KOMUNIKAT NR 23/2014 z dnia 4.06.2014 r.
Witam wszystkich odbiorców naszych komunikatów.
1. Prenumerata Świata Radio dla nowych członków PZK.
W uzgodnieniu z właścicielem wydawnictwa AVT informuję, że każdy
nowo wstępujący do PZK krótkofalowiec otrzyma gratis półroczną
prenumeratę miesięcznika krótkofalowców i radioamatorów jakim
jest "Świat Radio". Wkładką do niego jest "Krótkofalowiec Polski".
Warunkiem otrzymania bezpłatnej prenumeraty jest napisanie
kilkunastu zdań o sobie ze szczególnym uwzględnieniem
zainteresowania krótkofalarstwem oraz przesłanie zdjęcia w celu
publikacji w Krótkofalowcu Polskim. Potrzebne jest także potwierdzenie wpłaty składki
członkowskiej wraz z wpisowym. Należy również podać dane niezbędne do wysyłki
czasopisma.
Powyższe informacje proszę przesłać na adres: sp2jmr@pzk.org.pl.
Promocja obowiązuje do odwołania.
(SP2JMR)
2. VII Piknik Radiowy w Niedźwiedziu.
W imieniu Ostrowskiego Klubu Krótkofalowców SP3POW, zapraszam wszystkie
koleżanki i kolegów na otwarcie sezonu letniego, naszą cykliczną
imprezę:
"VII Piknik Radiowy" odbywający 13-15 czerwca 2014, w
gospodarstwie agroturystycznym - "MiniZoo - CichoSza" w
Niedźwiedziu, od nazwy miejscowości zwany przez nas potocznie
"Misiem".
Niedźwiedź leży na trasie nr 11 z Bytomia do Poznania, w połowie drogi pomiędzy
Ostrzeszowem, a Antoninem. Do dyspozycji mamy noclegi na miejscu i w okolicznych
gospodarstwach agroturystycznych. Jest możliwość postawienia namiotów lub
przyczep kempingowych.
Więcej informacji na stronie klubu SP3POW.
Jarek SP3AYA
3. Kruszwickie spotkanie krótkofalarskie.
W dniach od 04 do 06 lipca 2014 r. odbędzie się kolejne już "
Kruszwickie spotkanie krótkofalarskie" organizowane przez
Klub SP2KCW.
Wszystkich zainteresowanych, którzy chcą spędzić mile czas w
gronie kolegów i przyjaciół, pasjonatów radia serdecznie
zapraszamy. Spotkanie odbędzie się w miejscowości Kruszwica
na terenie Nadgoplańskiego Parku Tysiąclecia w bezpośrednim

sąsiedztwie Zamku Kruszwica (Mysia Wieża).
Lokalizacja przy ośrodku żeglarskim "POPIEL" ul. Żeglarska 1.
Szczegółowe informacje są zamieszczone na stronie internetowej pod adresem:
http://www.sp2kcw.pl/index.html
http://www.sp2kcw.pl/2014/
W imieniu organizatorów serdecznie zapraszam.
Roman SP2GTJ
4. "Puchar Europy HST 2014-Memoriał Alfreda Cwenara SP7HOR".
W dniach 2-6 lipca br. w Skierniewicach w Zespole Szkół Zawodowych nr 1 odbędą się
reaktywowane zawody w szybkiej telegrafii, których nazwa została rozszerzona dla
upamiętnienia animatora tej dyscypliny w SP ś.p. Alfreda Cwenara SP7HOR.
Informację tą kierujemy do wszystkich krótkofalowców SP, którzy chcą spróbować
swoich sił w tej szczególnej dyscyplinie sportu krótkofalarskiego. Zawody te będą
także okazją do doszkolenia się oraz wymiany doświadczeń w sprawach treningu oraz
organizacji zawodów w tej dyscyplinie, a to z uwagi na udział najmocniejszych ekip w
tym z Białorusi i Rosji.
Zawody są organizowane przez Polski Związek Krótkofalowców przy współpracy ze
Skierniewickim Stowarzyszeniem Radioorientacji Sportowej. Patronat nad zawodami
objął Prezydent miasta Skierniewic.
Koszt dla zawodników z SP to 300 zł. Informator stanowi załącznik do niniejszego
komunikatu.
……………………………………….
Organizatorzy ogłaszają konkurs na wzór medalu oraz dyplomu dla uczestników tej
imprezy. Projekty prosimy przesyłać na adres sp2jnk@interia.pl oraz na
sp2jmr@pzk.org.pl.
Zbyszek SP2JNK
5. Krótkofalowiec Polski wydania archiwalne.
Na stronie www.spotc.bydgoszcz.pl są zamieszczone roczniki Krótkofalowca Polskiego
1029, 1930, 1931, 1932 z możliwością ich pobrania. W najbliższej przyszłości będą
zamieszczone wszystkie roczniki do 1939 roku. Do końca tego roku będą
zamieszczone komplety KP wydawane do 1958 roku.
Ponieważ wydawnictwa te są kopalnią wiedzy historii krótkofalarstwa polskiego
Ogólnopolski Klub Seniorów PZK /SPOTC/ postanowił udostępnić te materiały
wszystkim zainteresowanym.
Z pozdrowieniami Ryszard SP2IW Prezes SPOTC
6. Zaproszenie na IX Piknik Eterowy SP-OK-OM Koniaków 05-06 lipca 2014.
Zapraszamy do Koniakowa na dziewiąte już spotkanie krótkofalarskie.
Organizujemy je począwszy od 2006 roku zawsze w 1-szej połowie lipca, jako
imprezę towarzyszącą kolejnym „Dniom gminy Istebna”. Serdecznie
zapraszamy więc koleżanki i kolegów krótkofalowców, użytkowników CB-radio
a także sympatyków naszego hobby w dniach 05 i 06 lipca 2014 (sobota, niedziela)
na:
IX Piknik Eterowy SP, OK i OM - Koniaków 2014.
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.
Tym razem świętujemy z XVIII Dniami gminy Istebna.
Rejestracja i przywitanie pierwszych gości -sobota od godz. 9-tej.
W sobotnim programie PIKNIKU m.in. przewidziano:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

rozpoczęcie pikniku o godz. 10-tej,
które „hucznie” uświetni artyleria bracko-krótkofalarska,
odczyty techniczne i prelekcje,
giełdę sprzętowo-krótkofalarską,
prezentację osiągnięć klubów SP9PSB i SP9KJM,
materiały informacyjne i reklamowe,
HAM_Festyn i biesiadę przy grillu,
Biuro QSL Śląskiego OT PZK,
wspólna fotografia,
praca radiostacji SP9PSB Żywieckiego Klubu Krótkofalowców i innych,
piknikowe „piwo z kija”,
i wiele innych niespodzianek.

Niedzielne przedpołudnie tradycyjnie już proponujemy spędzić rekreacyjnie
i wziąć udział w krótkofalarskich (i nie tylko) turniejach sprawnościowych
takich jak np. „Łowy na lisa”.
Dania kuchni góralskiej i tradycyjnej zapewnia gospoda „Koronka”.
Prosimy, aby ewentualne noclegi załatwiać na własną rękę.
• Na miejscu w pensjonacie „Koronka”: tel. 33 8556670, 509613101;
adres: 43-474 Koniaków nr 799, markkoronka@wp.pl
• Agroturystyka „Koczy Zamek”: tel. 33 8556173, 503064596;
adres: 43-474 Koniaków 755, info@koczyzamek.eu
• „Karczma OCHODZITA”: tel. 33 8556822, 602478786;
adres: 43-474 Koniaków-Pietraszyna 969, karczma@ochodzita.com.pl
Adresy innych miejsc noclegowych dostępne na stronie www.ug.istebna.pl/
w zakładce „baza noclegowa”.
Obok parkingu udostępnione będzie także miejsce na przyczepy kempingowe oraz
namioty. Ze względów organizacyjnych zachęcamy (choć niekoniecznie) do
rejestrowania się poprzez wysłanie maila potwierdzającego swoje uczestnictwo na
adres organizatora: sp9fhz@gmail.com.
W dniu pikniku nasłuch radiowy i praca na częstotliwości 145,550 MHz oraz na
145,7125 MHz (przemiennik SR9B Skrzyczne).
Bliższe informacje dotyczące programu dostępne będą na stronie www.sp9psb.prv.pl,
informacja o Pensjonacie na www.dwkoronka.pl.
Do kolejnego zobaczenia w Koniakowie, gdzie zaprasza w imieniu współorganizatorów:
Śląskiego Oddziału Terenowego PZK, Żywieckiego Klubu Krótkofalowców SP9PSB,
Klubu Łączności LOK SP9KJM w Siemianowicach Śląskich Henryk SP9FHZ, e-mail
sp9fhz@gmail.com, tel. 502-286-600.
Henryk SP9FHZ
7. Stacja okolicznościowa HF300JJP.
Pracuje od 29.05.2014 r. do 26.06.2014 r. na trzech pasmach 80, 40, 20 m z Ostrowa
Wielkopolskiego stacja okolicznościowa o znaku wywoławczym HF 300 JJP z okazji
relokacji, czyli powtórnego nadania praw miejskich przez Jana Jerzego
Przebendowskiego (stąd ten sufiks). Wyżej wymieniona stacja nadaje w 300-setną
rocznicę tego wydarzenia.
J.J.P. przyczynił się bardzo do rozwoju mojego miasta w XVIII wieku. Karty QSL
proszę kierować do Biura QSL PZK OT 27.
Roman SP3HUF VY 73!

8. Nasi w "CQ DL".
W numerze 5/2014 organizacyjnego pisma DARC "CQ DL" znajduje się ciekawa
informacja na temat wspólnej pasji dziedziczonej z ojców na synów. Na dwóch
stronach ww. pisma znajduje się bogato ilustrowany artykuł pióra Henryka
Kotowskiego SM0JHF o trzech rodzinach krótkofalarskich. Są to: Wiesław SP4Z i Piotr
SQ4LP, Zbyszek SP7EWL i Tomek SP7UWL oraz Marek SP8CUW i Łukasz SP8CUR.
Henrykowi serdecznie dziękujemy. Link (wersja oryginalna w języku angielskim):
http://contesting.at-communication.com/en/fathers-and-sons_next-generation-of-contesters/

(SP2JMR, SP5ELA)
9. SN0LED ponownie w eterze.
Kolejny raz, towarzysząc „Spotkaniu Młodych LEDNICA 2000” organizowanym 7
czerwca już po raz XVIII przez o. Jana Górę na falach krótkich będzie aktywna stacja
radiowa Amatorskiego Klubu Krótkofalowców SP3POH pracująca w najbliższy weekend
od 6 do 8 czerwca z Pól Lednickich pod okolicznościowym znakiem SN0LED. Praca
fonią, telegrafią oraz DIGI. Za QSO z tą stacją będzie można również uzyskać 3 pkt.
do Certyfikatu bądź Dyplomu "Dni Aktywności Lednica 2014" wydawanego przez
Harcerski Klub Łączności "Dromader" SP2ZAO z Bydgoszczy. Serdecznie zapraszamy
do aktywności i przeprowadzenia łączności.
Jacek SQ3OPM
10. Dni aktywności SP1.
Trwają ,,Dni Aktywności SP1-2014" zapraszam wszystkich do udziału. W dniach 7-8
czerwca 2014r. jest do zdobycia "Dyplom - Chojna 2014".
Dyplom wydaje klub SP1KZE z Chojny pod patronatem burmistrza Chojny.
Regulamin zamieszczony jest na stronie SP1KZE http://sp1kze.qrz.pl/
73! Janusz SP1TMN
11. "Co każdy krótkofalowiec wiedzieć powinien".
Sekretariat ZG PZK oferuje materiał szkoleniowy pt. "Co każdy krótkofalowiec
wiedzieć powinien". Książka zawiera aktualne informacje dotyczące
służby radiokomunikacyjnej amatorskiej. Jest to kolejne 7. już wydanie
tego podręcznika opracowanego przez Wojciecha Drwala SP9W.
Książkę zawierającą 170 stron aktualności można otrzymać wpłacając
na konto ZG PZK 25 zł, podając jako cel wpłaty: "cele statutowe - Co
każdy krótkofalowiec wiedzieć powinien". Opłata zawiera koszty
przesyłki listem poleconym. Zamówienie wraz z kopią przelewu oraz
adresem do wysyłki proszę kierować na adres sp2jmr@pzk.org.pl.
(SP2JMR)
SP4MSN S.K. W dniu 23 maja 2014 roku niespodziewanie zmarł Jędrzej Trebliński
SP4MSN, jeden z założycieli i pierwszy skarbnik Oddziału Terenowego PZK w
Białymstoku, odznaczony w 2000 roku Honorową Odznaką PZK. Jędrzej zawodowo
związany był z Białostockim Ośrodkiem Telewizji Polskiej jako inżynier wozu
transmisyjnego. Zawsze gotowy do niesienia pomocy, życzliwy dla wszystkich.
Będzie go nam brakowało.
Pogrzeb Jędrzeja SP4MSN odbył się w dniu 26 maja 2014 roku na Cmentarzu
Komunalnym w Białymstoku.
Żegnało go wielu ludzi w tym krótkofalowcy, współpracownicy z TVP oraz
koleżanki i koledzy ze szkolnych ław.
Niech spoczywa w pokoju.
Tadeusz SP4GFG
Prezes OT-17 Białystok

Tyle informacji na dzisiaj.
Vy 73! Sekretariat ZG PZK
TNX,
TNX,
TNX
Prezydium ZG PZK dziękuje za dostarczoną korespondencję oraz informacje Kol.
Januszowi SP1TMN, Tadeuszowi SP4GFG, Romanowi SP3HUF, Jackowi SQ3OPM,
Henrykowi SP9FHZ, Ryszardowi SP2IW, Romanowi SP2GTJ, Jarkowi SP3AYA.
Materiały do Komunikatu Sekretariatu ZG PZK prosimy nadsyłać jednocześnie na
adresy: sp2jmr@pzk.org.pl, admin@pzk.org.pl. Materiały do komunikatu na kolejną
środę powinny być przesłane do wtorku do godz. 21.00. Materiały przesłane później
mogą znaleźć się w następnym środowym komunikacie czyli za tydzień. Materiały
wymagające autoryzacji przed publikacją powinny być przesłane przynajmniej 24
godziny wcześniej czyli do poniedziałku godz. 21.00.
Załączniki.
1. OTWARTE MIĘDZYNARODOWE MISTRZOSTWA HST, „ PUCHAR EUROPY 2014” –
informator.

POLSKI ZWIĄZEK KRÓTKOFALOWCÓW

OTWARTE MIĘDZYNARODOWE MISTRZOSTWA HST
„ PUCHAR EUROPY 2014”
/ELIMINACJE DO MISTRZOSTW EUROPY W MONTENEGRO/
SKIERNIEWICE 02– 06 lipca 2014 roku
INFORMATOR
Organizator: Polski Związek Krótkofalowców,
Współorganizator: Skierniewickie Stowarzyszenie Radioorientacji Sportowej,
LOK Skierniewice
Miejsce zawodów: Skierniewice
Miejsce: Zespół Szkół Zawodowych Nr 3 w Skierniewicach ul. Działkowa 10
Uczestnicy zgłaszają się: do Hotelu “START” /do godziny 18.00 dnia
06.07.2014 /ul. Pomologiczna.
Postanowienia Regulaminowe:
Zawody zostaną przeprowadzone zgodnie z regulaminem HST IARU dostępny
na stronie PZK oraz IARU.
Sprawy organizacyjne:
• Uczestnicy przyjeżdżają na koszt właściwych organizacji kierujących lub
własny.
• Całkowity koszt zakwaterowania i wyżywienia od kolacji w dniu 02.07
do śniadania w dniu 06.07.2014
wynosi 300 złotych od osoby/ w tym spotkanie towarzyskie/.
Opłaty należy dokonać przelewem na konto bankowe: PZK z
adnotacją "Puchar Europy HST"
Nordea Bank o/Bydgoszcz
33144012150000000001950797

lub w dniu przybycia w czasie rejestracji uczestników.
Termin zgłoszeń upływa dnia 10 czerwca 2014 r. lub telefonicznie pod
numer 509 951 345

lub pocztą elektroniczną na adres email: sp2jnk@pzk.org.pl
W zgłoszeniu należy podać ilość zawodników wg kategorii wiekowych,
ewentualnie inne osoby towarzyszące.
Mile widziana jest wcześniejsza deklaracja uczestnictwa.
PROGRAM ZAWODÓW
2.
3.
4.
5.
6.

lipca,
lipca,
lipca,
lipca,
lipca,

środa
– Przyjazd uczestników, zakwaterowanie
czwartek - Oficjalne otwarcie, konkurencje, trening
piątek
– Konkurencje, treningi
sobota
- Wolny dzień, wycieczka, ceremonia zakończenia, bankiet
niedziela – Wyjazd uczestników

02 lipca 2014 r.
do 18.00 Przyjazd zawodników, rejestracja
18.00 – 19.30 Kolacja
20.00 - 22.00 Odprawa Sędziów

03 lipca 2014 r.
07.30 - 08.30 Śniadanie
09.00 - 09.30 Uroczyste otwarcie zawodów
09.30 - 14.00 Rozgrywanie konkurencji zawodów
14.00 - 15.30 Obiad
16.00 – 20.00 Dalsze konkurencje zawodów
20.30
Kolacja
04 lipca 2014 r.
07.30 –08.30 Śniadanie
09.00 – 14.00 Rozgrywanie konkurencji zawodów
14.00 – 15.30 Obiad
16.00 – 20.00 Dalsze konkurencje zawodów
20.30
Kolacja
05 lipca 2014 r.
08.00
Śniadanie
09.00
Wycieczka
14.00
Obiad
19.00 – 23.00 Spotkanie towarzyskie /bankiet/
06 lipca 2014 r./
08.00
Śniadanie i wyjazd uczestników
UWAGA.
Organizator może dokonać zmian w programie o czym poinformuje
uczestników po przybyciu na miejsce

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU
ORGANIZATORZY

