KOMUNIKAT NR 24/2013 z dnia 12.06.2013 r.
Witam wszystkich odbiorców naszych komunikatów. A oto informacje:
W związku z wielokrotnie powtarzającymi się wątpliwościami i oczekiwaniami
kandydatów na członka PZK, że po wypełnieniu formularza deklaracji i wpłacie
“to zadziała natychmiast” wyjaśniamy sprawy procedury przyjmowania
członka do PZK.
1. Procedura przyjęcia członka do PZK.
1. Złożenie deklaracji w OT PZK przez kandydata na członka.
2. Uchwała zarządu OT PZK o przyjęciu w poczet członków.
2. Wpłata wpisowego i składki na konto OT PZK.
3. Weryfikacja wpłaty przez skarbnika OT PZK.
4. Wpis danych członka do systemu OSEC (dane z deklaracji członkowskiej i karty
informacji) przez sekretarza OT PZK.
5. Wykonanie przelewu elektronicznego w systemie OSEC (tzw. WLW) - skarbnik OT
PZK.
6. Wykonanie przelewu bankowego z konta OT PZK na konto PZK (nazywane “kontem
ZG PZK”), wpis do OSEC – skarbnik.
7. Sporządzenie bilingu z konta PZK (typowo 1 raz na tydzień lub dwa razy) –
kierownik sekretariatu.
8. Przekazanie bilingu (bilingów z konta PZK) do tzw. Tamaluda - pracownika
specjalnie do tego zatrudnionego.
9. Sprawdzenie zgodności danych wpłat z OT PZK z bilingami z konta PZK przez ww.
10. Zatwierdzenie wpłaty składek członka przez ww. (wtedy pojawia się status członek PZK w OSEC, na portalu PZK).
Kiedyś, bez systemu OSEC typowo ww. operacje trwały od miesiąca do 3 miesięcy, w
“słabszych” OT PZK nawet pół roku.
Teraz procedura zajmuje od 3 dni do 2 tygodni, zależy w jaką fazę czasową trafia
kandydat na członka PZK.
Uzyskany rekord w procedurze przyjęcia członka to 24h. Nie jest możliwy do
uzyskania bez uzgodnień z ww. osobami funkcyjnymi.
Zygmunt Szumski SP5ELA
Administrator portalu PZK
E-mail: admin@pzk.org.pl

2. Zaproszenie do Pszczelnika
Myśliborski Klub Łączności Polskiego Związku Krótkofalowców SPIPMY zaprasza na
organizowany przez nas w dniach od 13 do 14 lipca 2013 roku ZLOT
KRÓTKOFALOWCÓW „PSZCZELNIK 2013", który organizujemy dla upamiętnienia 80
rocznicy przelotu przez Atlantyk samolotu „Lituanica" pilotowanego przez Steponasa
Dariusa i Stasysa Girenasa, którzy zginęli nieopodal Myśliborza w lesie, w Pszczelniku.
W trakcie zlotu, miedzy innymi przewidujemy:
- udział w dniu 14.07.2013 r. w oficjalnych uroczystościach przed pomnikiem lotników
- wykład poświęcony bohaterom pamiętnego lotu,
- prezentację samochodu pomiarowego Urzędu Komunikacji Elektronicznej, oraz
prelekcję na temat radiofonii cyfrowej
- prelekcję na temat SDR
- spływ kajakowy rzeką Myślą (14.05.2013)
- wycieczkę autokarową po ciekawych miejscach powiatu myśliborskiego
(14.05.2013).
- różnego rodzaju konkursy na temat znajomości historii przelotu „Lituanici" przez
Atlantyk, znajomości powiatu myśliborskiego, krótkofalarstwa, odbioru telegrafii (cw),
nadawania "lewą nogą" (QLF) itp.
- pokazy i giełdę sprzętu, anten i części przydatnych krótkofalowcom.
Do udziału w tym zlocie zaprosiliśmy delegację LRMD.
Dla upamiętnienia 80 rocznicy pamiętnego lotu przez Atlantyk nasza stacja klubowa w
lipcu będzie pracowała pod znakiem okolicznościowym HF80LOT. Ponadto kluby z
powiatu myśliborskiego, tj, SPIPNW z Dębna i SPIKRF z Barlinka będą używały znaków
wywoławczych SN80LOT i 3Z80LOT.
W tym samym czasie, z terenu powiatu myśliborskiego będą pracowały indywidualne
radiostacje używające znaków wywoławczych: SN80AAG, SN80DRY, SN80FMW,
SN80JJY, SN80KTR, SN80MNG, SN80MNK, SN80SNU, SN80TAW, SN80WWS.
Za nawiązanie QSO z tymi stacjami będzie wydany specjalny dyplom.
Informacje o zlocie ukazują się na stronie klubowej: www.splpmy@qrz.pl.
Jeszcze raz serdecznie zapraszam do udziału w zlocie.
Stefan Jaworski SP1JJY prezes klubu SP1PMY

3. Zaproszenie na VIII Piknik Eterowy SP-OK-OM Koniaków 06-07 lipca 2013
Zapraszamy do Koniakowa na ósme już spotkanie krótkofalarskie.
Organizujemy je począwszy od 2006 roku, zawsze w 1-szej połowie lipca.
Serdecznie zapraszamy więc Koleżanki i Kolegów krótkofalowców,
użytkowników CB-radio a także sympatyków naszego hobby w dniach 06 i
07 lipca 2013 (sobota, niedziela) na:
VIII Piknik Eterowy SP, OK i OM - Koniaków 2013.
Miejsce: Gospoda i Pensjonat „Koronka” w Koniakowie, obok wzniesienia Koczy Zamek
(wysokość - 846 m n.p.m.) oraz punktu widokowego. Lokator JN99LN.Adres: 43-474
Koniaków 799.
Współrzędne do GPS: 49º33' N, 18º58' E.
Jesteśmy przekonani, że nadchodzący VIII Piknik Eterowy SP, OK i OM Koniaków 2013jak zwykle niezawodnie dostarczy uczestnikom wielu nowych atrakcji
związanych z naszym hobby.
Świętujemy także i tym razem wspólnie z XVII Dniami Gminy Istebna.
W sobotnim programie PIKNIKU m.in. przewidziano:
• Ciekawe odczyty techniczne i prelekcje
• Bogatą giełdę sprzętowo-krótkofalarską

•
•
•
•
•
•
•

Prezentacja sprzętu krótkofalarskiego
Quiz techniczny z nagrodami
Wręczenie klubowych OSKARÓW
KONKURSY z atrakcyjnymi nagrodami
Prezentację osiągnięć klubu SP9PKS
Materiały informacyjne i reklamowe
HAM_Festyn i biesiadę przy grillu

W
•
•
•
•
•

międzyczasie:
Biuro QSL Śląskiego OT PZK
Wspólna fotografia, indywidualnie także z „pekaesikiem”
Praca radiostacji klubowej SP9PKS i innych
Piknikowe „piwo z kija”
i wiele innych niespodzianek.

Niedzielne przedpołudnie tradycyjnie już proponujemy spędzić rekreacyjnie i wziąć
udział w licznych krótkofalarskich (i nie tylko) turniejach sprawnościowych, m. in.
tradycyjny już „rzut murzynkiem”.
Dania kuchni góralskiej i tradycyjnej zapewnia Gospoda „Koronka”.
Rejestracja i przywitanie pierwszych gości - sobota od godz. 9-tej.
Rozpoczęcie pikniku o godz. 10-tej, które „hucznie” uświetni znowu artyleria brackokrótkofalarska.
Prosimy, aby ewentualne noclegi załatwiać na własną rękę.
• Na miejscu w Pensjonacie „Koronka”: tel. (33) 8556670,509 613101; adres:
Koniaków nr 799,
• Agroturystyka „Koczy Zamek”: tel. (33) 8556173, 503 064596;
adres: Koniaków 755,
• „Karczma OCHODZITA”: tel. (33) 855 68 22, 602 478786;
adres: Koniaków-Pietraszyna 969
Adresy innych miejsc noclegowych dostępne na stronie www.ug.istebna.pl/w zakładce
„baza noclegowa”.
Obok parkingu udostępnione będzie także miejsce na przyczepy kempingowe i
namioty.
Ze względów organizacyjnych zachęcamy do rejestrowania się poprzez wysłanie maila
potwierdzającego uczestnictwo na adres klubu: sp9pks@poczta.onet.pl
W dniu pikniku nasłuch radiowy i praca na częstotliwości 145,550 MHz oraz na
145,7125 MHz (przemiennik SR9B Skrzyczne).
Bliższe informacje dotyczące szczegółów programu Pikniku dostępne są m.in. na
stronie www.sp9pks.pl oraz www.dwkoronka.pl
Do zobaczenia w Koniakowie, gdzie zaprasza w imieniu organizatorów
tj. Mikołowskiego Klubu Krótkofalowców SP9PKS,
Henryk SP9FHZ, e-mail sp9fhz@gmail.com, tel. 502-286-600
4. Spotkanie Krótkofalowców w Kampinoskim Parku Narodowym
8 Czerwca 2013 roku na malowniczej polanie Jakubów odbyło się II
Spotkanie Krótkofalowców w Kampinoskim Parku Narodowym, które od
2012 roku funkcjonuje jako kontynuacja Spotkań Twierdza Modlin. W
tym roku potwierdzono uczestnictwo ponad 135 krótkofalowców wraz z
rodzinami co w sumie dało spory tłumek ponad 200 osób na polanie Jakubów. Podczas
spotkania organizatorzy zapewnili ognisko, kiełbaski, pokazy sprzętu, giełdę sprzętu

oraz szereg prelekcji tematycznych. Spotkanie jest organizowane i finansowane
prywatnie przez grupę krótkofalowców z Nowego Dworu Mazowieckiego i okolicy.
Organizatorzy spotkania: SQ5NWD, SQ5FLG, SQ5BIH, SQ5ALQ, SQ5SDN, SQ5SSZ,
SQ5OCH, SQ5SDI, SQ5OMU, SP5XJO, SQ5TDT, SQ5SSX.
Więcej informacji na stronie www.kpnkf.pl
Na spotkaniu działały następujące grupy tematyczne:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

“APRS” – prelekcja SQ5CJZ,
“DSTAR” – prelekcjaSP5QWK
“Warszawskie radiolatarnie UKF” – prelekcja SP5XMU
“Max6 – analizator antenowy” – SP3SWJ, SP8NTH
“Antena KF delta 2el” – SP3PL
“Grupa satelitarna” – pod wodzą SP5MG
“Grupa QRP – TRX “Husarek” – SP5AQT
“Antena mobilowa home made” – SP5VR
“Grupa modelarska-helikopter”
“Giełda” – SQ5OBO

*Organizatorzy mieli spory zapas niewykorzystanego “potencjału”. Lokalizacja
spotkania jest bardzo przyjazna i bezpieczna. Dało się zauważyć wyraźny
“integracyjny” charakter spotkania.
Pogoda nie była zła, do południa były lekkie opady deszczu, potem już było słonce i
bardzo ciepło.
Info: SQ5BIH, SP5ELA

5. Dni Aktywności LEDNICA 2013 - PODSUMOWANIE
Od kilku lat w okolicy jeziora Lednica odbywają się spotkania harcerzy-krótkofalowców
z woj. wielkopolskiego i kujawsko-pomorskiego.
Od ubiegłego roku w sformalizowanej formule jako "Dni Aktywności LEDNICA. " dzięki
idei Piotra SP2JMR, którego uważamy za "Ojca Chrzestnego" tej akcji przypominającej
burzliwe początki polskiej państwowości.
Stacje Organizatora na przełomie maja i czerwca przeprowadziły łącznie blisko 1000
QSO na pasmach 80m, 40m, 20m i 2m głównie emisją SSB/FM.
Dziękujemy wszystkim korespondentom za łączności pomimo nie najlepszej
propagacji i sporych QRN-ów na częstotliwościach.
Nasza tegoroczna wyprawa zaowocowała spotkaniem twarzą w twarz z operatorami
stacji okolicznościowej SN0LED:
Damianem SP3OL i Jackiem SQ3OPM. Mamy nadzieję, że ich znaki od przyszłego roku
wejdą w skład Stacji Organizatora.
Niestety, nie wszystkie plany udało się zrealizować. M.in. pogoda uniemożliwiła nam
pracę z zamku na wyspie Ostrów Lednicki.
Dziękujemy również za pochlebne opinie i cenne uwagi, które postaramy się
wprowadzić do regulaminu od następnej edycji.
Stacje Organizatora na przełomie maja i czerwca przeprowadziły łącznie blisko 1000
QSO na pasmach 80m, 40m, 20m i 2m głównie emisją SSB/FM z krótkofalowcami z
Polski i kilkunastoma innymi krajami."
W tym roku*) e-Certyfikat zdobyli operatorzy następujących stacji:
SP3GVX, SQ8JLS, SP3PGR, SQ3OPM, SP5MBI, SP3WXI, SP9NRO, SP3FTA, SQ3LVC,
SQ7JHJ, SP3SBY, SP3PJW, SQ7CGN, RA3PCI, SQ2JK

Najwytrwalszym, którzy nawiązali łączność ze wszystkimi Stacjami Organizatora
wyślemy Dyplom.
W tegorocznej edycji są to operatorzy stacji: SQ8JLS i SP5MBI - dane na dzień
7.06.2013

Podziękowania za mile spędzony czas i zaangażowanie we wspólną akcje również
prześlemy obsadzie Stacji Organizatora:
SN0LED, SP3ZAT, SP2ZCI, SP2ZAO, SP2QVH, SP2RIQ, SP2UKM, SQ2FRQ, SQ3HVZ,
SQ2RBX, SQ2SDJ, SQ2JK.
Nasza lokalizacja:
Stanica Harcerska "ORLE GNIAZDO";
QTH: IMIOŁKI; PGA: GZ04; GRID: JO82qn; WFF: SPFF-058
Do usłyszenia ponownie za rok w pierwszy weekend czerwca z Lednickiego Parku
Krajobrazowego.
Vy 73 & CZUWAJ! Zespół SP2ZAO
6. HF69AK ****
Otrzymałem decyzję UKE na używanie znaku HF69AK w czasie od 23 czerwca do 31
lipca 2013 roku.
Aktywność rozpocznę w niedzielę 23 czerwca z Osuch, gdzie odbędą się
uroczystości 69 rocznicy bitwy partyzanckiej, stoczonej przez żołnierzy
Armii Krajowej z niemieckimi oddziałami. Zapraszam do łączności na KF-ie a
także do osobistego odwiedzenia cmentarza partyzanckiego i sali pamięci w
Osuchach. W czasie od 29 czerwca do 6 sierpnia, będziemy wraz z żoną,
udostępniać salę pamięci AK w Osuchach.
73! Andrzej sp8mmw

PS. Oficjalny program uroczystości w Osuchach znajduje się na stronie jej
organizatora Urzędu Gminy Łukowa: http://www.lukowa.pl/
7. Dyplom "Witamy Lato"
Operatorzy stacji ze Słubic oraz Krześnicy i Namyślina
tym razem dla uczczenia nadejścia LATA uruchomią
stacje pod znakiem okolicznościowym z sufixem LATO, a
dla uatrakcyjnienia aktywności tych stacji powstał
dyplom "Witamy LATO".
Aktywność stacji przewidziana jest w okresie od 16 do
26.06.2013 r.
Warunki uzyskania dyplomu "Witamy Lato"
Aby zdobyć dyplom "Witamy Lato" wymagane jest spełnienie poniższych warunków:
W okresie od 16.06.2013 r. do 26.06.2013 r. należy przeprowadzić QSO ze stacjami
okolicznościowymi lub dokonać nasłuchu stacji okolicznościowych.
•
•
•

Stacje SP - 5 QSO/SWL
Stacje EU - 3 QSO/SWL
Stacje DX - 1 QSO/SWL

Łączności można przeprowadzać na wszystkich pasmach i wszystkimi możliwymi
emisjami. Zaliczane są także QSO przeprowadzone przez przemienniki i Echolink.
Łączność powtórzona z daną stacją na innym paśmie lub inną emisją jest
traktowana jako nowa i jest kolejnym punktem do dyplomu.
Zgłoszenia do dyplomu prosimy przesyłać na adres sp1-14025@o2.pl do
20.07.2013 r.
Wzór zgłoszenia:
Znak stacji (na który będzie wystawiony dyplom)
Imię i nazwisko/nazwa klubu (na które będzie wystawiony dyplom)
e-mail (na który dyplom będzie wysłany)
Wykaz łączności lub w załączeniu do zgłoszenia wyciąg z LOGu w dowolnym
formacie (również *.doc, *.xlc, *.txt, *.pdf...)
Dyplom wysyłany będzie mailowo po 20.07.2013 i tylko w formacie PDF.Dyplom
jest bezpłatny
Stacje z sufiksem LATO, które biorą udział w zabawie:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

3Z1LATO
3Z3LATO
HF1LATO
HF3LATO
SN1LATO
SN3LATO

Zapraszamy do zabawy!
Info: Józef SP3SBY, Marek SP3GVX

SP3VV S.K.
Z żalem informuję, czerwca 2013 r. zmarł w wieku 83 lat nasz Kolega Piotr Jaremczuk
SP3VV.
Na pasmach amatorskich Piotra słyszeliśmy od 1960 roku. Był długoletnim
krótkofalowcem-pasjonatem. Był konstruktorem. Wykonał wiele ciekawych
urządzeń. Chętnie pomagał młodszym adeptom naszego hobby. Był wspaniałym
Kolegą, będzie nam go bardzo brakować. Już więcej Go nie usłyszymy.
Żegnaj Piotrze.
Info: Krzysztof SQ3JPD
SP7DIV S.K. W dn. 2.06.2013 r. odszedł od nas Kolega Andrzej SP7DIV.
Wspaniały Kolega, jeden z założycieli Łowickiego Klubu Krótkofalowców,
wieloletni prezes, zamiłowany telegrafista. Pogrzeb odbył się w Łowiczu dn.
5.06.2013 r. Pozostaniesz Andrzeju na zawsze w naszej pamięci! Odpoczywaj w
spokoju.
W imieniu łowickich krótkofalowców Marek Frontczak SQ7JHJ
SP9AUS S.K.
Stanisław Tomas SP9AUS S.K. Mieszkaniec Rybnika, bardzo aktywny w latach 60-tych
i 70-tych.
Cześć Jego pamięci!
Info: OK2BIQ
Tyle informacji na dzisiaj.
Vy 73! Piotr SP2JMR wiceprezes PZK

