
KOMUNIKAT Polskiego Związku Krótkofalowców 
NR 46/2016 z dnia 30. listopada 2016 r.

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

1. Porozumienie z WCZK w Krakowie
Mamy przyjemność poinformować, że 22. listopada br. Krakowski Oddział 
Terenowy PZK (OT-12 PZK) podpisał porozumienie z Wojewodą Małopolskim, 
reprezentowanym przez Dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania 
Kryzysowego Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego (MUW), Pana Marka Ruta. 
Krakowski Oddział Terenowy PZK, na podstawie stosownego upoważnienia,  
reprezentował Prezes Jan Żukowski SP9ICU.
Porozumienie dot. współpracy przy podejmowaniu działań wspomagających 
przekazywanie informacji w sytuacjach klęsk żywiołowych i innych podobnych 
zdarzeń zagrażających bezpieczeństwu powszechnemu. Porozumienie otwiera 
nowe możliwości w zakresie aktywności amatorskiej łączności kryzysowej na 
terenie Krakowa i całego Województwa Małopolskiego. W miesiącu grudniu 
planowane jest pierwsze robocze spotkanie pomiędzy przedstawicielami OT-12 
i MUW dot. wspólnych działań i planu pracy na 2017 rok. O wszelkich 
szczegółach dot. przeprowadzonych uzgodnień będziemy informować na 
bieżąco. 

Michał SP9XWM 
Koordynator ds. Zespołu Łączności Kryzysowej OT-12 PZK 
EmCom Manager PZK - Koordynator ds. Łączności Kryzysowej

2. Zebranie sprawozdawcze Środkowo-Pomorskiego OT PZK (OT-22)
Jak już informowaliśmy dnia 4 grudnia 2016 r. odbędzie się zebranie 
sprawozdawcze OT-22.
1. termin godz 10:00, drugi termin 10:30.
Dzięki przychylności władz Portu Morskiego w Darłowie na cel zebrania 
otrzymaliśmy nieodpłatnie salę w budynku portu.
Zaprosiliśmy na zebranie Burmistrza Miasta Darłowo Arkadiusza Klimowicza i 
Dyrektora Portu Morskiego w Darłowie Waldemara Śmigielskiego. 
Zebranie zakończy się spotkaniem opłatkowym oddziału.
Info: Jurek SQ2NIA prezes OT-22 

3. Nadzwyczajne Walne Zebranie Podkarpackiego OT PZK (OT-05)
Zarząd Oddziału Podkarpackiego PZK, działając w oparciu o postanowienia 
Statutu PZK i zapisy §35-38 zwołuje Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków 
OT-05 w celu uzupełnienia członków Zarządu OT05 oraz Oddziałowej Komisji 
Rewizyjnej. 
Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków OT-05 odbędzie się w dniu 18 grudnia
2016 r. w auli konferencyjnej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 w 
Krośnie /Elektryk/ ul. Rzeszowska 10.
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Rozpoczęcie obrad: 
Pierwszy termin godz. 09.45 a w przypadku braku połowy liczby członków 
drugi termin godz. 10.00 bez względu na liczbę obecnych członków. 

Prezes Zarządu Oddziału Podkarpackiego PZK 
Wiesław Such SP8NFZ 

4. Podsumowanie akcji dyplomowej 670 lat Bydgoszczy
Informujemy, że ogłoszona została lista zwycięzców akcji dyplomowej 670 lat 
Bydgoszczy, która znajduje się na stronie internetowej: 
www.pzk.bydgoszcz.pl/670

W kategorii EUROPA nagrody otrzymują: 
         miejsce 1 – UT8NT – Vyacheslav Martsenyuk
         miejsce 2 – 5B/SQ2MGM – Andrzej Ptasznik
         miejsce 3 – UT3NK – Dmitry Starinets
 
          W kategorii ŚWIAT nagrody otrzymują:
 
          miejsce 1 – R9AAL – Aleksandr Trofimov
          miejsce 2 – JH1RGG – Masayoshi Utsugi
          miejsce 3 – 4Z5LU – Mikhail Dukhovny
 
          W kategorii POLSKA nagrody otrzymują:
 
          miejsce 1 – SP9CQ – Józef Ginalski
          miejsce 2 – SQ2LXN – Stanisław Mrówczyński
          miejsce 3 – SP3MEO – Roman Karbowiak
 
W kategorii Bydgoskiego Oddziału PZK (OT-04) nagrodę otrzymuje: SP2RXH   
Waldemar Siuchniński.
W kategorii SWL nagrodę otrzymuje: LYA-31 – Algimantas Merkys.
Wszystkie wyżej wym. osoby otrzymają naszą pamiątkową statuetkę. Dodatkowo 
kolegom z innych krajów wręczony zostanie przewodnik po Bydgoszczy w języku 
angielskim.

Wszystkim wyróżnionym serdecznie gratulujemy.

W imieniu organizatorów: Krzysiek SQ2JK
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5. 30 LAT BOLIMOWSKIEGO PARKU KRAJOBRAZOWEGO
Pracą  pod  znakami  okolicznościowymi:  HF30BLP  (Bolimow  Landscape  Park)  oraz
SN30BPK  (Bolimowski  Park  Krajobrazowy),  uświetniły  stacje  klubowe  SP7PCZ  z
Kozłowa Biskupiego oraz SP7KMX ze Skierniewic, przypadającą w bieżącym roku 30-tą
rocznicę  powstania  Bolimowskiego  Parku  Krajobrazowego.  Przedmiotowa  działalność
miała miejsce w okresie od 20 maja do 30 września i była realizowana zasadniczo na
falach krótkich emisjami SSB, CW oraz DIGI. Jednocześnie, w ramach programu WFF
(World Flora Fauna), obydwie stacje nadawały z obszaru samego Parku, a także z terenu
jego  pięciu  Rezerwatów  Przyrody.  Ogółem  w  sezonie  wakacyjnym  zrealizowanych
zostało 15 takich wypraw. 

Karta QSL z opisanej aktywności.

Pracując  z  okazji  jubileuszu  Parku,  członkowie  obydwu  klubów  mieli  także  okazję
zaprezentować  swoje  hobby  innym  osobom,  co  miało  miejsce  podczas  Pikniku
Rodzinnego  na  terenie  Kampusu  Państwowej  Wyższej  Szkoły  Zawodowej  w
Skierniewicach,  organizowanych  corocznie  przez  Zarząd  Okręgu  Skierniewice  Ligi
Ochrony Przyrody (z okazji obchodów Dnia Ziemi) Rajdów Pieszych w Nieborowie oraz w
Skierniewicach, a także obchodów Dnia Ochrony Środowiska oraz XII Turnieju Wiedzy
Przyrodniczej  dla  uczniów  szkół  podstawowych  w  Nadleśnictwie  Skierniewice,
Skierniewickiego  Święta  Kwiatów,  Warzyw  i  Owoców  na  terenie  udostępnionej  do
zwiedzania Parowozowni Skierniewice.
Wymiernym  efektem  tej  działalności  jest  liczba  2647  przeprowadzonych  łączności  z
krótkofalowcami  z  93  krajów,  reprezentującymi  wszystkie  kontynenty.  Aktualnie  trwa
proces wypełniania oraz wysyłania kartek QSL.

Cezary SP7MJX
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6. Zmiana we władzach LKK
Nowy prezes LKK Vladimir Shvydky UR5WMM.
Na  walnym  zebraniu  Lwowskiego  klubu
Krótkofalowców  w  dniu  19.  listopada  br.  wybrano
nowy  zarząd.  Prezesem został  Vladimir  V.  Shvydky
UR5WMM.  Z  dotychczasowej  pracy  społecznej  w
zarządzie  LKK  zrezygnował  Zbigniew  Guzowski
SP8AUP,  który  był  przez  minioną  kadencję
wiceprezesem  tego  klubu.  Nowym  wiceprezesem
został Jerzy Ostrowski SP5VJO.
Nowo-wybranym władzom LKK gratulujemy wyboru i
życzymy owocnej działalności.
Zbyszkowi  SP8AUP  serdecznie  dziękuję  w  imieniu
prezydium ZG PZK za działalność we władzach LKK.
Dzięki Jego wkładowi pracy, zaangażowaniu i licznym
akcjom obchody 90. lecia powstania LKK miały taką
uroczystą  oprawę,  a  rozsyłane  karty  QSL  oraz

dyplomy okolicznościowe rozsławiły  to wydarzenie wśród braci  krótkofalarskiej na
całym świecie.

Info. Piotr SP2JMR

7. Beskidzka Amatorska Sieć Ratunkowa rozpoczęła funkcjonowanie
W  dniu  17.  listopada  2016  roku  w  Pałacu  Czeczów  w  Gminie  Kozy  odbyło  się
Seminarium kończące projekt „Beskidzka Sieć Ratunkowa”. Stowarzyszenie Centrum
Integracji i Rozwoju Regionalnego w Woli wraz z powiatem bielskim jako partnerem
podjęło się inicjatywy organizacji  radiowej łączności kryzysowej realizowanej przez
krótkofalowców na rzecz lokalnych jednostek samorządowych. 

Trwający  ponad  rok  projekt  był  współfinansowany  przez  Fundusz  Inicjatyw
Obywatelskich  (FIO  2015-2016).  Przedsięwzięcie  zakończyło  się  podpisaniem
porozumień w zakresie przekazywania informacji w sytuacjach kryzysowych i innych
zdarzeniach zagrażających bezpieczeństwu powszechnemu pomiędzy  szesnastoma
jednostkami samorządowymi i czterema organizacjami reprezentującymi środowisko
krótkofalowców.  Sieć  obejmuje  swoim  zasięgiem  powiaty  :  bielski,  cieszyński,
żywiecki,  pszczyński.  Poza  Starostwami  do  porozumienia  przystąpiły  Gminy
Czechowice-Dziedzice,  Pszczyna,  Kozy,  Porąbka,  Chybie,  Dębowiec,  Hażlach,
Goleszów,  Zebrzydowice,  Brenna,  Bestwina,  Miedźna.  W  roku  2017  planuje  się
rozszerzenie Sieci na powiat oświęcimski oraz podpisanie porozumień o współpracy z
kolejnymi  gminami.  Ze strony środowiska  krótkofalowców porozumienie  podpisały
Centrum  Integracji  i  Rozwoju  Regionalnego  w  Woli  reprezentowane  przez  Piotra
Faltus SP9LVZ (Klub krótkofalowców SP9KMQ/SP0BASR), Galicyjskie Stowarzyszenie
Salutare  z  Żywca  reprezentowane  przez  Mirosława  Wilga  SQ9JXF  (Klub
krótkofalowców  SP9PSB/SP0ASRS),  Ochotnicza  Straż  Pożarna  w  Kozach
reprezentowana przez Leona Kippinga (Klub Krótkofalowców SP9KOZ), Beskidzki Klub
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Krótkofalowców  SP9KAT  przy  PZK  reprezentowany przez  Mirosława  Kuc  SP9ONC.
Aktualnie  BASR  skupia  35  krótkofalowców  z  południowej  części  Województwa
Śląskiego  i  zachodniej  części  Województwa  Małopolskiego.  Na  Seminarium
zawiązującym  Beskidzką  Amatorską  Sieć  Ratunkową  przybyli  między  innymi,
wiceprezes  Polskiego  Związku  Krótkofalowców  Tadeusz  Pamięta  SP9HQJ  oraz
dyrektor  Wydziału  Bezpieczeństwa  i  Zarządzania  Kryzysowego  Urzędu
Wojewódzkiego w Katowicach Andrzej Szczeponek. 

Uczestnicy uroczystej  inauguracji Beskidzkiej  Amatorskiej Sieci  Ratunkowej.(foto z
zasobów SP9KOZ)

Prowadzenie akcji ratunkowych w Beskidach jest bardzo utrudnione ze względu na
problemy z łącznością radiową w terenach poprzecinanych kotlinami górskimi, gdzie
następuje  zanik  fal  radiowych w pasmach VHF i  UHF.  By  móc realizować  pewną
łączność  radiową  członkowie  BASR  uruchomili  w  Beskidach  siedem  nowych
przemienników radiowych pracujących w paśmie 70 cm: SR9ASR, SR9BSR, SR9OSR,
SR9ZAR, SR9DV oraz w paśmie 2m SR9DSR i  SR9S. W planach  na rok 2017 są
jeszcze kolejne trzy, które będą zlokalizowane w powiatach: cieszyńskim, żywieckim i
pszczyńskim.  Są  to  nowoczesne  urządzenia  oparte  o  sieci  cyfrowe DMR Hytera  i
Fusion Yaesu, a jednocześnie umożliwiające pracę emisją analogową FM. Założeniem
alokacji  przemienników  była  zasada,  by  łączność  radiowa  mogła  się  odbywać  w
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oparciu o radiotelefony przenośne małej mocy z każdego miejsca na terenie gmin
objętych Siecią.

Szersza informacja na temat realizacji projektu jest na stronie www.basr.sp-radio.eu.
Zapraszamy krótkofalowców do współpracy w ramach Beskidzkiej Amatorskiej Sieci
Ratunkowej.

Kontakt sp0basr@sp-radio.eu, Piotr SP9LVZ

_________________________________________________________________
TNX. TNX. TNX. Redakcja Komunikatu dziękuje za przesłaną korespondencję oraz 
materiały:  Michałowi SP9XWM, Jurkowi SQ2NIA, Wiesławowi SP8NFZ, Krzysztofowi 
SQ2JK, Cezaremu SP7MJX, Tadeuszowi SP9HQJ, Piotrowi SP9LVZ.

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 skracania, 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).

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, Jurek SP3SLU – nadający komunikaty środowe PZK.
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