KOMUNIKAT NR 23/2013 z dnia 5.06.2013 r.
Witam wszystkich odbiorców naszych komunikatów. A oto informacje:
1. „Krótkofalowiec Polski” i „Świat Radio”. W różnych dyskusjach pojawiają się
często sprawy zawartości naszych krótkofalarskich wydawnictw. Chodzi m.in. o
informacje i ciekawostki zawarte w zagranicznych pismach krótkofalarskich takich jak
np. CQ DL, Radioaficionados (URE), Radio REF, QSP, QST, Radio HRS. Electron i wielu
innych, które docierają do sekretariatu ZG PZK. Są one dostępne dla naszych
członków, ale zainteresowanie nimi jest niestety minimalne. To w pewnym sensie
zrozumiałe. Z pewnością byłoby inaczej gdyby więcej informacji pojawiających się w
tych periodykach było tłumaczonych na nasz język. Możliwości są dwie. Albo będą
tłumaczone całe artykuły, albo informacje o nich czyli skróty lub streszczenia. W
związku z tym PZK poszukuje osób chętnych do współpracy w zakresie wyszukiwania
ciekawych tekstów oraz ich tłumaczenia znających język niemiecki, angielski,
francuski, hiszpański, flamandzki etc. Proponujemy działalność na zasadach
wolontariackich w roku bieżącym. Istnieje możliwość wypracowania innej formy, ale
od 2014 roku w zależności od przyjętych i uzgodnionych zasad współpracy.
W kwestii wolontariatu PZK ma już pewne doświadczenie. Kilku z naszych
dotychczasowych współpracowników dzięki naszym referencjom uzyskało bardzo
atrakcyjne zatrudnienie w tym także zagranicą. Nasze opinie i referencje liczą się nie
tylko w Polsce, ale i na świecie. Jesteśmy przecież 83 letnim stowarzyszeniem,
członkiem założycielem IARU, rozpoznawalnym w bardzo wielu środowiskach.
Chętnych do współpracy proszę o kontakt elektroniczny na sp2jmr@pzk.org.pl lub
telefoniczny na numer 48 602-248-182, a także listownie na adres sekretariatu ZG
PZK.
Piotr SP2JMR
2. WWFF Green Party 2013 Tour SRG* - SP9YFF
SRG SP9YFF w nadchodzący weekend 7- 9.06.2013 planuje
specjalną aktywność związana z wyjazdem na WWFF Green
Party 2013.
SP9YFF/p 07.06.2013 a.m SPFF- 073 PGA-LX02
SP9YFF/7 07.06.2013 p.m SPFF- 716 \"new one\" PGA-AQ04
SP9YFF/7 08.06.2013 SPFF- 717 \"new one\" Green Party
2013 PGA-WU05
SP9YFF/7 09.06.2013 a.m SPFF- 091 PGA-WU03
SP9YFF/7 09.06.2013 p.m SPFF-143 + WCA SP-00111 PGA-PV01

Zapraszamy do uczestnictwa w WWFF GP 2013, zdobywania specjalnych nagród i
dyplomów.
Informacje na stronie GP 2013 http://wff-yo.blogspot.ro/p/blog-page_5.html i
klubowej www.sp9yff.pl
vy73/44, Krzysztof SP9UPK - Silesian Radioamateur Group SP9YFF
* Silesian Radioamateur Group SP9YFF
3. EmCom. Jak już informowaliśmy w dniu 25 maja 2013 r. Prezydium Zarządu
Głównego PZK w drodze uchwały powołało zespół ds. łączności kryzysowej (SP
EmCom). Pracami zespołu kieruje koordynator przy pomocy zastępcy. W skład zespołu
mogą wchodzić osoby funkcyjne, wyznaczone przez koordynatora łączności
kryzysowej do realizacji określonych zadań. Zadaniami zespołu są sprawy
koordynacyjno-organizacyjne szczebla centralnego, do których należą m.in.:
•
•
•
•

•
•
•

Organizacja współpracy PZK z organami administracji publicznej na szczeblu
centralnym.
Merytoryczna pomoc lokalnym środowiskom krótkofalarskim w tworzeniu
amatorskich sieci ratunkowych.
Merytoryczna pomoc lokalnym środowiskom krótkofalarskim w nawiązywaniu
współpracy z organami administracji publicznej.
Zapewnienie przepływu informacji związanych z łącznością kryzysową pomiędzy
Międzynarodową
Unią
Radioamatorską
IARU
a
Polskim
Związkiem
Krótkofalowców.
Współpraca z krótkofalarskimi organizacjami innych państw, w zakresie
łączności kryzysowej.
Organizacja krajowych ćwiczeń łączności kryzysowej.
Realizacja pozostałych zadań szczebla centralnego wynikających z Porozumienia
z dnia 7 maja 2013 r. zawartego pomiędzy Ministrem Administracji i Cyfryzacji,
a Prezesem Polskiego Związku Krótkofalowców.
Skład zespołu ds. łączności kryzysowej

Koordynator łączności kryzysowej PZK
Rafał Wolanowski SQ6IYR
Z-ca koordynatora łączności kryzysowej PZK
Hubert Anysz SP5RE
Członkowie zespołu:
Piotr Skrzypczak SP2JMR
Leszek Kowalski SP9MLI
Paweł Modlitowski SQ3POS
Michał Piotrowski SQ6MIK
Damian Golonka SQ9RHX
Rafał SQ6IYR EmCom Manager PZK.
4. PG APRS. W dniu 22 czerwca 2013 w okolicach Bornego Sulinowa w pobliżu tamy
na rzece Pilawie odbędzie się kolejne tym razem jubileuszowe spotkanie miłośników
APRS pod nazwą TAMA 2013. Podczas spotkania odbędzie się zebranie sprawozdawczo
wyborcze PG APRS ogólnopolskiego klubu Polskiego Związku Krótkofalowców. Więcej
informacji na stronie PG APRS.
Andrzej SP3LYR prezes PG APRS

5. Spotkania integracyjne u Mariana SP5EWX/7.
Od 1991 roku na terenie prywatnej posiadłości Mariana SP5EWX
w okolicach Spały (SP7) odbywają się spotkania towarzyskie i
integracyjne krótkofalowców. W tym roku w dniach 31.05 –
1.06.2013 miało miejsce 22 spotkanie. W spotkaniach bierze
udział duża grupa krótkofalowców z SP7 (znakomicie zresztą
zorganizowana) i także reprezentanci SP5. W celu uatrakcyjnienia
tegorocznego spotkania Marian zaprosił Leszka SP3DOI, znanego
dx-mana i uczestnika wypraw m.in. na Pacyfik (w tym roku
H44G, Wyspy Solomona), Tomka SP5AUC znanego jako YI9CW,
XV2M, HL1/SP5AUC, oraz dwóch znamienitych gości
zagranicznych, operatorów wyprawy na Clipperton 2013: Dave’a
WJ2O i Romana US5WDX.
Zaproszony był również Przemek SP7VC, który zainstalował stację na pasmo 70 MHz.
W trakcie spotkania w dniu 31.05.2013 odbyła się prelekcja poświęcona
międzynarodowej wyprawie na Clipperton TX5K. Prelegentem był Roman US5WDX
władający dobrze językiem polskim, prezentacją komputerową „sterował” Dave WJ2O.

Na pierwszym planie Leszek SP3DOI snujący opowieści..

SP7VC/7 przy stacji na 70 MHz. Aktywacja kwadratu KO01CN

Dave WJ2O podczas prezentacji TX5K –Clipperton 2013

Pogoda dopisała, w spotkaniu wzięło udział 30 osób.
*Tematowi wypraw i aktywacji Przemka SP7VC dedykowany będzie osobny artykuł.
Zdjęcia i relacja: Zygi SP5ELA
---------------------------------------------------------------------------------------

Marian Wolski SP6IGR SK
Z żalem informujemy że Nasz Kolega Marian Wolski SP6IGR w dniu 01 czerwca br.
odszedł na wieczny odpoczynek.
Był członkiem PZK w Dolnośląskim Oddziale Terenowym. Lubiany i szanowany
Kolega, który wbrew przeciwnościom życiowym z zapałem realizował swoje
zainteresowania radiem amatorskim.
Msza pożegnalna za zmarłego odbędzie się w Kościele Św. Maksymiliana Kolbego przy
ul. Orlińskiego we Wrocławiu (obok DH.ASTRA) w środę 05 czerwca br. o godz.
11.00, natomiast odprowadzenie zmarłego, na Cmentarzu przy ul.
Trzmielowickiej we Wrocławiu-Leśnicy o godz.13.00, również w środę 05 czerwca br.
W imieniu Zarządu DOT we Wrocławiu
Sekretarz DOT - Ryszard SP6IFN
Tyle informacji na dzisiaj.
Vy 73! Piotr SP2JMR wiceprezes PZK

