
 

KOMUNIKAT WAKACYJNY NR 32/2014 z dnia 06.08.2014 r. 

 

Witam serdecznie odbiorców naszych komunikatów. A oto informacje: 

 

Prezydium ZG PZK serdecznie dziękuje kol. Zygmuntowi Szumskiemu SP5ELA 
administratorowi portalu www.pzk.org.pl za poniesiony trud przy przenoszeniu i 
ponownej konfiguracji portalu PZK na nowy lepszy serwer. Czynności te znacznie 
wykraczały po za określony umową zakres czynności administratora portalu PZK. 
Prezydium ZG PZK 
 

1. III Podkarpacki Zjazd Krótkofalowców 2014 
Zarząd 18. Oddziału Terenowego Polskiego Związku Krótkofalowców w Rzeszowie oraz 
członkowie Łańcuckiego Klubu Krótkofalowców SP8PLM serdecznie Zapraszają 
wszystkich krótkofalowców i sympatyków krótkofalarstwa na „III Podkarpacki Zjazd 
Krótkofalowców 2014", który odbędzie się w dniach 23-24.08.2014 r. w Leśniczówce 
„Marysin” w pięknych okolicach Pałacu Myśliwskiego Potockich w Julinie. 
W trakcie spotkania planowane jest miedzy innymi:  
Wręczenie  Odznak Honorowych PZK.  
Podsumowania "Zawodów Podkarpackich 2014" oraz "Maratonu SP8" połączone z  
wręczeniem nagród dla zwycięzców.                       
Spotkanie "pokontestowe" i narada robocza zespołu SN0HQ  
Pokazy i testy urządzeń K3, KX3, FT-817, Husarek  oraz  ciekawych anten 
krótkofalarskich.  
Aktywacja Rezerwatu Przyrody Wydrze SPFF-496 oraz Natura 2000 – Lasy Leżajskie 
SPFF-0367.  
Zapraszamy na wspólne rozmowy i dyskusje oraz biesiadowanie połączone z 
ogniskiem i nie tylko… Swoją wizytę zapowiedział Dyrektor Delegatury UKE w 
Rzeszowie Marcin Krawczyk oraz Piotr SP2JMR wiceprezes PZK, a także kilkunastu                                                                     
naszych wspaniałych Kolegów, podróżników i krótkofalowców, będzie więc okazja do 
spotkań, wspomnień i ciekawych relacji z wypraw.   
Istnieje możliwość leśnych spacerów, grzybobrania oraz zwiedzenia Pałacu 
Myśliwskiego Potockich w Julinie. *Terenu wokół pałacu, pałac nie jest udostępniony 
dla zwiedzających. 
Na ogrodzonym terenie leśniczówki można rozbić namioty, postawić przyczepę 
kempingową oraz zainstalować własne anteny krótkofalarskie.  
Aktualne i szczegółowe informacje oraz mapa dojazdu znajdują się na stronie 
oddziałowej OT-18   http://ot18.pzk.org.pl/?p=3125#more-3125  
 
Częstotliwości radiostacji organizatora: 145.200 FM i 145.600 FM 
Kontakt: Łukasz SP8TJU  Tel. 514-454-674   
 



2. Komunikat administratora. Informacja o pełnej sprawności systemu.          

W dniu 05.08.2014 system portalowy PZK oraz system elektronicznej ewidencji 

członków PZK (onlinowy system ewidencji członków) O.S.E.C. odzyskały pełną 

sprawność i funkcjonalność. System OSEC przeszedł dodatkowe testy przeprowadzone 

przez jego administratora - Grzegorza SP1THJ. 

Na serwerze PZK jest aktywny nasz certyfikat SSL serwera do połączeń 

szyfrowanych (OSEC). 

Informacja na temat tego certyfikatu jest w dokumencie: 

http://pzk.org.pl/download.php?action=get&id=1263 (dostępny dla 

użytkowników portalu PZK). Lub prawa kolumna portalu PZK-certyfikat SSL 

serwera PZK.  

Zygmunt Szumski SP5ELA 

Administrator portalu PZK 

3. 17. INTERNATIONAL LIGHTHOUSE LIGHTSHIP WEEKEND – LH Niechorze. 
W dniach 16-17 Sierpnia 2014 odbędzie się 17 Międzynarodowy 
Weekend Latarniany. Praca z Latarni Morskiej Niechorze w okresie od 
15-18 sierpnia 2014.  
Operatorzy: SP1ZZ Adam, SP5EZJ Zdzisław oraz SQ2T Adam. Praca na 
wszystkich pasmach HF. 
Wszelkie informacje dotyczące pracy ww. stacji można uzyskać pisząc 
na adres: sp1zz@slp.vectranet.pl 
Zapraszamy do miłej zabawy jak również do odwiedzin na latarni w 
Niechorzu. 

Do usłyszenia na pasmach. 
Pozdrawiam VY 73! Adam SP1ZZ oraz grupa operatorów. 
 
4. Międzyoddziałowe Spotkanie Krótkofalowców 23 sierpnia 2014 Krojanty.  
W rzeczonym temacie i sprawie informacje na stronie informacje znajdują się na 
stronie: 
http://sp2lqp.pl/msk/index_msk.html  
Dokładny lokator spotkania JO83TR54, a współrzędne (Geocode) 53.727452, 
17.628679. 
Dla przypomnienia organizatorami są OT04, OT09, OT16, OT22, OT23 i OT26.  
Bezpośrednią siłą wykonawczą są SP2ALT i SP2LQP.  
Pozdrawiam Piotr SP2LQP 
 
5. LY  HAMFEST 2014. 
W dniach 25-27 lipca 2014rna Litwie pobliżu Ignalina nad jeziorem Ziezdraswotulinie 
Auksztockiego Parku Narodowego odbywał się litewski HAMFEST 2014, w którym 
uczestniczyli przedstawiciele klubu SP1PMY z Myśliborza /OT-14/ Kazimierz SQ1SOB 
Wiesław SQ1TAR na czele z prezesem klubu Stefanem SP1JJY. 
W Hamfeście uczestniczyło 18 kolegów z SP - głownie z SP4, pojawił się też na krótko 
Tomek SP5CCC. 
Klub SP1PMY oraz Stefan SP1JJY w czasie uroczystości otwarcia zostali uhonorowani 
grawer tonami za zorganizowanie i udział w akcji dyplomowej "LITUANICA". 
Grawertony wręczył prezydent LRMD Rolandas LY4Q. Klub otrzymał również dyplom 
zajmując za karty QSL znaków okolicznościowych SN0LOT, HF80LOT II. miejsce w 
konkursie na kartę QSL. Więcej informacji na stronie www.sp1pmy.qrz.pl 
Uczestnik Hamfestu LY2014 Janusz SP1TMN 
 
6. Wyprawa zamkowa SP2LQP i SP2ALT do SP7 i SP9 2-14 sierpnia 2014. 

Dla zainteresowanych zamkami informacja o wyprawie - terminy, miejsca, godziny 



pracy - na stronach: 

http://sp2lqp.pl/zamki/2014_08_swieta_wyprawa/index_sw.html  

oraz 

http://zamkisp.pl/index.php?option=com_jevents&task=month.calendar&year=2014&

month=08&day=04&Itemid=61  

Pozdrawiam Piotr SP2LQP 

7. Komunikaty sekretariatu ZG PZK w okresie lipca i sierpnia. 
Jak co roku komunikaty sekretariatu ZG PZK w okresie tzw. wakacyjnym ukazywać się 
będą nieregularnie i najczęściej wyłącznie w wersji elektronicznej. 
Do stałej emisji komunikatów drogą radiową oraz regularnego ich redagowania 
powrócimy 3. września 2014 r. 
Piotr SP2JMR 
 
Jednocześnie przypominam, że za treść publikowanych informacji nie odpowiada 
redakcja komunikatów czyli sekretariat ZG PZK. Wyjątek stanowią informacje własne 
podpisane jako Prezydium ZG PZK, sekretariat ZG PZK lub Piotr SP2JMR. 
Piotr SP2JMR 
 

Tyle informacji na dzisiaj. 
Vy 73! Sekretariat ZG PZK 
 
TNX, TNX, TNX 
Prezydium ZG PZK dziękuje za dostarczoną korespondencję oraz informacje Kol. 
Łukaszowi SP8TJU, Adamowi SP1ZZ, Piotrowi SP2LQP, Januszowi SP1TMN. 
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.  
 


