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KOMUNIKAT Polskiego Związku Krótkofalowców  

NR 42/2016 z dnia 2 listopada 2016 r. 
 

Witamy wszystkich Słuchaczy oraz Czytelników naszych cotygodniowych komunikatów. 
Poniżej najnowsze informacje z minionego tygodnia. 
 

1. Informacje organizacyjne 
 
Składki PZK w roku 2017 
 
Składki członkowskie PZK w roku 2017 nie ulegają zmianie - wysokość składek jest 
taka sama, jak w latach ubiegłych i jest zgodna z uchwałą ZG PZK nr 499/01/2011 z 
dnia 3 września 2011. Okres składkowy na rok 2017 został otworzony 24.10.2016 
roku, czyli składki na 1 półrocze lub cały rok (zalecane!) 2017 można już opłacać. 
Integralną częścią składki PZK jest składka oddziałowa, której wysokość ustalana 
jest uchwałą Walnego Zebrania każdego Oddziału Terenowego PZK z osobna - 
informacja o tym dostępna jest na stronach internetowych OT oraz u Skarbników 
OT. 
[info: SP5LS] 
 
Posiedzenie Komisji Finansowej i Skarbnika PZK 
 
W dniach 28-29.10.2016 r w Mokronosie Górnym (woj. dolnośląskie) odbyło się 
posiedzenie Komisji Finansowej ZG PZK ze Skarbnikiem PZK w obecności Prezesa 
PZK, dotyczące pierwszej wersji budżetu PZK na rok 2017. W spotkaniu wzięli 
udział: Komisja Finansowa ZG PZK - Marek Kuliński SP3AMO, Roman Bal SP9MRN i 
Leszek Przybylak SP6CIK (również jako przedstawiciel Głównej Komisji Rewizyjnej 
PZK) oraz Marek Suwalski SP5LS (Skarbnik PZK) i Waldemar Sznajder 3Z6AEF 
(Prezes PZK). Omówiono wnioski klubów, oddziałów i Managerów PZK. Rezultatem 
posiedzenia jest  pierwsza wersja budżetu PZK (preliminarz) na rok 2017, która 
została przekazana do dalszych prac Prezydium ZG PZK, a następnie będzie 
przyjmowana przez ZG PZK na najbliższym posiedzeniu, planowanym na przełomie 
marca i kwietnia 2017 r. W trakcie spotkania zgłoszono kilkanaście uwag i 
postulatów do rozpatrzenia przez GKR PZK, które zostały przekazane 
przedstawicielowi GKR. Odrębną informację w tym zakresie przedstawi GKR PZK. 
[info: SP6CIK] 
 
Spotkanie Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej z organizacjami 
radioamatorskimi. 
W dniu 26. października br. w Urzędzie Komunikacji Elektronicznej w Warszawie 
odbyło się pierwsze spotkanie nowego Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej 
Pana Marcina Cichego z przedstawicielami kilku organizacji środowisk 
krótkofalarskich zrzeszających radioamatorów i krótkofalowców. Polski Związek 
Krótkofalowców reprezentował Prezes Waldemar Sznajder 3Z6AEF. Oprócz PZK jako 
najliczniejszego stowarzyszenia obecni byli: 
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phm Piotr Stanisławski SQ5JRC (ZHP) - Tomasz Ciepielowski SP5CCC (PK-UKF), 
Witold Zakrzewski SP5UHW (Fundacja OPOR). Obecni byli również pracownicy UKE, 
zajmujący się sprawami związanymi z krótkofalowcami. 
 Celem spotkania było omówienie aktualnego stanu prac administracji i urzędu nad 
postulatami środowiska krótkofalowców, przedstawianymi w trakcie serii 
wiosennych spotkań w Ministerstwie Cyfryzacji. 
 
Najważniejsze sprawy poruszone w trakcie spotkania to: 
- informacja, że wyniki spotkań wiosennych nie są jeszcze do końca opracowane, 
- wprowadzenie nowego pasma 5 MHz oraz rozszerzenie pasma 70 MHz są 
przekazane do prac nowelizacyjnych KTPCz i mają być zakończone w roku 2017, 
- przekazanie organizacjom radioamatorskim egzaminów na świadectwo 
radiooperatora. 
 
Ustalono, że w ciągu miesiąca zostaną przygotowane propozycje założeń do 
przeprowadzania egzaminów przez organizacje krótkofalarskie, a spotkanie w tej 
sprawie odbędzie się na początku przyszłego roku (styczeń 2017). 
 
[info: 3Z6AEF] 

 
2. Po VI konferencji ARISS 

Szanowni odbiorcy komunikatu Zarządu Głównego PZK, tegoroczną 6. ogólnopolską 
konferencję uczestników i sympatyków ARISS w Ostrowie Wielkopolskim, która odbyła 
się 22 X 2016 r. merytorycznie i organizacyjnie przygotowywali: Sławomir 
Szymanowski, SQ3OOK oraz Armand Budzianowski, SP3QFE. 

Jestem członkiem Polskiego Związku Krótkofalowców oraz Stowarzyszenia 
Krótkofalowców i Radioamatorów „Delta”, przy którym działa grupa wolontariuszy 
Grupa ARISS Polska. Jestem też mentorem ARISS. Pomimo, że wiele osób i 
stowarzyszeń dziękowało za przygotowanie konferencji, to ja prywatnie, od siebie 
chciałem jeszcze raz podziękować, w szczególności Sławkowi SQ3OOK, za wiele 
nocnych, ale jakże owocnych dyskusji, oraz za jego zaangażowanie w organizację. 
Sławku wykonałeś świetną robotę! Ponadto słowa wdzięczności i uznania, za doskonałą 
organizację kieruję na ręce osób, które Sławkowi pomagały, a są to: Danuta Połomska, 
Magdalena Wojtasz, Sławomir Jędrzejak, Roman Wawrzyniak, Agnieszka Porczyńska, 
Jarosław Rokicki (SP3AYA), Paweł Modlitowski (SQ3POS), a także Dorota SQ3TGY i Ania 
SQ3YAY oraz być może inne osoby, o których nie wiem. To dzięki Wam, a także 
prelegentom oraz dzięki wsparciu finansowemu, konferencja miała właśnie taki kształt, 
jaki miała. 

Dziękuję tym, którzy w tym roku udzielili wsparcia finansowanego, i są to: Polski 
Związek Krótkofalowców, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim, 
Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły "ZAP-Edukacja", Oddział Terenowy 27 PZK, Marcin 
Plewa – Agencja Reklamowa IDEOGRAF oraz inni anonimowi darczyńcy. 

Warto wspomnieć, że Marcin Plewa i Paweł Szymanowski na żywo relacjonowali naszą 
imprezę na Twiterze, a Michał Plewa jak zwykle wykonał wspaniałą fotorelację. 
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Podczas prac przygotowawczych pomogli nam: Anna Kiszka, Irena Szymanowska i 
Paweł Szymanowski. Osoby te wykonały mozolne prace związane z tworzeniem 
transkrypcji oraz z tłumaczeniami tekstów do materiałów konferencyjnych i nie tylko! 

 

Nasi znakomici prelegenci 6 Konferencji to: Gaston Bertels (ON4WF), Tomasz 
Suchodolski (SQ3KRO), Kamil Sażyński (SQ5JRN), Artur Łukasik, Hubert Hajduk 
(SQ8AOL), Szymon Grygowski (SQ1SGR), Michał Kazimierczak, Błażej Busza 
(SQ3TGV), Krzysztof Pokorski (SQ7IQA), Maciej Wrzesiak (SQ7MWJ), Kamil Maląg, 
Sławomir Szymanowski (SQ3OOK) oraz Armand Budzianowski (SP3QFE). Młodzi 
prelegenci pokazali, że konferencja jest doskonałym miejscem na pokonywanie swoich 
nieśmiałości i trenowanie się w prezentacjach! Super! Dziękuję też Michałowi 
Kazimierczakowi i Szymonowi Grygowskiemu SQ1SGR za wzbogacenie o piękne 
wystawy i tak już świetnie przygotowanych do konferencji pomieszczeń szkolnych – za 
których udostępnienie Dyrekcji Zespołowi Szkół Technicznych dziękuję. Szanowny Panie 
Dyrektorze gratuluję! Wszystkim Wam jak również przybyłym uczestnikom, a 
szczególnie nauczycielom i uczniom niezwiązanym jeszcze z hobby krótkofalarskim, 
oraz krótkofalowcom, którzy nas odwiedzili, choć już dawno temu mieli swoją łączność 
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ARISS, a chcieli być z nami, z głębi serca bardzo dziękuję. To każdy z Was przyczynił 
się do takiej imprezy jak była! Dziękuję i zapraszam na kolejne tego typu imprezy. 

 

73, Armand Budzianowski, SP3QFE (SWL: SP3 27 235). 

 

3. Uzupełnienie informacji o VII Forum Organizacji Pozarządowych 

W poprzednim komunikacie napisałem kilkanaście zdań o VII Forum Organizacji 
Pozarządowych organizowanym przez Ministerstwo Obrony Narodowej w dniach 20-
23.10 br. Jak widać z dat Forum trwało pełne trzy dni bowiem zaczęło się we czwartek 
o godz.16.00, a zakończyło w wczesnym popołudniem w niedzielę. Program Forum był 
bardzo bogaty i obejmował wszystkie aspekty współpracy MON  -partnerzy społeczni. 

Poza ogromnym ładunkiem informacji przekazanych nam przez prelegentów celem 
forum było także zapoznanie uczestników z obliczem naszej Marynarki Wojennej. Cały 
drugi dzień Forum jego uczestnicy spędzili w porcie wojennym na Oksywiu. Zapoznano 
nas z funkcjonowaniem Polskiej Marynarki Wojennej w czasie pokoju oraz w przypadku 
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zagrożeń. Zwiedziliśmy także kilka okrętów wojennych RP w tym okręt podwodny typu 
„Koben” oraz fregatę „Gen. Tadeusz Kościuszko”. Zapoznano nas także z możliwościami 
i wyposażeniem jednostki specjalnej „Formoza”, co zrobiło na uczestnikach Forum 
ogromne wrażenie. 

Forum było znakomicie zorganizowane przez pracowników Departament Edukacji 
Kultury i Dziedzictwa Ministerstwa Obrony Narodowej, za co należą się Im serdeczne 
podziękowania. 

Nieco rozszerzony materiał oraz ilustracje znajdą się w kolejnym numerze 
„Krótkofalowca Polskiego”. 

Piotr SP2JMR 

4. DXCC Honor Roll dla SP3PLD  
Miło mi jest przekazać wszystkim Koleżankom i Kolegom, którzy 
identyfikują się z naszym Klubem oraz pozostałym czytelnikom 
Komunikatów, że Klub Nasz jako pierwszy i zarazem jedyny (spośród stacji 
klubowych w Polsce) został umieszczony w wykazie DXCC Honor Roll 
MIXED (ze stanem 335/341). 
   To szczególne wyróżnienie przyznane przez amerykański ARRL świadczy 
o naszym kunszcie operatorskim, efektywnej wieloletniej pracy w eterze oraz dobrej 
koleżeńskiej atmosferze w klubie. Pragnę podziękować wszystkim Kolegom za 
mozolną  pracę operatorską, która zaowocowała takimi wynikami. 
   Szczególne podziękowania Kolegom, którzy wsparli finansowo finał akcji – złożyli się 
na opłatę za zgłoszenie i weryfikację kart QSL. 
 
   Liczę również na kolejne wsparcie finansowe przy opłacie za przysługującą  naszemu 
Klubowi tzw.  "deskę Honor Roll MIXED" jak również kolejnych dyplomów z programu 
DXCC. Pozdrawiam i życzę dużo DX-ów. 
 
Vy 73 Czesław SP3IBM 
 
*Informacja o Honor Roll dla SP3PLD doczekała się także publikacji w miejscowej 
prasie. Załączam artykuł z „Gazety Lubuskiej”. 
SP2JMR 
 

5. 100 LAT MIASTA PRUSZKOWA  
Kluby SP5KMB z Pruszkowa i SP5YAM z Komorowa organizują wspólną akcję 
dyplomową z okazji setnej rocznicy nadania praw miejskich miastu Pruszków. 
Z tej okazji uruchomiona będzie stacja okolicznościowa z Pruszkowa 3Z100PR. 
Akcja ma trwać od 01-11-2016 r. do 30-11-2016 r. i polegać będzie na zgromadzeniu 
100 punktów za łączności ze stacjami wyszczególnionymi w regulaminie. 
Dyplom uzyskany w naszej akcji przyznawany jest w formie elektronicznej i jest 
bezpłatny.  
Szczegółowe informacje zawarte są w regulaminie na stronie WWW.QRZ.COM  pod 
znakiem 3Z100PR. 
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Serdecznie zapraszamy do udziału w naszej akcji wszystkich nadawców oraz 
nasłuchowców.  
Informację przekazał Bernard SP5LKJ  
 

6. Konkurs – Dni aktywności krótkofalowców OT-31 PZK i Rybnickiego 
Okręgu Przemysłowego ROP (dawniej ROW). 

Członkowie radioklubu SP9PRO oraz Zarząd Rybnickiego OT PZK zapraszają do udziału 
w Dniach aktywności Rybnickiego Okręgu Przemysłowego (5-6.11.2016). Regulamin 
stanowi załącznik nr 2 do niniejszego komunikatu. 
 
Henryk SP9MZ 
 

7. SN60KDU. 
W dniach 05.11 do 14.11.2016 r. z siedziby Klubu LOK SP9KDU w Tarnowskich Górach 
z okazji 60-lecia klubu SP9KDU ponownie będzie pracowała stacja SN60KDU. Karty QSL 
via SP9KDU, via biuro nr 06. 
Karty za poprzednią aktywność stacji SN60KDU w lutym br. zostały już rozesłane. 
Również wysłano już karty za aktywność stacji okolicznościowej SN20BKGZ. Stacja ta 
pracowała w kwietniu br. 
W związku z aktywnością stacji SN20BKGZ, Hetman Bractwa Kurkowego Grodu 
Zabrzańskiego Pan Adam Majchrzak ufundował do rozlosowania wśród nawiązujących 
QSO z tą stacją okolicznościową 1 replikę pamiątkowego "Lauru Zwycięstwa" z roku 
1927 oraz 10 pamiątkowych dyplomów "20 lat Bractwa Kurkowego Grodu 
Zabrzańskiego".  
Nagrody wylosowali (Replika Lauru): SP2CYK. 
Rozlosowane dyplomy otrzymali: YO9XC, SP6OJG, SP6BXM, OK1NE, SQ3TGY, 2E0YSO, 
SP2OSA, SQ9CWB, YO4CPO, SP9MQU. 
Wylosowane nagrody i dyplomy zostaną wysłane w tym tygodniu. 
 
Vy 73, W imieniu Klubu SP9KDU- Robert SQ9FMU 
 
 
 

8. Zaproszenie na targi radiowe do Lizbony od ARVM - 
A.R.V.M., Associação de Radioamadores da Vila de 
Moscavide. 

Tradycyjnie już koledzy krótkofalowcy z Portugalii nadesłali zaproszenie na targi 
radiowe odbywające się w Lizbonie. Targi odbywają się w dniu 27.11.2016 r. w 
godzinach 10-17. Link do strony ze szczegółami zaproszenia (w języku 
portugalskim): http://www.arvm.org/fr16.htm 

Link do strony A.R.V.M: http://www.arvm.org 

[Info: SP5ELA] 
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9. Walne Zebranie Staropolskiego Oddziału Terenowego PZK OT51 

29 października br. o godz. 10.30 ( w drugim terminie ) w Brodach Iłżeckich k. 
Starachowic odbyło się Walne Zebranie członków Staropolskiego Oddziału Terenowego 
PZK. Po zatwierdzeniu porządku obrad i powołaniu stosownych komisji, obecny na 
zebraniu przedstawiciel Prezydium ZG PZK Tadeusz SP9HQJ wręczył uroczyście Odznaki 
Honorowe PZK dla Józefa Borkowskiego – Baranowskiego SP7CKU i Krzysztofa Sokoła 
SP7MFR. Tadeusz SP9HQJ zapoznał zebranych z aktualną sytuacją PZK informując 
jednocześnie, że w tym samym dniu odbywało się posiedzenie Komisji Finansów PZK. 
Sprawozdanie z działalności Zarządu Oddziału złożył prezes Oddziału Jerzy SP7SQI 
wraz z członkami Zarządu. Stan finansowy Oddziału jest zadowalający i pozwala na 
pokrycie bieżących potrzeb, a na koncie oddziałowym jest dostatecznie dużo środków 
na pokrycie dalszych potrzeb. Manager ds. sportowych Piotr SP7MOC zapoznał 
zebranych z wynikami Zawodów Staropolskich 2016, po czym wręczył zwycięzcom 
okolicznościowe puchary, tzw. deski i dyplomy. Dyskusja dotyczyła istotnych spraw 
oddziałowych i koncentrowała się nad sprawą pozyskania nowych członków PZK, a 
zwłaszcza z kręgów dzieci i młodzieży. Dyskutanci dzielili się swymi doświadczeniami w 
tej sprawie zwracając uwagę na trudności w dotarciu do młodzieży, która jest bardziej 
zainteresowana Internetem i innymi szybkimi środkami komunikacji. Dominował 
pogląd, że najlepszym rozwiązaniem jest docieranie do szkół podstawowych, a nie 
gimnazjów. Dyskutowano również o zwiększeniu aktywności klubów, jak też z 
zadowoleniem przyjęto informację o powstawaniu nowych klubów. Zarząd Oddziału 
otwarty jest na udzielenie daleko idącego wsparcia w tym zakresie. W toku dyskusji 
padła propozycja, aby na stronie internetowej PZK stworzyć zakładkę z wzorami 
dokumentów, jakie są niezbędne do utworzenia klubu krótkofalarskiego. Dyskutanci 
postanowili opracować projekt oddziałowego znaczka organizacyjnego dla członków 
Oddziału. Doświadczeni nadawcy z zadowoleniem zwrócili uwagę na fakt, iż na 
krótkofalarskich forach internetowych jest już mniej tzw. hejtu, ale nadal zdarzają się 
takie przypadki i  pochodzą najczęściej od osób „stojących z boku”, nic nie wnoszących 
na rzecz PZK, a jednocześnie siejących ferment. Zaapelowali do dyskutantów for 
internetowych o zachowanie kultury, umiaru i zasad ham spiritu.   
 
Info: Tadeusz SP9HQJ, wiceprezes PZK 
 

10. Akcja dyplomowa „2016 Rokiem Henryka Sienkiewicza” 
Senat Rzeczypospolitej Polskiej ustanowił mocą podjętej uchwały rok 2016 Rokiem 
Henryka Sienkiewicza, by w setną rocznicę śmierci oddać należny hołd temu Wielkiemu 
Polakowi i przyczynić się do popularyzacji Jego twórczości oraz idei zawartych w Jego 
książkach – przede wszystkim patriotyzmu i przywiązania do tradycyjnych wartości. Z 
tej okazji stacja radiowa Szkolnego Klubu Krótkofalowców SP3PGR z Poznania przez 
cały listopad będzie pracować pod okolicznościowym znakiem wywoławczym 
SN2016RHS dla upamiętnienia przypadającej 15 listopada rocznicy śmierci pierwszego 
polskiego noblisty w dziedzinie literatury, a nawiązane z tą stacją QSO będą przydatne 
do uzyskania okolicznościowego dyplomu „2016 Rokiem Henryka Sienkiewicza”. 
Warunkiem uzyskania tego dyplomu w wersji elektronicznej jest nawiązanie ze stacją 
okolicznościową - dla stacji polskich czterech QSO, dla stacji spoza SP dwóch QSO, a 
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dla stacji DX-owych tylko jednego QSO. Organizator akcji będzie oczekiwał zgłoszeń na 
dyplom do 11 grudnia 2016 roku, na adres e-mailowy klubu sp3pgr@wp.pl.  
Info: Jacek SQ3OPM 

 

SP3JDY s.k.  
 
15. października 2016 roku zmarł wieloletni członek Nadnoteckiego Oddziału PZK 
Szczepan Julecki SP3JDY. Szczepan pasjonował się techniką lampową i zbudował kilka 
transceiverów wg projektu UW3DI.  
 
 Info. Krzysztof SP3EPG 
 
SP9DHP s.k.  
 
Z przykrością zawiadamiamy, że w dniu 27 października, w wieku 87 lat  odszedł do 
Krainy Wiecznych DXów nasz Kolega Stefan Badoń SP9DHP.  
Jeden z założycieli w 1966 roku Klubu SP9KDC i wieloletni jego Prezes, Honorowy 
Prezes Klubów SP9PDG i SP9PBH, animator ruchu krótkofalarskiego w Dąbrowie 
Górniczej. Wieloletni członek PZK.  
Pogrzeb odbył się 2. listopada na Cmentarzu w Dąbrowie Górniczej przy ul. 11 
Listopada. 
Wyrazy współczucia dla Rodziny. 
 
Zbigniew SP9UNQ 
 
TNX. TNX. TNX.  
Redakcja Komunikatu dziękuje za przesłaną korespondencję oraz materiały: Kol. 
Armandowi SP3QFE, Krzysztofowi SP3EPG, Bernardowi SP4LKJ, Czesławowi SP3IBM,  
Henrykowi SP9MZ, Zbigniewowi SP9UNQ, Robertowi SQ9FMU, Tadeuszowi SP9HQJ. 
 
 
Materiały do komunikatu na kolejną środę powinny być przesłane nie później niż do 
wtorku, godz. 15:00. Prosimy je nadsyłać jednocześnie na adresy: sp2jmr@pzk.org.pl, 
admin@pzk.org.pl. W przypadku przesłania później mogą znaleźć się w następnym środowym 
komunikacie czyli za tydzień. 
Teksty wymagające autoryzacji przed publikacją powinny być dostarczone przynajmniej 24 
godziny wcześniej, czyli do poniedziałku, godz. 15:00. 
  
Prosimy nie formatować tekstu, utrudnia to pracę Redakcji przy składaniu całości 
komunikatu. Redakcja zastrzega sobie prawo do adiustacji i dokonywania zmian formalnych 
w materiałach. 
 
Uwaga! Dostarczane do publikacji zdjęcia muszą mieć opisy oraz informację dotyczącą 
praw autorskich. W przypadku wizerunku osób małoletnich wymagana jest zgoda opiekunów 
ustawowych. Materiał fotograficzny należy dostarczać w postaci plików graficznych niezależnych 
od opisu tekstowego (osobne pliki). 
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Autor przekazując swój materiał do publikacji przenosi na Polski Związek Krótkofalowców 
(zwanego dalej Wydawcą) prawa autorskie do publikacji utworu w formie pisanej oraz jego 
rozpowszechniania za pomocą innych mediów, np. takich jak poczta elektroniczna i Internet. 
Tekstów nadesłanych nie zwracamy. Nadesłanie tekstu nie jest równoznaczne z jego 
opublikowaniem. 

Komunikaty sekretariatu ZG PZK są nadawane w każdą środę o godzinie 18:00 czasu 
lokalnego na częstotliwości 3702,5 KHz +/- QRM. 

 

 
Redakcja: Piotr SP2JMR, Zygmunt SP5ELA, Piotr SP8MRD, Jurek SP3SLU – nadający komunikaty 
środowe PZK. 
 

Załącznik nr1 
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Załącznik nr 2 
 

Konkurs – Dni aktywności krótkofalowców OT-31 PZK i Rybnickiego Okręgu 
Przemysłowego ROP (dawniej ROW). 

 
Organizator w 2016 roku - Klub Krótkofalowców SP9PRO przy Stowarzyszeniu 
Inżynierów i Techników Górnictwa w Rybniku.  
 
Cel konkursu – aktywizacja krótkofalowców OT-31 PZK, gmin oraz powiatów, 
popularyzacja stacji ROP na pasmach amatorskich.  
 
Termin – pierwszy weekend przypadający po dniu 2 listopada. W 2016 roku są to dni 
5 i 6 listopada.  
05.11.2016 sobota godz. 15.00 – 21.00 UTC  
06.11.2016 niedziela godz. 06.00 – 11.00 UTC  
 
Pasma – 80 m oraz 40 m  
 
Emisje – SSB/CW/DIGI  
 
Łączności – każda stacja biorąca udział w konkursie nawiązuje łączności ze 
wszystkimi pozostałymi uczestnikami, zarówno ze stacjami ROP oraz spoza ROP. Z tą 
samą stacją można przeprowadzić po jednym QSO, każdym rodzajem emisji (DIGI – 
wszystkie rodzaje emisji cyfrowych traktowane jako jedna), na każdym paśmie 
odrębnie.  
 
Do stacji ROP zaliczamy stacje amatorskie:  
- stacje z terenu powiatów: raciborskiego, rybnickiego, wodzisławskiego, z miast 
powiatów:  
  Jastrzębia-Zdroju, Rybnika i Żor,  
- stacje pracowników i emerytów kopalń węgla kamiennego: Borynia, Chwałowice, 
Jankowice, Jas –  
  Mos, Krupiński, Marcel, Pniówek, Rydułtowy – Anna, Zofiówka,  
- wszystkie stacje członków oraz klubów OT 31 PZK w Rybniku.  
 
Wymiana raportów:  
– stacje ROP w raporcie podają RS(T) + oznaczenie gminy (wg PGA) + literę R  
– stacje spoza ROP podają RS(T) + oznaczenie gminy (wg PGA)  
– stacje zagraniczne podają RS(T) + kolejny numer łączności w konkursie (01, ..)  
 
Punktacja:  
- QSO ze stacją HF31ROT – 4 pkt  
- QSO ze stacją ROP – 2 pkt  
- QSO z pozostałymi stacjami – 1pkt  
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Kategorie:  
stacje poza ROP  
A – SSB  
B – SSB + CW  
C – SSB + CW + DIGI  
D – nasłuchowcy MIXED, klasyfikacja łącznie ROP i spoza ROP.  
 
Nasłuchowców obowiązuje odebranie znaków i grup kontrolnych obu korespondentów.  
Ten sam znak stacji nie może powtarzać się w logu częściej niż jednokrotnie podczas 
każdej godziny konkursu, maksymalnie 11 razy.  
 
stacje ROP  
E – SSB  
F – SSB + CW  
G – SSB + CW + DIGI  
 
Dzienniki – wyłącznie w postaci pliku cabrillo (nasłuchowcy w dowolnym pliku 
tekstowym) należy przesłać na adres sq9mz@sq9mz.pl (rezerwowy adres hrs@wp.pl) 
w terminie dwóch tygodni, do dnia 19.11.2016 r.  
Log powinien zawierać: pasmo, emisję, datę, czas UTC, znak korespondenta, raporty. 
E-mail z logiem w postaci załącznika powinien w polu “temat” zawierać znak stacji 
oraz kategorię (np. SP9PRO_E).  
Każdy uczestnik deklaruje udział w jednej kategorii. QSO nie zalicza się w przypadku 
braku logu korespondenta, różnicy czasu w logach powyżej 5 min. Podczas pracy w 
konkursie obowiązuje ograniczenie mocy nadajnika do 100 W.  
 
Nagrody w kategoriach:  
- za pierwsze miejsce - puchar  
- za pierwsze 3 miejsca - dyplom papierowy, ponadto  
- za przeprowadzenie minimum 20 łączności - dyplom uczestnika w postaci pliku do 
wydruku.  
 
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 SP9PRO oraz HF31ROT nie będą klasyfikowane. Regulamin oraz 
wyniki będą publikowane na stronie oddziałowej http://ot31.pzk.org.pl/konkurs.html 
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. Award manager Wiesław SQ9V roześle 
dyplomy dla zdobywców 3 pierwszych miejsc nieobecnych na spotkaniu oraz dyplomy 
uczestnictwa w postaci pliku do wydruku.  
 
 W imieniu komisji konkursu edycji 2016 – Henryk SQ9MZ 
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Załącznik Nr 3 
 

Informacje Rady Administracyjnej IARU - październik 2016 r. 
 

Rada Administracyjna IARU określiła priorytety i strategie na WRC-19 
(18.10.2016) 
 
Rada Administracyjna (ang. Administrative Council / AC) Międzynarodowego Związku 
Krótkofalowców (ang. International Amateur Radio Union / IARU) odbyła swoje 
coroczne posiedzenie osobiste w dniach 07-08.10.2016 r., w Vina del Mar w Chile, 
bezpośrednio przed Konferencją 2. Regionu IARU. AC jest odpowiedzialna za politykę i 
zarządzanie IARU, a składa się z trzech międzynarodowych funkcyjnych IARU oraz (po) 
dwóch przedstawicieli z każdej z trzech organizacji regionalnych IARU. 
 
[Informacja uzupełniająca: zgodnie z Art. V Konstytucji IARU, funkcjonowanie 
Sekretariatu Międzynarodowego IARU jest zapewnione przez jedno ze stowarzyszeń 
członkowskich tej organizacji, którym od ustanowienia IARU w 1925 r. jest 
Amerykański Związek Krótkofalowców (ang. American Radio Relay League / ARRL), a 
odnośny Sekretariat jest formalnie całkowicie niezależny od ARRL - przyp. tłum.].  
 
AC przyporządkowała priorytety do punktów porządku obrad na Światową Konferencję 
Radiokomunikacyjną 2019 (WRC-19) Międzynarodowej Unii Telekomunikacyjnej (ITU) 
oraz potwierdziła przyjęcie założeń prac przygotowawczych do WRC jako uzgodnionych 
wcześniej w roku bieżącym. Założenia mają na celu zapewnienie skutecznej koordynacji 
działań licznych wolontariuszy IARU, którzy uczestniczą w spotkaniach 
przygotowawczych ITU oraz regionalnych organizacji telekomunikacyjnych, a także 
monitorują te spotkania. Porządek obrad obejmuje, wraz z kilkoma zagadnieniami 
stanowiącymi zasadniczo dla krótkofalowców powody do obaw, ewentualny przydział w 
ramach 1. Regionu dla służby amatorskiej alokacji w zakresie 50-54 MHz, do 
harmonizacji z alokacjami w pozostałych dwóch regionach. 
 
Zweryfikowano oraz zaktualizowano stały dokument roboczy określający 
długoterminowe wymagania w zakresie widma radiowego dla służby amatorskiej i 
amatorskiej służby satelitarnej, aby odzwierciedlić decyzje WRC-15. Przyjęto 
strategiczny plan rozwoju wsparcia dla przydziałów widma dla krótkofalowców w 
okresie 2016-2020. 
 
Zweryfikowano oraz przyjęto budżet IARU na lata 2017-2019. Podstawą tego 
budżetu są szacunkowe składki ze strony trzech organizacji regionalnych - w 
celu pokrycia części wydatków, zgodnie z wcześniej przyjętą polityką - i 
odzwierciedla on bieżące dążenia do zminimalizowania wydatków. 
Zmodyfikowano zasady zwrotu kosztów podróży w ramach IARU, w celu 
dopasowania do bieżących i przewidywanych przyszłych wyzwań finansowych, 
przed którymi stanie wiele stowarzyszeń członkowskich IARU, a których 
wkład stanowi największe źródło finansowania IARU. 
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Rozpatrzono propozycje dotyczące poprawy spójności "marki" IARU, uzgodniono także 
przyszłe działania. 
 
Podziękowano za raporty, które przekazali następujący koordynatorzy i doradcy Rady 
Administracyjnej: Peter Jennings, AB6WM / VE3SUN - Koordynator 
Międzynarodowego Projektu Radiolatarni, Hans Blondeel Timmerman, PB2T - Doradca 
ds. Satelitarnych, Hans Zimmermann, HB9AQS - Międzynarodowy Koordynator ds. 
Łączności Kryzysowej, a także Thilo Kootz, DL9KCE - Koordynator ds. Kompatybilności 
Elektromagnetycznej (EMC). Wszyscy czterej wolontariusze zostali powołani na kolejną 
trzyletnią kadencję. Raport Międzynarodowego Koordynatora ds. Łączności Kryzysowej 
zawierał raporty od trzech koordynatorów regionalnych, dokumentujących rzeczywiste 
działania ze strony krótkofalowców, mające na celu zniwelowanie luk w systemie 
łączności - będących następstwem klęsk żywiołowych. 
 
Przyjęto i zweryfikowano raporty przedstawicieli IARU z ubiegłorocznych posiedzeń ITU. 
Zupełnie niedawno, pod koniec września, ze strony IARU przyjęto zaproszenie do 
udziału w charakterze panelisty w ramach warsztatów 2. Grupy Badawczej ITU-D (część 
ITU właściwa w sprawach rozwoju - przyp. tłum.) nt. łączności kryzysowej oraz 
udzielania pomocy w sytuacjach klęsk i katastrof, w Genewie. 
 
Dokonano weryfikacji relacji ze stowarzyszeniami członkowskimi. Po stwierdzeniu, że 
nie istnieje już byłe stowarzyszenie członkowskie IARU reprezentujące Belize, do 
rozpatrzenia przekazany zostanie stowarzyszeniom członkowskim wniosek o przyjęcie 
nowego stowarzyszenia. Na wniosek 1. Regionu, zawieszone zostały prawa 
Stowarzyszenia Krótkofalowców Bahrajnu. Bliski zakończenia jest przełomowy okres w 
zaistnieniu reprezentacji Chińskiej Republiki Ludowej. 
 
Odnosząc się do dyskusji z posiedzenia osobistego w 2015 r., AC dokonała weryfikacji 
rezolucji dotyczącej biur QSL, a wstępne odnośne informacje będą konsultowane ze 
stowarzyszeniami członkowskimi. 
 
Przyjęto program wyłaniania wolontariuszy IARU. 
 
Zostaną poddane weryfikacji zasadnicze dokumenty dotyczące zagadnień związanych z 
rejestracją IARU jako zbiorowego podmiotu prawnego. 
 
W powyższym posiedzeniu udział wzięli: Przewodniczący IARU - Tim Ellam 
VE6SH/G4HUA, Wiceprzewodniczący - Ole Garpestad LA2RR, Sekretarz - Rod 
Stafford W6ROD, przedstawiciele regionalni: Don Beattie G3BJ, Reinaldo Leandro 
YV5AM, Jose Arturo Molina YS1MS, Gopal Madhavana VU2GMN, Shizuo Endo 
JE1MUI oraz Sekretarz Pomocniczy - David Sumner K1ZZ. Jako obserwator obecny był 
również Ramon Santoyo XE1KK z 2. Regionu. 
 
Ustalono, że wirtualne posiedzenie odbędzie się na początku 2017 r. Następne 
posiedzenie osobiste AC odbędzie się w okolicach Monachium w Niemczech, w dniach 
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14-15.09.2017 r. w ramach Konferencji 1. Regionu IARU. 
 
 
Zmiana Sekretarza IARU (20.10.2016) 
 
Rod Stafford W6ROD ustąpił ze stanowiska Sekretarza IARU po siedmiu latach 
działalności. Konstytucja IARU stanowi, że stowarzyszenie członkowskie zapewniające 
funkcjonowanie Sekretariatu Międzynarodowego, czyli ARRL - wyznacza Sekretarza. 
Zarząd Dyrektorów ARRL wyznaczył Kol. Davida Sumnera K1ZZ, aby zastąpił on Kol. 
Stafforda na stanowisku Sekretarza z dniem 15.10.2016 r. 
 
David Sumner pełnił tę funkcję wcześniej dwukrotnie - od 1982 do 1989 roku, oraz od 
1999 do 2009 roku, kiedy był zatrudniony przez ARRL jako osoba zarządzająca siedzibą 
tego związku. Teraz wycofał się on z tej pracy i dołączył do innych funkcyjnych IARU 
oraz członków Rady Administracyjnej, działając jako wolontariusz. 
 
Przewodniczący IARU - Tim Ellam VE6SH powołał Kol. Stafforda na stanowisko 
Specjalnego Doradcy ds. Łączności Kryzysowej. W tym charakterze będzie on 
reprezentował interesy IARU oraz globalnej społeczności krótkofalowców w ramach 
Sektora ITU ds. Rozwoju (ang. Development Sector of the ITU / ITU-D) i będzie 
zajmował się doradztwem w sprawach w zakresie łączności w sytuacjach kryzysowych 
oraz przy reagowaniu w razie katastrof i klęsk żywiołowych. 
 
 
Ustępujący Sekretarz Rod Stafford, W6ROD odznaczony przez IARU 
(23.10.2016) 
 
Rada Administracyjna IARU uhonorowała ustępującego Sekretarza Roda Stafforda, 
W6ROD Odznaczeniem Michaela J. Owena, VK3KI (ang. Michael J. Owen, VK3KI 
Memorial Award) - na zakończenie jego siedmioletniej służby na tym stanowisku. 
Nastąpiło to w uznaniu ponad trzech dekad oddanej działalności na zasadach 
wolontariatu na rzecz zorganizowanego ruchu krótkofalarskiego, z uwzględnieniem 
pięciu lat na stanowisku Prezesa ARRL oraz dziesięcioletniej działalności w ramach 
Komitetu Wykonawczego 2. Regionu IARU, z czego trzy lata - jako Przewodniczącego 
tego gremium. 
 
Wręczając wspomniane odznaczenie w dniu 10.10.2016 r. w trakcie Generalnego 
Zgromadzenia 2. Regionu w Vina del Mar w Chile - Przewodniczący IARU Tim Ellam 
VE6SH zauważył długą historię służby Kol. Stafforda i podkreślił jego wkład pracy jako 
Sekretarza IARU. "Rod stanowił wspaniałą część zespołu osób funkcyjnych. Cichy i 
skromny, bardzo dużo robił "za kulisami", co dotyczyło zarówno spraw rutynowych jak 
również niektórych kwestii kontrowersyjnych, a pozwoliło to na płynne funkcjonowanie 
Sekretariatu Międzynarodowego. Jego praca jako Sekretarza była ze wszech miar 
doskonała i zawdzięczamy mu wiele sukcesów, jakie odnieśliśmy w ciągu wielu 
ostatnich lat." 
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Kol. Michael Owen, VK3KI był niestrudzonym orędownikiem krótkofalarstwa, 
stanowiącym przykład wewnętrznego ducha, która sprawił, że IARU od ponad 90 lat 
stanowi skuteczną organizację międzynarodową. Michael pełnił funkcję 
Wiceprzewodniczącego IARU, a w chwili jego śmierci w 2012 r. - był Przewodniczącym 
3. Regionu IARU oraz Prezesem Australijskiego Związku Krótkofalowców (ang. Wireless 
Institute of Australia / WIA). Rada Administracyjna ustanowiła swoje najwyższe 
odznaczenie Jego imieniem, aby uwiecznić pamięć o tym wyjątkowym Koledze i 
Przyjacielu. 
 
[Informacja uzupełniająca: zarówno David K1ZZ jak i Rod W6ROD otrzymali ze strony 
Polskiego Związku Krótkofalowców stosowną korespondencję gratulacyjną]. 
 
 
Adresy informacji źródłowej: 
 
http://www.iaru.org/news--events/news-release-iaru-administrative-council-
establishes-priorities-and-strategies-for-wrc-19 
 
http://www.iaru.org/news--events/change-in-iaru-secretary 
 
http://www.iaru.org/news--events/iaru-honors-outgoing-secretary-rod-stafford-w6rod 
 
 
Tłumaczenie: Paweł Zakrzewski, SP7TEV - Oficer Łącznikowy IARU - PZK 


