZK ds organizacyjnych.

11. Zarząd Główny Polskiego Związku Krót-
kofalowców na posiedzeniu w dniu 
13 maja 2017 r. w Warszawie podjął 
uchwałę o uchyleniu uchwały ZG PZK 
nr 582/01/16 z 9 kwietnia 2016 roku.

12. Zarząd Główny Polskiego Związku 
Krótkofalowców podjął uchwałę o za-
wieszeniu wykonywania uchwały nr 
545/2015/e z dnia 07 stycznia 2015 
roku w sprawie przyjęcia definicji klubu 
PZK.

13. Zarząd Główny Polskiego Związku Krót-
kofalowców na posiedzeniu w dniu 
13 maja 2017 r. w Warszawie podjął 
uchwałę następującej treści: „Zarząd 
Główny PZK wyraża podziękowanie Mi-
nisterstwu Cyfryzacji oraz Urzędowi Ko-
munikacji Elektronicznej za zrozumie-
nie i współpracę w uzyskaniu zezwoleń 
na pracę w paśmie 5 MHz i rozszerzenie 
pasma 70 MHz”.

Uczestnicy posiedzenia Zarządu Głównego 
PZK wyrażają serdecznie podziękowania 
Pani Barbarze Gebler-Wasiak, Dyrektorowi 
Centrum Promocji Kultury dzielnicy War-
szawa Praga Południe, za udostępnienie 
sali klubowej oraz pracownikom Centrum 
za jej przygotowanie.
Szczegółowy protokół z posiedzenia ZG 
PZK zostanie przesłany na adresy człon-
ków ZG oraz opublikowany na Portalu PZK 
w statutowym terminie.

Piotr SP2JMR


