Komunikat elektroniczny sekretariatu ZG PZK z dnia 17 sierpnia 2011.

Witam serdecznie wszystkich odbiorców naszych komunikatów. A oto
informacje:
1. Spotkanie krótkofalowców na Biskupiej Kopie 6-7 sierpnia 2011.
(po poprawkach i uzupełnieniach).
Korzystając z odrobiny wolnego czasu uczestniczyłem w XXVII spotkaniu
krótkofalowców na Biskupiej Kopie. Było ono dość szczególne bo po raz pierwszy
zobaczyliśmy nowy domek bazy krótkofalarskiej postawiony staraniem kolegów
krótkofalowców zamieszkujących w rejonie. Lista budowniczych jest umieszczona
wewnątrz obiektu i z pewnością będzie opublikowana.
Tadeusz Pardela SP6MRC, główny organizator, budowniczy oraz duch opiekuńczy
całego przedsięwzięcia powiedział po części oficjalnej tylko jedno: „spełniło się moje
drugie wielkie marzenie. Mamy nowy domek” Domek jest solidny i zapewni
miłośnikom zawodów UKF oraz DX-ów na UKF dobre warunki. Tuż obok stoi maszt
kratownicowy wyższy o 2 m od pobliskiej wieży widokowej, a na nim anteny
obrotowe na 2 m.
Domek został w sobotę ok. godz. 12.30 poświęcony.
W spotkaniu uczestniczyło ponad 40 krótkofalowców z Czech, Niemiec i Polski
niekiedy wraz z rodzinami. Pogoda dopisała. Tegoroczne spotkanie było
przygotowane i prowadzone przez Arka SP6OUJ Prezesa SKPO.
Korzystając z okazji w imieniu ZG PZK podziękowałem budowniczym za ich trud i
wkład pracy w rozwój bazy. Więcej na temat spotkania oraz fotoreportaż
zamieścimy w „Krótkofalowcu Polskim” nr 10/2011 po otrzymaniu materiałów od
organizatorów spotkania.
Całość tego bardzo ciekawego spotkania była nagrywana i filmowana przez Jurka
SP5BLD redaktora Naczelnego RBI. To bardzo ważne dla pełnej informacji o tym co
się tam wydarzyło oraz dla tych, którzy tworzą historię PZK.
(Piotr SP2JMR)
PS. Przepraszam wszystkich, którzy poczuli się urażeni informacją zawartą w
komunikacie z ub. tygodnia. Była ona niepełna i źle zredagowana z powodów
obiektywnych.
2. 50 Zjazd PK UKF oraz 13 Zjazd Techniczny UKF. Jak co roku o tej porze w
Zieleńcu w dniach 19-20 sierpnia 2011 odbędzie się kolejny już 13 Zjazd
Techniczny UKF. Tym razem terminy i miejsca pokrywają się z jubileuszowym 50.
Zjazdem PK UKF. PK UKF od 2001 roku jest Stowarzyszeniem o nazwie
Stowarzyszenie Miłośników Łączności na Falach Ultrakrótkich. Na co dzień posługuje
się historyczną tradycyjną nazwą Polski Klub UKF czyli PK UKF i jest
stowarzyszeniem aktywnie współpracującym z PZK m. in. w konsultacjach
projektów aktów prawnych.
Z okazji 50 Jubileuszowego Zjazdu PK UKF w imieniu prezydium ZG PZK
składam Zarządowi Stowarzyszenia Miłośników Łączności na Falach
Ultrakrótkich oraz wszystkim jego członkom i sympatykom serdecznie
życzenia dalszych sukcesów w propagowaniu i rozwoju łączności na
pasmach UKF oraz dalszej owocnej współpracy.
Piotr SP2JMR prezes PZK

3. Skrócony spis treści Świata Radio 9/2011
AKTUALNOŚCI: Wiadomości DX-owe dla krótkofalowców, Zawody
TEST: Icom IC-7410
RADIOKOMUNIKACJA: Szerokopasmowe odbiorniki
ANTENY: Antena typu Hexbeam
PREZENTACJA: Nowy analizator FSVR
ŁĄCZNOŚĆ: Rozgłośnie radiowe (1), Co z tym Słońcem?
RADIO RETRO: Radiostacja AR-11
WYWIAD: Centrum Radiokomunikacji inRadio.pl, Tajemnice magicznego oka
HOBBY: Generator referencyjny do transceiverów
DIGEST: Przystawki analogowo-cyfrowe
FORUM CZYTELNIKÓW: Porady, Listy
RYNEK I GIEŁDA
4. KRÓTKOFALOWIEC POLSKI 9/2011
Apel o materiały do KP
Ofensywa ARISS
Sprawy statutowe i sytuacja prawna PZK
ARDF –po mistrzostwach R1 IARU
Copernicus Projekt z Włocławka
Zlot w Gliczarowie MSK i nie tylko
Profilaktyka i Ty
SN0HQ po mistrzostwach HF IARU
R-140 w praktyce
Kącik historyczny.
5. 85 lat LKK. Zarząd Oddziału Terenowego PZK w Jarosławiu uprzejmie informuje,
że członkowie naszego Oddziału będący jednocześnie Honorowymi Członkami LKK
pracować będą pod znakami okolicznościowymi z okazji 85 lecia Lwowskiego Klubu
Krótkofalowców w dniach od 15.VIII.2011 r. do 31.X.2011 r. i od 1.XII.2011 r. do
31.XII.2011 r.
Miesiąc grudzień to miesiąc powstania 85 lat temu LKK. Stacje które będą
pracowały w tych okresach to: Kol. Zbyszek SP8AUP & UR8WA jako 3Z 85 LKK
oraz Kol. Benedykt SP8IQQ jako HF 85 LKK. Zapraszamy do łączności !!
6. PGA. Na stronach PGA oraz w PZK w dziale zawody są już wyniki zawodów PGA
rozegranych w dniu 13 sierpnia br. (SP2FAP)
7. IX tura MP ARKI. Także są już opublikowane wyniki kolejnej tury MP ARKI.
(SP2JNK)
Tyle informacji na dzisiaj.
Vy 73! Piotr SP2JMR

