KOMUNIKAT NR 34/2013 z dnia 21.08.2013 r.
Witam wszystkich odbiorców naszych komunikatów. A oto informacje:

1. Raz jeszcze XIX Mistrzostwa R1 IARU w Amatorskiej Radiolokacji
Sportowej Kudowa Zdrój 8-14 września 2013 r pod Patronatem Honorowym
Pana Ministra Stanisława Kozieja Szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego.
Mistrzostwa odbędą się w dniach 8– 14 września 2013 roku w
okolicach Kudowy Zdroju. Uroczyste otwarcie imprezy odbędzie
w dniu 10 września o godzinie 10.00 w Kudowie Zdroju na
terenie Parku Zdrojowego.
W imprezie weźmie udział ponad 300 zawodników z 26 krajów.
To największa impreza międzynarodowa w której weźmie udział
ok. 400 osób łącznie z zawodnikami.

Patent Szefa BBN objęcia Patronatem Honorowym XIX Mistrzostw R1 IARU ARS

2. Skandynawska podróż SP7VC raz jeszcze.
Do końca podróży pary SP7VC i SQ7OYL pozostał niecały
tydzień. Podróżnicy poruszają się planowo – zgodnie z
opublikowanym harmonogramem trasy i nadawania z
poszczególnych wysp (IOTA). Nie obyło się bez przygód.
Prawie na samym początku podróży zdefektował zasilacz
w.n. we wzmacniaczu, ale dzięki pomocy kolegów z OH awarię udało się usunąć. Na
jedną z wysp (IOTA-EU-044) nie udało się dopłynąć, pomimo, że podróżnicy byli od
niej tylko 3 km. Podróż trwa do 27.08.2013.
(SP5ELA)

3. Porozumienie OT-04 z Prezydentem Bydgoszczy. Z przyjemnością oraz
satysfakcją informujemy, że w dniu 30 lipca 2013 r. pomiędzy Prezydentem Miasta
Bydgoszczy, a Prezesem Bydgoskiego Oddziału Terenowego PZK Nr 04 zostało
podpisane Porozumienie w sprawie współpracy przy podejmowaniu działań
wspomagających przekazywanie informacji w sytuacjach klęsk żywiołowych i innych
podobnych zdarzeń zagrażających bezpieczeństwu powszechnemu. Skan dokumentu
znajduje się na stronie Bydgoskiego Oddziału Terenowego pod adresem
http://www.pzk.bydgoszcz.pl/siec_kryzysowa/porozumienie_PM_BY_PZK.html.
OT-04 zadania wynikające z przedmiotowego Porozumienia wykonywać będzie przy
pomocy Kujawsko-Pomorskiej Amatorskiej Sieci Ratunkowej. Jest to kolejna sieć
łączności kryzysowej działająca na terenie kraju. Pragniemy jednocześnie
poinformować, że obecnie w innych regionach również trwają prace dotyczące
nawiązania współpracy lub aktualizacji dotychczasowych Porozumień pomiędzy
organami administracji publicznej, a PZK. Warto przypomnieć, że ważnym elementem
umożliwiającym nawiązywanie tej współpracy jest podpisane w maju br. Porozumienie
pomiędzy Ministrem Administracji i Cyfryzacji, a Prezesem Polskiego Związku
Krótkofalowców, w którym Minister rekomenduje wojewodom i samorządom
podpisanie porozumień z terenowymi oddziałami PZK.
Więcej informacji na stronie SP EmCom pod adresem http://emcom.pzk.org.pl
Rafał Wolanowski SQ6IYR
Koordynator Łączności Kryzysowej PZK
4. Komunikat 52 Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia PK UKF.
W dniu 17 sierpnia 2013 roku w Zieleńcu odbyło się 52 Walne
Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia PK UKF. Było to Zgromadzenie
Sprawozdawczo Wyborcze. Zgromadzenie odbywało się równolegle ze XV
Zjazdem Technicznym UKF. W czasie zjazdu wybrano nowe władze
Stowarzyszenia na kolejna 3 letnią kadencję. Oto skład nowego zarządu:
•
•
•
•
•

Prezes - Krzysztof Włodarczyk, SP9CP
Sekretarz - Tomasz Ciepielowski, SP5CCC
Skarbnik - Bartłomiej Wiącek, SP5QWB
Członek - Maciej Karpiński, SP7TEE
Członek - Andrzej Niczyporuk, SP8XXN

Wybrano też Komisję Rewizyjną w składzie:
•
•
•

Przewodniczący - Tomasz Babut, SP5XMU
Członek - Andrzej Matuszny, SP6JLW
Członek - Sławomir Bułajewski, SP5QWJ

Nowe władze Stowarzyszenia określiły priorytety działania w nowej kadencji. Za
główne zadania uznano:
- integrację środowiska polskich UKF-owców
- pozyskanie nowych członków dla Stowarzyszenia PK UKF
- rozwój sieci radiolatarni
Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia podjęło też dwie ważne uchwały.
Pierwsza z uchwał utrzymuje w na kolejny rok, składkę członkowskiej w niezmienionej
wysokości, tj. 30 złotych. Druga uchwała dotyczy zmiany Regulaminu Członkowskiego
Stowarzyszenia PK UKF. Wprowadzono w nim nowy sposób uzyskiwania członkostwa
rzeczywistego Stowarzyszenia oparty na rekomendacji dwóch członków rzeczywistych.
Za Zarząd Stowarzyszenia PK UKF
Tomasz Ciepielowski, SP5CCC – Sekretarz

5. Spotkanie Zespołu SN0HQ. Pokontestowe spotkanie Zespołu SN0HQ odbędzie się
w dniach 23-25.08.2013 w tej samej lokalizacji, co II. spotkanie
Rzeszowskiego OT PZK (OT18) członków i sympatyków OT w
dniach 24-25 sierpnia br. w leśniczówce Marysin w kompleksie
leśnym koło Julina.
Zespół SN0HQ
6. Spotkanie klubów DL-SP. W najbliższy weekend (24 i 25 sierpnia) odbędzie się
kolejne międzynarodowe spotkanie krótkofalowców klubów z Frankfurtu (Y22) i z
Gorzowa Wielkopolskiego (SP3YPR). Tym razem spotykamy się po niemieckiej
stronie, w malowniczym parku krajobrazowym - Naturpark Schlaubetal (oznaczonym
DLFF-106). Wszystkich łowców parków zapraszamy do łączności na falach krótkich.
Pracować będzie kilka znaków DL/SP. Program spotkania przewiduje również wymianę
doświadczeń (z zakresu szeroko rozumianego propagowania krótkofalarstwa),
dyskusje techniczne i wspólne działania na rzecz współpracą na naszym pograniczu.
Planujemy opracowanie kolejnej, ciekawej inicjatywy dla kolegów z Polski i Niemiec,
ale o tym później - po powrocie.
Rafał SP3HTF
7. XXIX Zawody o Replikę Lampy Ignacego Łukaszewicza. Zapraszamy
wszystkie stacje krótkofalarskie i nasłuchowe do wystartowania w XXIX edycji
Zawodów o Replikę Lampy Ignacego Łukasiewicza. Tegoroczne zawody odbędą się już
25 sierpnia br. (niedziela) od godz. 15:00 - 17:00 UTC. Prosimy o zapoznanie się z
regulaminem zawodów dostępnym na stronie oddziału http://otpzk05.pl
Życzymy wszystkim udanych łączności
Zarząd OT05 i Rada LKK

8. Zawody Zegrzyńskie – odwołane. Z przyczyn niezależnych od nas odwołujemy
Zawody Zegrzyńskie, które miały zostać przeprowadzone 13 września 2013 w
godzinach 16.00-18.00 UTC.
73 de Janusz SP5JXK/SN5J Manager Zawodów, Klub SP5PSL
9. 330. rocznica Victorii Wiedeńskiej
Chciałbym zaprosić wszystkich do łączności ze stacjami okolicznościowymi,
nadającymi z okazji 330. rocznicy Victorii Wiedeńskiej. Można zdobyć ciekawy dyplom
elektroniczny, a także powalczyć o skromne nagrody związane m.in. z Zamkiem
Piastowskim w Raciborzu. Są też wydrukowane specjalne okolicznościowe karty QSL.
Stacje będą nadawać od 19 sierpnia do 22 września.
Więcej informacji w regulaminie zamieszczonym poniżej.
Regulamin e-dyplomu "330 LAT VICTORII WIEDEŃSKIEJ"
1. Dyplom wydawany jest dzięki współpracy trzech zaprzyjaźnionych klubów: SP6ZJP,
SP9KJU i SP9PRR, z Agencją Promocji Ziemi Raciborskiej na Zamku Piastowskim w
Raciborzu, dla uczczenia 330. rocznicy przemarszu wojsk Jana III Sobieskiego przez
Ziemię Śląską, w drodze na Odsiecz Wiedeńską.
2. Należy zdobyć minimum 330 punktów wg klucza:
- stacje HF330VW (SP9PRR), SN330VW (SP9KJU), 3Z330VW (SP6ZJP) przydzielają po
100pkt (należy obowiązkowo przeprowadzić QSO z tymi 3 stacjami),
- indywidualne stacje z Klubów SP9PRR, SP9KJU i SP6ZJP przydzielają po 10pkt,
- pozostałe stacje z OT PZK nr 31 przydzielają po 5 pkt,
- łączności można powtórzyć na innym paśmie lub innym rodzajem emisji, aby
uzyskać więcej punktów,
- punkty zbieramy od 19.08 do 22.09.2013r.
3. Stacje zagraniczne również mogą zdobywać dyplom wg następujących zasad:
- dla stacji EU: należy przeprowadzić łączność przynajmniej z 2 stacjami
okolicznościowymi (trzeba zdobyć 200 pkt),
- dla stacji DX: należy przeprowadzić łączność przynajmniej z 1 stacją okolicznościową
(trzeba zdobyć 100 pkt),
4. Wyciąg z logu w formacie cabrillo należy wysłać w terminie 2 tygodni od
zakończenia akcji na adres Managera: sq9nos@gmail.com
5. Dyplom wydawany jest bezpłatnie, tylko w formie elektronicznej.
6. Dyplomy będą numerowane wg kolejności zgłoszeń, a wykaz stacji zostanie
umieszczony na stronie www.sp9kju.org
7. Dla 3 zdobywców największej ilości punktów przewidziano nagrody niespodzianki.
8. Wysłanie zgłoszenia na dyplom nie odbiera możliwości dalszego zbierania punktów,
aby otrzymać nagrodę.
9. Decyzje komisji dyplomowej są ostateczne.
10. Komisja akcji: Grzegorz SQ9NOS, Arek SP6OUJ, Hubert SP9MDY.
Zapraszamy do łączności!
Z poważaniem
Grzegorz Skaba SQ9NOS
Prezes Klubu Krótkofalowców SP9PRR przy OSP w Siedliskach

10. Posiedzenie prezydium ZG PZK. W dniu 19 sierpnia w siedzibie sekretariatu ZG
PZK w Bydgoszczy odbyło się 4. w tym roku posiedzenie Prezydium ZG PZK.
Zasadnicze tematy obrad Prezydium to:

- sytuacja finansowa, zaawansowanie realizacji budżetu na rok 2013,
- sprawozdania i ocena realizacji zadań zleconych otrzymanych z MON w roku 2013,
- sprawy sportowe: omówienie zawansowania organizacji XIX Mistrzostw ARDF R1 IARU,
spotkanie z Kolegami SP2EDA, SP2LQC, dyskusja nad składem reprezentacji PZK na mistrzostwa,
- rozpatrzenie wniosków o odznaczenia zgłoszonych kandydatów do ZOH PZK,
- sprawy klubów terenowych PZK,
- zmiany w Regulaminie Głosowania Elektronicznego,
- zamiana na stanowiskach w Redakcji Krótkofalowca Polskiego
- realizacja uchwal XXI KZD PZK.
Szczegółowy protokół z obrad Prezydium ukaże się w najbliższym czasie.
(info: SP3SLU)

SP9CUB Henryk S.K. Z wielkim smutkiem zawiadamiamy, że w dniu 16 sierpnia 2013 w godzinach
wieczornych w wieku 66 lat odszedł nagle do Pana nasz Kolega ś.p. Henryk Kotarba SP9CUB.
Pogrzeb odbędzie się we wtorek 20 sierpnia 2013;
- o godzinie 13.30 wprowadzenie ciała do kościoła św. Krzyża na Osiedlu Helena
- o godzinie 14.00 Msza Św., a następnie odprowadzenie ciała na cmentarz w parafii św. Heleny w Nowym
Sączu.
Krótkofalowcy Nowego Sącza i okolic
Alojzy SP9AJM

Tyle informacji na dzisiaj.
Vy 73! Zygmunt SP5ELA
Administrator portalu PZK

