KOMUNIKAT NR 34/2012 z dnia 22.08.2012r.
Komunikat wakacyjny sekretariatu ZG PZK z 22.08.2012
Witam serdecznie wszystkich odbiorców naszych komunikatów. Poniżej aktualności.
1. KRS. Informuję zainteresowanych, że na serwerze PZK w dziale "download" znajduje
się aktualny odpis KRS PZK z dnia 20.08.2012r. Odpis KRS można też pobrać
bezpośrednio ze strony Ministerstwa Sprawiedliwości wpisując do wyszukiwarki KRS oraz
numer 0000088401. Kupowanie odpisu KRS w Sądzie odeszło do przeszłości.
Proszę wszystkich, którzy zauważyli błędy w KRS o zgłoszenie tego bezpośrednio na mój
adres elektroniczny sp2jmr@pzk.org.pl. Dotyczyć to może zwłaszcza aktualizacji
adresów OT.
Link do strony MS: https://ems.ms.gov.pl/krs/wyszukiwaniepodmiotu
SP2JMR/SP5ELA
2. HST. Od 22-26.08.2012 w Skierniewicach zaczynają się właśnie "OTWARTE
MIĘDZYNARODOWE MISTRZOSTWA HST „ PUCHAR EUROPY 2012”. Na zlecenie PZK
organizatorem ich jest Skierniewickie Stowarzyszenie Radioorientacji Sportowej z
Alfredem SP7HOR na czele, któremu życzymy jak najszybszego powrotu do zdrowia.
Mistrzostwa te są jednocześnie dla naszych zawodników eliminacjami do Mistrzostw
Świata HST IARU w Szwajcarii. Dzisiaj o godz. 20 w Zespole Szkół Zawodowych nr 3 w
Skierniewicach przy ul. Działkowej 10 odbędzie się uroczyste otwarcie, którego dokona
Jerzy Jakubowski SP7CBG prezes PZK. W komitecie organizacyjnym zawodów działa
także Zbyszek SP2JNK zastępca prezesa PZK ds. sportowych.
W "Pucharze Europy 2012" weźmie udział ponad 60. zawodników z 8. krajów.
Zawodnikom życzymy udanych zmagań oraz jak najlepszych wyników.
SP2JNK
3. XIV Zjazd Techniczny UKF
W dniach 15-19 sierpnia 2012 roku w Zieleńcu odbył się XIV Zjazd Techniczny UKF,
który zgromadził około 120 osób (70 zarejestrowanych uczestników).
Miejscem spotkania był hotel "AGAL" i ośrodek "PEGAZ, a tradycyjnie w spotkaniu
uczestniczyli też goście z Czech, Niemiec, Słowacji.

Organizatorami imprezy był Sudecki Oddział Terenowy PZK i Stowarzyszenie Polski Klub
UKF oraz Sudecki Klub Mikrofalowy SP6KBL (SP6GWB, SQ6IYR, SP6MLK).
Dużym powodzeniem cieszyły się referaty techniczne przygotowane i zaprezentowane
przez kolegów. W piątkowy wieczór miały miejsce dwa referaty: „Krótkofalarstwo w
kosmosie" (Krystian SQ2KL) i "Bikon 50 MHz do 10 GHz" (Jan OM3ID).
W sobotę po otwarciu Zjazdu Technicznego UKF przez Stanisława SP6GWB,
Maciej SP7TEE odczytał wyniki współzawodnictwa "TOP ACTIVITY UKF-2011" i odbyło się
wręczenie zwycięzcom nagród (dyplomów i pamiątkowych desek).
Następnie miały miejsce kolejne ciekawe referaty techniczne przygotowane przez
kolegów specjalizujących się w mikrofalach:
"Low Cost Transverter for 3,4 GHz-Band" (Roman DJ6EP),
"Transwerter 47GHz z przedwzmacniaczem OK1FPC" (Milan OK1UFL),
"Bikon 24 GHz sterowany wzorcem rubidowym" (Pavel OK1AIY).
Po prezentacjach było zdjęcie grupowe uczestników zjazdu oraz ognisko.
Dużym zainteresowaniem cieszyła się giełda krótkofalarska, spotkania w grupach
zainteresowań oraz wycieczka piesza do "Masarykowej Chaty".
W sobotni wieczór miały miejsce dwa ostatnie referaty:
•

"Sieć automatycznych stacji pogodowych"SR0WX" (Michał SQ6JNX)

•

"Uruchamianie transwertera na pasmo 9 cm" (Roman DJ6EP)

W niedzielę po śniadaniu odbyły się Zawody Provozni Aktiv OK.
Wybrane opisy prezentacji technicznych zostaną zamieszczone wraz ze zdjęciami na
łamach Świata Radio 10/2012 (ŚR9/2012 już w kioskach).
Andrzej SP5AHT

4. Zjazd Techniczny Krótkofalowców SP.
Przypominam Kolegom i jednocześnie proszę o przypomnienie w oddziałach o Zjeździe
Technicznym SP, który odbędzie się w Burzeninie w Ośrodku Sportowa Osada w dniach
14-16 września 2012r.
Zjazd kontynuuje chlubną tradycję Warsztatów QRP, nieznacznie zmienia w tym roku - a
raczej rozszerza swoją formułę.
Wszelkie informacje można znaleźć na stronie:
http://www.zjazdtechniczny.krotkofalowcy.com.pl/
Profil wydarzenia na facebooku: http://www.facebook.com/events/440708665981403/
Patronat:
•
•

ŁÓDZKI ODDZIAŁ TERENOWY PZK 15
ODDZIAŁ TERENOWY PZK 50 W GLIWICACH

•
•
•
•
•

DOLNOŚLĄSKI ODDZIAŁ TERENOWY PZK 1
REDAKCJA „ŚWIAT RADIO”
WWW.CoolQSL.com
KAZ-BIS (zdemilitaryzowany sprzęt wojskowy)
HamRadioShop.pl

Tematyka Zjazdu:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

- Rozwiązanie konkursu PUK (koordynuje Waldek 3Z6AEF, patronat „Świat Radio”)
- Przemienniki cyfrowe D-Star – teoria i praktyka (hamgroup.pl)
- Prezentacja PA QRO (2kW) na tranzystorach LDMOS (Robert SP5G)
- Prezentacja zwolenników emisji cyfrowych (PK RVG)
- Prezentacja specjalistycznych przyrządów pomiarowych
- Prezentacja techniczna Krzysztofa Dąbrowskiego OE1KDA
- Prezentacja książki kol. Ryszarda SP4BBU
- Oprogramowanie Open Source w służbie radioamatorskiej (Tomek SQ7IQI).
- wystawa sprzętu wykonanego amatorsko (home made)
- inne zgłoszone tematy (pod warunkiem wcześniejszego zgłoszenia i możliwości
organizacyjnych)
Ponadto:
• – „Pomiarownia” – wydzielona sala do eksperymentowania, dyskusji.. etc., w tym
sprzęt pomiarowy Andrzeja SP7DDD (m. innymi możliwość skalibrowania f-miarek
wzorcem rubidowym)
• - Zjazd PK RVG {tylko dla członków klubu}
• - Mini zlot użytkowników analizatorów typu MAX (prowadzi Jarek SP3SWJ)
• - Mini giełda (sprzedam, oddam za symboliczną złotówkę, oddam darmo)
Najpierw rejestrujemy się wysyłając e-mail na zjazd.tech.sp@gmail.com
Jesteś zarejestrowany jeśli otrzymasz zwrotny e-mail.
Lista uczestników będzie publikowana pod adresem:
http://www.zjazdtechniczny.krotkofalowcy.com.pl/
Do 31 sierpnia należy wpłacić na konto Sportowej Osady właściwą kwotę wraz
z odpowiednią adnotacją (tytuł wpłaty).
Po dokonaniu wpłaty należy na adres zjazd.tech.sp@gmail.com przesłać dowód wpłaty
(skan lub plik pdf).
Do wszystkich osób piszących na adres zjazd.tech.sp@gmail.com będą przesyłane
niezbędne informacje związane ze Zjazdem Technicznym SP oraz będą umieszczane na
stronie: http://www.zjazdtechniczny.krotkofalowcy.com.pl/
Ze względu na koordynowanie list uczestników i wpłat z ośrodkiem Sportowa
Osada bezwzględnie prosimy o terminowość.
Lista uczestników zamykana 31.08.2012 godz. 23:59! Pozdrawiam i do spotkania w
Burzeninie.
Roman SP9MRN
5. XXIV Zjazd SPOTC. Zapraszam do udziału w kolejnym XXIV Zjeździe Klubu
Seniorów PZK, który odbędzie się w Ośrodku Wypoczynkowym MAZOWSZE w
miejscowości Soczewka koło Płocka na skraju Gostynińsko - Włocławskiego Parku
Krajobrazowego.
Więcej informacji na stronie Internetowej ośrodka www.mazowsze.plocman.pl
GPS: N52º 32’ 33” lub N52,542831
E19º 34’ 15” lub E19,570985
organizator: Grzegorz SP3CSD

6. Nasi w TV. 25 lipca br. w programie "Co tam panie w polityce" telewizji TV4,
wystąpili Koledzy Robert 3Z6AET oraz Waldemar 3Z6AEF. Krótka rozmowa dotyczyła
głównie działań krótkofalowców w niesieniu pomocy podczas powodzi 1997, ale była
również okazją do zaprezentowania krótkofalarstwa jako społecznie użytecznego hobby.
info: TV4, DASR
7. Letnia wyprawa. W dniu 05 sierpnia wybraliśmy się z Rysiem SP2WXV do
Lednickiego Parku Krajobrazowego. Zaplanowaliśmy sobie miejsce we wsi Imiołki i
szczęśliwie trafiliśmy do obozowiska "Republika Uśmiechu" prowadzonego przez
Fundację "PATRIA" w Poznaniu.
Napisałem "szczęśliwie", bo trafiliśmy na turnus dla dzieci niepełnosprawnych, razem ze
zdrowymi. Przy pełnej zgodzie kierownictwa, rozłożyliśmy antenę, radiostację, aby
zaliczać park SPFF-058. Nagle otoczyła nas duża grupa dzieci. Nasza praca w eterze i
sprzęt radiowy wywołały wielkie zainteresowanie. Dzieci towarzyszyły nam cały czas,
udostępniliśmy im radiotelefony ręczne i sobie porozmawiali.
Nasz przypadek świadczy, jak młodzież może się zainteresować krótkofalarstwem, to jest
nasz narybek. Zainteresowanie było tak wielkie, że nie wszyscy poszli na obiad!! Zostali
z nami! Na tym turnusie było pięćdziesięcioro dzieci niepełnosprawnych i drugie tyle
zdrowych.
To była dobra robota. Zadowoliliśmy naszych korespondentów nowym SPFF i sprawiliśmy
dzieciom wielką frajdę. Zachęcam terenowców do podobnych akcji.
Pozdrawiam, Zbyszek SP2IU/p

SP2JK s.k.
18 sierpnia po ciężkiej chorobie odszedł od nas Wojciech Lidke SP2JK.
Wojtek był wspaniałym konstruktorem, ale również chętnie prowadził pogawędki na
falach krótkich. Do PZK należał "od zawsze", był również członkiem SP Old Timers Clubu.
Pogrzeb Wojtka odbędzie się w sobotę 25.08 2012 o g. 11.30 na Cmentarzu
Garnizonowym w Gdańsku przy ul. Dąbrowskiego (Brama Oliwska).
Cześć Jego Pamięci.
Koledzy z Pomorskiego Oddziału Terenowego PZK

SP7IL s.k. W dniu 19 sierpnia w godzinach rannych odszedł od nas do krainy wiecznych
dx-ów Janek Bulzacki SP7IL.
Swoją przygodę z radiem rozpoczął w rodzinnym Łasku już w 1948 roku. Tam
powstawały pierwsze amatorskie odbiorniki radiowe, które samodzielnie konstruował.
Dwa lata później przeniósł się do Łodzi. Jako uczeń Państwowej Szkoły Techniczno Przemysłowej zapisał się na kurs łączności połączony z nauką telegrafii.
W roku 1953 otrzymał znak nasłuchowy SP 016, a pierwszą licencję nadawcy i znak
SP7IL uzyskał w 1957 roku.
Janka znaliśmy jako człowieka otwartego na świat, był instruktorem harcerskim,
żeglarzem, działał w klubach LPŻ a później PZK.
W ostatnim czasie długo walczył z chorobą. Pomimo to często uczestniczył w spotkaniach
w siedzibie Oddziału Łódzkiego PZK, dzieląc się z nami swoimi wspomnieniami i
doświadczeniem. Do ostatnich swoich dni był aktywny na pasmach amatorskich.
Na długo pozostanie w naszej pamięci.
Pogrzeb Janka odbędzie się w piątek 24 sierpnia 2012 o godz. 10.00 z kaplicy cmentarza
Św. Rocha na Radogoszczu w Łodzi.
Cześć Jego Pamięci.
Koleżanki i Koledzy OT15 Łódź

SP9NSP s.k. W dniu 19-08-2012 po długiej i ciężkiej chorobie do krainy wiecznych DXów odszedł nasz kolega Stanisław Łypik SP9NSP.
Długoletni, doświadczony krótkofalowiec. Dobry operator, szczególnie aktywny w
dziedzinie APRS oraz konstrukcji urządzeń cyfrowych.
Zawsze uczynny i chętny do pomagania innym. Pozostanie w naszych wspomnieniach
jako dobry Kolega i miły człowiek. Szkoda Cię Staszku. Spoczywaj w spokoju. Ś.p.
Stanisław miał 65 lat.
Ceremonia pogrzebowa odbędzie się we czwartek 23-08-2012 o godz. 11.00 na
cmentarzu w Batowicach.
Cześć jego pamięci.
W imieniu Zarządu OT-12 Andrzej sp9xud

Tyle informacji na dzisiaj.
Vy 73! Piotr SP2JMR wiceprezes PZK

