KOMUNIKAT NR 45/2014 z dnia 5.11.2014 r.
Witam serdecznie odbiorców naszych komunikatów. A oto informacje:
1. Prezes PZK w Belwederze.
W dniu dzisiejszym Jerzy Jakubowski prezes PZK uczestniczył
w uroczystości zatwierdzenia przez Prezydenta RP Bronisława
Komorowskiego Strategii Bezpieczeństwa Narodowego RP.
Zaproszenie na uroczystość w imieniu Prezydenta RP
Bronisława Komorowskiego wystosował Pan Stanisław Koziej
Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego, a odbyła się ona w
środę, 5 listopada 2014 r. o godz. 12:00 w Belwederze.
SP2JMR
2. Strategiczne Forum Bezpieczeństwa.
W dniu 4 listopada w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego uczestniczyłem jako
reprezentant PZK w Strategicznym Forum
Bezpieczeństwa poświęconym kwestii reformy
Narodowych Sił Rezerwowych.
W forum uczestniczyli przedstawiciele BBN,
Państwowej Straży Pożarnej, MON oraz
przedstawiciele kilku organizacji
pozarządowych. Było to już drugie spotkanie
kierownictwa BBN z organizacjami
pozarządowymi. Poniżej informacja o spotkaniu
zaczerpnięta ze strony www.bbn.gov.pl, na
której znajdują się także "Ogólne założenia i
koncepcja reformy Narodowych Sił
Rezerwowych zaprezentowane przez szefa BBN".
Reforma Narodowych Sił Rezerwowych – spotkanie z organizacjami
proobronnymi.
Utworzenie odrębnych formacji przy jednostkach wojskowych, dostosowanie ich
struktur i wyposażenia do lokalnych potrzeb oraz skierowanie oferty przede wszystkim
do osób, które zakończyły służbę wojskową – to jedne z głównych założeń koncepcji
reformy Narodowych Sił Rezerwowych, zaprezentowanych przez szefa BBN podczas
kolejnego spotkania z przedstawicielami organizacji proobronnych, 4 listopada br.
Funkcjonowanie Narodowych Sił Rezerwowych, będących jednym z elementów
strategicznej odporności kraju na ewentualną agresję jest wskazywane przez
Prezydenta RP, jako obszar wymagający zasadniczych zmian. Nad konkretnymi

rozwiązaniami pracuje wspólnie Biuro Bezpieczeństwa Narodowego oraz Ministerstwo
Obrony Narodowej.
Celem spotkania z organizacjami pozarządowymi, było zapoznanie ich z głównymi
kierunkami prac. W ramach nich przewiduje się m.in. różne formy współpracy
stowarzyszeń proobronnych ze strukturami NSR czy realizację przez nie części zadań
związanych z przygotowaniem obronnym społeczeństwa.

Podczas wczorajszego spotkania w BBN.
Piotr SP2JMR
3. PODZIĘK0WANIA OD SERGEJA UR7EX.
W dniu 26.10.2014 byłem w Lwowskim Szpitalu Wojskowym z wizytą u Sergeja
UR7EX. Od Niego i jego Żony Olesi przekazuję wyrazy szczerej wdzięczności
wszystkim lwowskim krótkofalowcom i członkom honorowym LKK za moralne i
materialne wsparcie w tych trudnych wydarzeniach, jakie mają miejsce na Ukrainie.
Stan zdrowia i samopoczucie Sergeja ulega poprawie. Sergej i Olesia są dzielni. Nie
łatwo im, ale jesteśmy z nimi. Leczenie, a później wykonanie protez wymaga trochę
czasu i będzie kosztowne.
Siergiej osobiste podziękowania kieruje do polskich krótkofalowców, którzy nie
pozostali obojętni na problemy Jego i Jego rodziny i tak: Jankowi SP2B ex SP2BMX,
Mariuszowi SP5MDB , Zbigniewowi SP8AUP, Januszowi SP8HBT, Stanisławowi SP8HJM,
Andrzejowi SP8IPN, Benedyktowi SP8IQQ, Stanisławowi SP8OOC, Jurkowi SP8TK ,
Antoniemu SP9ACI, Włodkowi SP9LDC, oraz uczestnikom okolicznościowego
spotkania z okazji XXX-tych zawodów o Lampę I. Łukasiewicza i członkom OT 05 w
Krośnie.
Ponadto szczególne słowa uznania i podziękowań kieruję do koordynatorów
zorganizowania tej pomocy a szczególnie do Kolegi Zbyszka SP8AUP z Jarosławia i
Kolegi Wojciecha SP8MI z Ustrzyk w Polsce oraz Romana UY3WX i Grzegorza US5WFO
ze Lwowa na Ukrainie przez których ta pomoc dotarła.
Jeszcze raz wszystkim serdecznie dziękujemy!
Sergiej UR7EX wraz z Małżonką Olesią.
Секретар Ради ЛКК, Роман UY3WX – Sekretarz Rady LKK, Roman UY3WX

4. 55. lecie SP9KJM.
Od dnia 7 listopada br. do 31 stycznia 2015 roku radiostacja klubowa SP9KJM będzie
pracować z pod znaku okolicznościowego HF55KJM z okazji 55 lecia działalności Klubu
Łączności Ligi Obrony Kraju SP9KJM. Radiostacja okolicznościowa będzie pracować w
paśmie KF i UKF emisjami CW, SSB, FM, RTTY, PSK oraz SSTV. Serdecznie
zapraszamy do łączności.
Arkadiusz SQ9CI
5. Nowy reportaż RBI.
Redakcja Radiowego Biuletynu Informacyjnego i Telewizji Internetowej
Krótkofalowców zaprasza do obejrzenia nowego reportażu filmowego pt. "BSK 2014".
Zdjęcia do reportażu zrealizowano we wrześniu 2014 r. w Kołobrzegu i w okolicach
tego miasta. A oto link do filmu: https://www.youtube.com/watch?v=Ktjdr7srvtY
Info. Jerzy SP5BLD
6. Konkurs Rybnicki.
Drodzy koledzy krótkofalowcy i funkcyjni PZK!
Zachęcam do udziału i rozpropagowania Konkursu Rybnickiego Okręgu
Przemysłowego (dawniej ROW)
regulamin znajduje się:
- w kalendarzu zawodów na stronie PZK
- na stronie OT31 PZK
http://ot31.pzk.org.pl/konkurs.html
- na stronie organizatora tegorocznego konkursu - SP9PRR
http://sp9prr.jimdo.com/strona-główna/konkurs-dni-rop/
- na stronie SP9KJU
http://www.sp9kju.org/news.php?id=3027. Regulamin konkursu stanowi załącznik do
niniejszego komunikatu.
73 i do usłyszenia
Hubert Marcinek SP9MDY (Prezes OT31 PZK)
7. Zespół VK9XSP już w SP.
Koleżanki i Koledzy, jak już zapewne wiecie w niedzielę wieczorem wróciliśmy z
dalekiej podróży na Christmas Island.
Po 55 godzinnej podróży (liczą od drzwi do drzwi), pokonaniu 7
stref czasowych dotarliśmy w końcu do naszych domów i
rodzin.
Byliśmy bardzo wyczerpani długą podróżą, ale zadowoleni z
osiągniętego wyniku.
Przeprowadziliśmy w sumie 52400 QSO z 173 krajami świata.
W naszym logu znalazło się aż 33,5 % unikalnych znaków, co
świadczy o daniu szansy nie tylko „big guns” ale i „little
pistols”.
Ze stacjami SP nawiązaliśmy 4800 QSOs, zaś z położoną na drugim końcu świata
Ameryką Północną aż 4600 QSO. Okna propagacyjne na NA były bardzo wąskie a
sygnały słabe. Mieliśmy utrudnioną propagacją na SA oraz VK/ZL z uwagi na wysokie
skały na tym kierunku. Były to na szczęście skały wapienne (wyspa Bożego
Narodzenia powstała ok. 9 mln lat temu na skutek wypiętrzenia dna oceanu a jej
całkowita wysokość od podstawy na dnie oceanu wynosi ok. 6000m).

W czasie naszego pobytu na VK9X miały miejsce silne erupcje na słońcu a index SFI
przekraczał momentami 230. Miało to decydujący wpływ na propagację. Niskie pasma
za wyjątkiem kilku dni były bardzo zaszumione, na 160m nawiązaliśmy tylko 1 QSO z
USA mimo dobrych anten nadawczych i odbiorczych (w sumie 371 QSO, z czego 35 z
SP).
Porównaliśmy nasze wyniki z ekspedycja niemiecką VK9XX, pracującą z tego samego
QTH w roku 2009 oni nawiązali w sumie 22800 QSO z czego na 160m 846 QSO, zaś
na 10m tylko 174 QSO – my zaś na 10m nawiązaliśmy ponad 12600 QSOs.
W stosunku do nich propagacja była postawiona na głowie. Nasz wynik mógłby być
lepszy, ale codziennie ok. 2 godzin po naszym wschodzie słońca i zamknięciu
propagacji na NA rozpoczynała się zapaść propagacyjna trwająca przez 5-6 godzin i w
tym czasie mogliśmy tylko wypoczywać po nieprzespanych nocach.
W paśmie 6m nie udało się nawiązać nawet jednej łączności – prawdopodobnie jedyny
kierunek możliwej propagacji był zasłonięty przez skały.
Wydaje się, iż osiągnięty przez nas wynik jest rekordem wszech czasów ekspedycji na
VK9X.
Otrzymujemy wiele maili z prośbami o sprawdzenie i ewentualną korektę znaku.
Statystycznie są to pojedyncze procenty, ale przy tak dużej liczbie QSO jest z tym
trochę pracy. Ewentualne reklamacje proszę wysyłać na adres wyprawy
vk9xsp@dxing.pl
Po około 2-3 tygodniach wprowadzimy ponownie cały log na ClubLog, aby można było
złożyć zamówienie na swoją QSL poprzez system OQRS.
Jeszcze raz prosimy o nie przysyłanie kart przez biuro tylko o skorzystanie z tej
bezpłatnej opcji otrzymania karty QSL, ułatwia nam to bardzo pracę.
Na koniec listopada winniśmy już mieć wydrukowane karty QSL i zapewne wielu z Was
będzie mogło położyć kartkę z Wyspy Bożego Narodzenia pod bożonarodzeniową
choinką.
Dziękujemy wszystkim za nawiązane z nami QSO, propagacja na SP była na ogół
bardzo dobra i cieszymy się, iż wielu z Was mogliśmy dać nowy kraj czy nowe pasmo
lub emisję.
73!
W imieniu zespołu
Włodek SP6EQZ
Tyle informacji na dzisiaj.
Vy 73! Sekretariat ZG PZK
TNX,
TNX,
TNX
Prezydium ZG PZK dziękuje za dostarczoną korespondencję oraz informacje:
Romanowi UY3WX, Włodkowi SP6EQZ, Hubertowi SP9MDY, Jurkowi SP5BLD, Arkowi
SQ9CI.
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, 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. Redakcja komunikatów: Piotr
SP2JMR, Zygi SP5ELA.

Załącznik
Regulamin Dni Rybnickiego Okręgu Przemysłowego
1. Konkurs - Dni aktywności krótkofalowców OT31 i Rybnickiego Okręgu
Przemysłowego ROP (dawniej ROW).
Organizator w 2014: Klub Krótkofalowców SP9PRR przy OSP w Siedliskach.
2. Cel konkursu - aktywacja krótkofalowców OT31, popularyzacja stacji
ROP na pasmach amatorskich, aktywacja gmin oraz powiatów.
3. Termin - pierwszy weekend przypadający po 2 listopada. W 2014 roku 8
- 9 listopada.
08.11.2014 sobota godz. 15.00-21.00 UTC,
09.11.2014 niedziela godz. 06.00-11.00 UTC
4. Pasmo - 80m oraz 40m
5. Emisje - SSB/CW/DIGI
6. Łączności - stacje ROP przeprowadzają łączności z pozostałymi
stacjami oraz ze stacjami ROP, dopuszcza się łączności między stacjami
z poza ROP uczestniczącymi w konkursie.
Z tą samą stacją można przeprowadzić po jednym QSO każdym rodzajem
emisji(emisje DIGI: BPSK63, 31 i RTTY traktowane jako jedna emisja DIGI)
oraz na każdym paśmie (40m i 80m).
7. Do stacji ROP zaliczamy stacje amatorskie:
- z terenu powiatów: raciborskiego, rybnickiego, wodzisławskiego, z
miast powiatów: Jastrzębia-Zdroju, Rybnika i Żor,
- ponadto stacje pracowników i emerytów kopalń: Borynia, Chwałowice,
Jankowice, Jas-Mos, Krupiński, Marcel, Pniówek, Rydułtowy-Anna, Zofiówka
- ponadto wszystkie stacje członków OT 31 PZK w Rybniku.
8. Wymiana raportów: Stacje ROP w raporcie podają RS(T) + Symbol Gminy
(wg PGA) + literka R, pozostałe stacje podają RS(T) + symbol Gminy (wg PGA)
http://pga-zawody.eham.pl/lista.php
9. Punktacja:
- QSO ze stacją ROP- 2pkt,
- QSO z pozostałymi stacjami - 1pkt.
10. Kategorie:
Poza ROP
A - KF SSB
B - KF SSB + CW
C - KF SSB + CW + DIGI
D – SWL MIXED (ROP i poza ROP)
ROP
E – ROP KF SSB
F – ROP KF SSB + CW
G – ROP KF SSB + CW + DIGI
11. Dzienniki wyłącznie w postaci cabrillo przesyłać na adres:
sp9prr@gmail.com w terminie do 23 listopada 2014.

Log powinien zawierać datę, pasmo, czas UTC, emisję oraz raporty. E-mail
z logiem w postaci załącznika powinien w polu "temat" zawierać znak stacji i
kategorię, np. SP9PRR_E.
Każdy uczestnik deklaruje udział w jednej kategorii. QSO nie zaliczamy w
przypadku: braku logu korespondenta, różnicy czasu w logach powyżej
5min, nieprzestrzegania regulaminu zawodów.
W zawodach obowiązuje ograniczenie mocy nadajnika do 100W.
12. Nagrody
- za pierwsze 3 miejsca, dyplom papierowy,
- za przeprowadzenie minimum 20 łączności dyplom uczestnika w postaci
pliku do wydruku,
W razie pozyskania sponsorów, dla zwycięzców puchary lub nagrody rzeczowe.
13. Konkurs "Dni ROP" będzie organizowany corocznie przez kolejne kluby
zrzeszone w Rybnickim Oddziale Terenowym PZK .
Decyzje organizatorów są ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu.
Stacja organizatora (SP9PRR) oraz stacje komisji nie będą klasyfikowane.
Regulamin oraz wyniki będą publikowane na stronie klubu SP9PRR:
www.sp9prr.jimdo.com, stronie oddziałowej: http://ot31.pzk.org.pl oraz
na portalu ZG PZK.
Ogłoszenie wyników oraz rozdanie nagród odbędzie się w grudniu podczas
corocznego spotkania krótkofalowców, organizowanego przez SP9PRO przy
SITG w Rybniku i Rybnicki Oddział Terenowy #31 PZK.
W imieniu komisji zawodów
Grzegorz SQ9NOS

