Piła, dn. 06.05.2016

Polski Związek Krótkofalowców
Oddział Nadnotecki w Pile
64-920 Piła, ul. Tetmajera 6

Protokół z posiedzenia Zarządu ON PZK w Pile
w dniu 6 maja 2016 roku

W posiedzeniu uczestniczyli:
 SP3EPG - Krzysztof Antoniak - Prezes Zarządu
 SP3CGK - Jarosław Michniewicz - Sekretarz
 SP3UY - Wiesław Dubilewicz - Skarbnik
 SP3QYQ - Przemysław Buczkowski - Członek Zarządu

Posiedzeniu przewodniczył Krzysztof SP3EPG.
Celem posiedzenia było:
- podjęcie decyzji o przystąpieniu ON PZK do programu „Radioreaktywacja”
Marek SP3TUT, Wiesław SP3UY oraz Mariusz SP3DVO wyszli z inicjatywą przystąpienia ON PZK
do ogólnopolskiego programu „Radioreaktywacja” propagującego kulturę techniczną i krótkofalarstwo wśród
dzieci i młodzieży w Polsce. „Radioeaktywacja” jest służbą środowiska radioamatorów mającą na celu
przekazanie młodszym pokoleniom swojej pasji i fascynacji radiotechniką. Reaktywacja jest ogólnopolskim
darmowym programem lekcyjnym skierowanym do szkół podstawowych i gimnazjów.
W związku z powyższym Zarząd ON PZK jednogłośnie podjął uchwałę nr 7/2016 o przystąpieniu do
programu „Reaktywacja”. W skład zespołu weszli Koledzy:




Marek SP3TUT
Wiesław SP3UY
Mariusz SP3DVO

Do powyższego zespołu może dołączyć każdy, kto wyrazi zgodę oraz chęć pomocy w organizowaniu
akcji związanych z programem „Reaktywacja” na terenie działania ON PZK.
Aby uatrakcyjnić prowadzone pokazy w ramach programu „Reaktywacja”, Zarząd postanowił
przeznaczyć 100 zł na zakup słodyczy, które będą wręczane młodzieży w trakcie prowadzonych zajęć za
prawidłowe odpowiedzi na pytania związane z elektroniką oraz przeprowadzenie pierwszej łączności
krótkofalarskiej na stacji klubowej SP3PLV. Zakup słodyczy Zarząd postanowił pokryć ze środków
zgromadzonych w ramach OPP.
Na tym posiedzenie zakończono.
Posiedzenie protokołował Jarosław SP3CGK

Załączniki:
- uchwała nr 7/2016 - przystąpienie ON PZK do programu „Radioreaktywacja”
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Polski Związek Krótkofalowców
Oddział Nadnotecki w Pile
64-920 Piła, ul. Tetmajera 6

Uchwała Nr 7/2016 Zarządu Oddziału Nadnoteckiego
Polskiego Związku Krótkofalowców
w Pile

W dniu 06.05.2016 na posiedzeniu Zarządu Oddziału Nadnoteckiego PZK, Zarząd w składzie:





SP3EPG - Krzysztof Antoniak - Prezes Zarządu
SP3CGK - Jarosław Michniewicz - Sekretarz
SP3UY - Wiesław Dubilewicz - Skarbnik
SP3QYQ - Przemysław Buczkowski - Członek Zarządu

podjął następującą uchwałę:

Zarząd ON PZK postanowił przystąpić do ogólnopolskiego programu „Reaktywacja” propagującego
kulturę techniczną i krótkofalarstwo wśród dzieci i młodzieży w Polsce. W skład grupy inicjatywnej weszli
Koledzy:




Marek Guss SP3TUT
Wiesław Dubilewicz SP3UY
Mariusz Staroń SP3DVO

Jednocześnie Zarząd postanowił przeznaczyć 100 zł na zakup słodyczy, które będą wręczane
młodzieży w trakcie prowadzonych zajęć za prawidłowe odpowiedzi na pytania związane z elektroniką oraz
przeprowadzenie pierwszej łączności krótkofalarskiej na stacji klubowej SP3PLV. Zakup słodyczy Zarząd
postanowił pokryć ze środków zgromadzonych w ramach OPP.

Uchwała wchodzi w życie z dniem dzisiejszym.

Posiedzenie Zarządu ON PZK 06.05.2016

Strona 2

