KOMUNIKAT NR 17/2013 z dnia 24.04.2013 r.
Witam wszystkich odbiorców naszych komunikatów. A oto informacje:
1. Po posiedzeniu prezydium ZG PZK z dnia 22.04.2013 r.
22 kwietnia br. w pomieszczeniach sekretariatu ZG PZK w Bydgoszczy odbyło się posiedzenie
prezydium ZG PZK. Obecny był pełny skład prezydium oraz pełny skład Głównej Komisji
Rewizyjnej.
Prezydium podjęło uchwały w sprawach:
- rekomendowania Zarządowi Głównemu PZK zatwierdzenia sprawozdań finansowych za 2012 r.,
- rekomendowaniu Zarządowi Głównemu PZK zatwierdzenia projektu budżetu PZK na 2013 r.,
- rekomendowaniu Zarządowi Głównemu PZK podjęcia uchwał o uchyleniu uchwalonych w
2005 roku regulaminów wewnętrznych PZK,
- rekomendowaniu Zarządowi Głównemu PZK przyjęcia Zasad Rachunkowości PZK z 2009
roku jako podstawy do prowadzenia księgowości i wzajemnych rozliczeń w ramach PZK,
- rekomendowaniu Zarządowi Głównemu PZK przyjęcia systemu OSEC jako jedynego
obowiązującego systemu opłacania i weryfikacji składek członkowskich oraz ewidencji
członków PZK,
- zaproponowaniu Zarządowi Głównemu PZK porządku obrad oraz regulaminu obrad
posiedzenia ZG PZK na 11.05.2013 r.,
- o ogłoszeniu zamiaru nadania Złotej odznaki Honorowej PZK kol. Ryszardowi Reich
SP4BBU oraz Maciejowi Kędzierskiemu SP9DQY na wniosek OT50 PZK,
- o odznaczeniu Medalem im. Braci Odyńców za Zasługi dla Rozwoju Krótkofalarstwa
zagranicznych uczestników Konferencji w Senacie RP w osobach: Hans Blondeel
Timmerman PB2T, Lucia Henrietta Petronella Leenders PA2LS, Francis Gregory
Alleyne Mossop G0DUB, Alberto Barbera IK1YLO.
Prezydium zapoznało się z pismem OPOR w sprawie obrotu QSL i postanowiło przedstawić je
Zarządowi Głównemu PZK. Ponadto prezydium omówiło sprawę sprzętu pozyskanego z jednostek
podległych MSW i postanowiło zaproponować ZG PZK podjęcie w tej sprawie stosowej uchwały.
Materiały dla członków ZG PZK na mające się odbyć w dniu 11.05.2013 posiedzenie zostaną
wysłane w dniu 25 kwietnia 2013 r.
Info: SP2JMR
2. SP-DX Contest 2013
Przypominamy, że logi elektroniczne za zawody SP-DX Contest wysyłamy na adres:
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spdxc-logs@pzk.org.pl w terminie do 30.04.2013 r. Odebranie logu oraz jego poprawność
potwierdza robot. Wykaz otrzymanych logów znajduje się na stronie:
http://www.spdxcontest.pzk.org.pl/pl/index.php?k=rcvd
Info: SP5ELA
3. SN0HQ. Przedkontestowe spotkanie Zespołu SN0HQ. W dniach 19-21.04.2013 r. w
Burzeninie (Sportowa Osada) miało miejsce spotkanie Zespołu SN0HQ - naszej reprezentacji w
mistrzostwach HF IARU. W spotkaniu udział wzięło 33 członków zespołu. W czasie głównej
narady w dniu 20.04.2013 r. omawiano sprawy przygotowań do startu SN0HQ w tegorocznych
zawodach IARU Championship 2013. Dokonano analizy i rozdziału stanowisk na poszczególnych
pasmach w wybranych lokalizacjach. W naradzie uczestniczyli przede wszystkim szefowie stacji
tzw. „Run” oraz koledzy odpowiedzialni za zaplecze informatyczne naszej reprezentacji.
W spotkaniu Zespołu SN0HQ brał udział Prezes PZK Jerzy Jakubowski SP7CBG. Całość obrad
prowadził Tomek SP6T kapitan zespołu.
Info: SP5ELA

4. Balon SEBA-1 /Z Gliwic w Kosmos - Po rekord Świata! /
W sobotę, 4 maja 2013 r. o godzinie 11:00 czasu lokalnego, zespół z klubu SP9PDF pod
kierownictwem Tomka SP9UOB przeprowadzi próbę pobicia rekordu świata w wysokości lotu
bezzałogowego balonu stratosferycznego. Aktualny rekord wynosi 44.376 metrów nad poziomem
morza. Balon o nazwie kodowej SEBA-1 zostanie wypuszczony z lotniska Aeroklubu Gliwickiego
w ramach projektu "Z Gliwic w Kosmos", realizowanego od czerwca 2012 roku.
Nadajnik telemetryczny o mocy 10 mW umieszczony w kapsule balonu będzie pracował emisją
RTTY na częstotliwości 437.600 MHz USB (+/- dryft termiczny ok 10 kHz) 50 bodów, shift 470
Hz, 7n1. Do odbioru telemetrii należy zastosować program dl-fldigi. Szczegółowa instrukcja
konfiguracji oprogramowania znajduje się na stronie http://sp9uob.verox.pl/rtty_tracking.html
Kapsuła ma masę całkowitą 37 gramów, a w tym:
elektronika: 8 gramów, zasilanie /R6/: 14 gramów, antena: 3 gramy, izolacja termiczna: 12 gramów.
Tak niewielka waga ładunku w połączeniu z gigantycznym balonem (2 kg latexu wypełnione
wodorem) powinno zaowocować co najmniej znacznym zbliżeniem się do rekordu świata.
Zapraszamy wszystkich do obserwowania startu balonu na lotnisku w Gliwicach lub
śledzenia jego lotu poprzez nasłuchy trackera bądź na stronie http://spacenear.us/
5. EmiTel
W dniu wczorajszym otrzymaliśmy odpowiedź z EmiTela na naszą propozycję złożoną w grudniu
2012 r. dotyczącą dalszego utrzymania naszych urządzeń na obiektach EmiTela. Przez ponad 15 lat
nasze urządzenia były utrzymywane przez TPSA, a później EmiTel. Krótkofalowcy nie ponosili z
tego tytułu żadnych kosztów poza budową i konserwacją naszych urządzeń. Warunki
funkcjonowania EmiTela uległy w ub. roku zmianie. Stąd i zmiana warunków funkcjonowania
naszych urządzeń. Propozycję EmiTela przesłałem wczoraj do wszystkich OT. Jest ona dla nas
niekorzystna, a w ciągu najbliższych 14 dni nasz partner oczekuje odpowiedzi. Czekamy
(prezydium) na propozycje z OT dotyczące możliwości finansowania urządzeń bezobsługowych na
obiektach EmiTela.
Info: SP2JMR
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SP2UT s.k.
20 kwietnia ok. godz.17.00 opuścił nasze szeregi Roman Rosołowski SP2UT. śp. Roman był
jednym z najstarszych członków PZK w Bydgoskim OT PZK, przeżył 93 lata. Jeszcze przed II
wojną światową był telegrafistą lotniczym. Po okresie niewoli, dalej pracował jako telegrafista.
Miłość do telegrafii sprawiła, że został krótkofalowcem. śp. Roman nie prowadził w ogóle na KF
łączności fonicznych. Jako instruktor nauki telegrafii wykształcił kilkuset telegrafistów, prowadząc
zajęcia z telegrafii na organizowanych przez Bydgoski OT PZK kursach. Pogrzeb śp. Romana
SP2UT odbędzie się we czwartek 25 kwietnia br. o godz.12.00 na cmentarzu przy ul. Artyleryjskiej
w Bydgoszczy. Cześć jego pamięci.
Info: Piotr SP2JMR
SP7EUM S.K.
Edward Wojtkowiak SP7EUM współzałożyciel klubu SP7PFD, wieloletni prezes klubu w trudnych
czasach. Odszedł z szeregów krótkofalowców, szanowany i lubiany kolega nauczyciel i
wychowawca wielu krótkofalowców w Starachowicach.
Pogrzeb w Starachowicach w kościele pw. Wszystkich Świętych przy ul. Radomskiej 26.04.2013
r. godz. 12:00.
Stanisław SP7CXV
Tyle informacji na dzisiaj.
Vy 73! Piotr SP2JMR wiceprezes PZK
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