KOMUNIKAT Polskiego Związku Krótkofalowców
NR 19/2017 z dnia 17. maja 2017 r.
Witamy wszystkich Słuchaczy naszych cotygodniowych komunikatów. Poniżej
najnowsze informacje z minionego tygodnia.
1. Notatka z posiedzenia Zarządu Głównego PZK.
Zgodnie z zapowiedzią w dniu 13 maja 2017 r w gościnnych progach Centrum
Promocji Kultury dzielnicy Warszawa Praga Południe odbyło się pierwsze
w bieżącej kadencji prezydium ZG PZK Posiedzenie Zarządu Głównego naszego
stowarzyszenia. W posiedzeniu uczestniczyło 26 na 38 członków ZG PZK, a więc
frekwencja wyniosła 66%.
W posiedzeniu poza członkami Zarządu Głównego uczestniczyli członkowie
Głównej Komisji Rewizyjnej w osobach Jerzy Jakubowski SP7CBG Wiceprzewodniczący GKR, Leszek Przybylak SP6CIK -Sekretarz GKR, Jan Ćwikła
SP2EXN - Członek GKR.
W części posiedzenia ZG dotyczącej spraw finansowych uczestniczyła jako gość
Bożena Manarczyk SQ5BT, właścicielka biura rachunkowego BOMAT,
prowadzącego księgowość PZK.
1. Zarząd Główny Polskiego Związku Krótkofalowców przyjął bez uwag protokół
z posiedzenia ZG PZK z dnia 9 kwietnia 2016 roku wraz z załącznikami.
2. Zarząd Główny Polskiego Związku Krótkofalowców, działając na podstawie
Ustawy z dnia 29 września 1994 r o rachunkowości (Dz.U. z 1994 roku nr 121
poz. 591) oraz Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r r11; Prawo o stowarzyszeniach
(Dz. U. Nr 79 poz. 855 z 2001r), zatwierdził bilans roczny i rachunek zysków
i strat za rok 2016 zamykających się kwotą sumy bilansowej w wysokości 221
851,05 zł oraz nadwyżką przychodów nad kosztami w wysokości 46 116,58 zł.
3. Zarząd Główny Polskiego Związku Krótkofalowców po zatwierdzeniu rocznego
sprawozdania finansowego za rok 2016 postanowił przeznaczyć kwotę 46
116,58 zł, stanowiącą wynik finansowy za rok 2016, na zwiększenie przychodów
w następnym roku obrotowym.
4. Zarząd Główny Polskiego Związku Krótkofalowców na podstawie par. 20 pkt
3 lit. f) Statutu PZK, postanowił zmienić od 2018 roku, wysokość rocznych
składek członkowskich:
Składka członka zwyczajnego: 120 zł
Składka ulgowa członka zwyczajnego od 71 roku życia: 90 zł
Składka ulgowa dla członka zwyczajnego do 20 lat lub uczącego się do 26
lat: 30 zł
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Składka członka nadzwyczajnego: 30 zł
Składka członka wspomagającego: 20 zł
Składka wpisowa - 0 zł
5. Zarząd Główny Polskiego Związku Krótkofalowców przyjął budżet na 2017
rok zamykający się kwotą przychodów 865 945,98 zł oraz wydatków w kwocie
865 945,98 zł.
6. Zarząd Główny Polskiego Związku Krótkofalowców ustalił następującą zasadę
wydatkowania środków z odpisów 1% podatku na rzecz PZK jako OPP,
przypisanych do wykorzystania przez Oddziały Terenowe PZK:
"Od 2017 r. środki z odpisu 1% podatku na rzecz PZK jako OPP przypisane do
wykorzystania przez Oddziały Terenowe PZK powinny być wydatkowane w ciągu
dwóch lat licząc od daty publikacji zestawienia przez skarbnika PZK. Środki
niewydatkowane w tym czasie będą przeznaczone na pokrycie wydatków
realizowanych z budżetu centralnego ZG."
7. Zarząd Główny Polskiego Związku Krótkofalowców na podstawie par. 46 pkt
1 oraz par. 46. pkt 3, w powiązaniu z par. 33 pkt 4 Statutu PZK, przyjął
uchwałę o niezatwierdzeniu powołania Klubu PZK "SP UKF Klub" jako
Ogólnopolskiego Klubu PZK, powołanego dnia 01.10.2016 r. przez Grupę
Inicjatywną.
8. Zarząd Główny Polskiego Związku Krótkofalowców podjął uchwały o
odznaczeniu Złotą Odznaką Honorową Polskiego Związku Krótkofalowców
Kolegów:
- Zdzisław Chyba SP3GIL
- Zbigniew Gala-Opalski SP9LDB
9. Zarząd Główny Polskiego Związku Krótkofalowców podjął uchwałę
o odznaczeniu odznaką Honorową Polskiego Związku Krótkofalowców niżej
wymienione Koleżanki i Kolegów oraz inne podmioty:
SQ8SR Mateusz KOPA
SQ6LBW Włodzimierz SIEMIĄTKOWSKI
SQ6LBS Jan JANIK
SP6PNZ Klub Krótkofalowców im. Ziemi Nyskiej
SP8TCQ Anita BANAŚ
SQ8AYG Grzegorz BECHTA
SQ8DBE Kazimierz RADZYNIAK
SP3TUT Marek GUSS
SP3UY Wiesław DUBILEWICZ
SP3NX Mirosław ANTONIAK
SP1RKR Tadeusz CISZEWSKI
SP1II Zdzisław SIERADZKI
SP1RKT Janusz OLEJNIK
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SP1FQN Lech WCISŁOWSKI
SP3SX ex SP3SXX Tomasz NAPIERALSKI
SP9CWF Eugeniusz SILUK
SP9RCF Rudolf COP
SP9HVW Józef ŁUSKA
SP9FUU Jerzy SMÓŁKA
SP9FUC Jerzy KOLORZ
SP9EYX Józef FIBIC
SP9EBQ Joachim CIEŚLIK
SP9DTR Zygfryd KANIA
SP9CTH Alojzy HARENDZA
SP9AHB Grzegorz WIECZOREK
SQ6EY Zbigniew W. FUCHS
SP6TGI Jan GALUS
SP6FHU Maciej KUCHARCZYK
SP6ECQ Wacław KACZMAREK
SP6QKT Zygmunt KRAKOWSKI
SP6OPZ Henryk KARCZEWSKI
SP6FHW Kazimierz CYNA
SP6EBK Adam GRZEGORZEWSKI
SQ6ADN Wojciech MALINOWSKI
SPDXC Stowarzyszenie Miłośników Dalekosiężnych Łączności Radiowych SP DX
Club
10. ZG PZK przyjął uchwałę o wprowadzeniu Pakietu Startowego PZK:
1. Na podstawie par. 20 pkt 1 lit. b), par. 38 pkt 1 lit f) Statutu PZK, mając na
celu promocję członkostwa w Polskim Związku Krótkofalowców, Zarząd Główny
PZK wprowadza Pakiet Startowy.
2. Pakiet Startowy przeznaczony jest dla członków i członkiń, zwyczajnych
i nadzwyczajnych, wstępujących do Polskiego Związku Krótkofalowców
po raz pierwszy.
3. Zawartość Pakietu Startowego określa załącznik nr 1 do Uchwały. Zawartość
pakietu może być zmieniana w miarę potrzeb i możliwości przez Prezydium ZG
PZK.
4. Za koordynację i realizację wdrożenia Pakietu Startowego odpowiada
wiceprezes PZK ds organizacyjnych.
12. Zarząd Główny Polskiego Związku Krótkofalowców na posiedzeniu w dniu
13 maja 2017 r. w Warszawie podjął uchwałę o uchyleniu uchwały ZG PZK nr
582/01/16 z 9 kwietnia 2016 roku.
13. Zarząd Główny Polskiego Związku Krótkofalowców podjął uchwałę o
zawieszeniu wykonywania uchwały nr 545/2015/e z dnia 07 stycznia 2015 roku
w sprawie przyjęcia definicji klubu PZK.
14. Zarząd Główny Polskiego Związku Krótkofalowców na posiedzeniu w dniu
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13 maja 2017 r. w Warszawie podjął uchwałę następującej treści: "Zarząd
Główny PZK wyraża podziękowanie Ministerstwu Cyfryzacji oraz Urzędowi
Komunikacji Elektronicznej za zrozumienie i współpracę w uzyskaniu zezwoleń
na pracę w paśmie 5 MHz i rozszerzenie pasma 70 MHz."
Uczestnicy posiedzenia Zarządu Głównego PZK wyrażają serdecznie
podziękowania Pani Barbarze Gebler-Wasiak, Dyrektorowi Centrum Promocji
Kultury dzielnicy Warszawa Praga Południe, za udostępnienie Sali Klubowej oraz
pracownikom Centrum za jej przygotowanie.
Szczegółowy protokół z posiedzenia ZG PZK zostanie przesłany na adresy
członków ZG oraz opublikowany na Portalu PZK w statutowym terminie.
[info: SP2JMR]

2. IV Sympozjum Integracyjne „Radiokomunikacja Amatorska UKF
w Europie" - GAJÓW 2017, IV Sympozjum Mikrofalowe i EME
Cel Sympozjum:
Integracja środowiska krótkofalowców krajów Unii Europejskiej, pracujących
w pasmach UKF/50 MHz – 480 THz/ oraz wymiana doświadczeń w zakresie
łączności i osiągnięć technicznych w krajach Unii Europejskiej.
Termin Sympozjum:
8 – 11 czerwiec 2017r /czwartek - niedziela/
Miejsce Smpozjum:
Agroturystyka ”Dom Na Wzgórzu” 515 m n.p.m.
Gajów 1 ; 57-420 Radków
Lokator: JO80EM
Program ramowy:
http://ukf-te.iq24.pl/default.asp?grupa=250986&temat=442602
Uczestnicy Sympozjum:
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http://ukf-te.iq24.pl/default.asp?grupa=250989&temat=442605&nr_str=1
Koszt Sympozjum:
Pobyt 3-dniowy – 320 zł
( nocleg, śniadanie, serwis kawowy, obiad, kolacja integracyjna, piwo, znaczek
Sympozjum, identyfikator na smyczy, materiały Sympozjum, zdjęcie, nagrody
w UKF Tomboli, nagrody w konkursie PUK UKF, grawertony, dyplomy)
Uczestnicy w dniu 10.06.2017 r. /sobota/ - nie partycypują w kosztach
/wyżywienie we własnym zakresie/
Organizatorzy.
3. Skrócony spis treści Świata Radio 6/2017
AKTUALNOŚCI: Wiadomości DX-owe dla krótkofalowców, Zawody
ANTENY: Zdalne sterowanie anten
TEST: Wzmacniacz HPA-8000B
PREZENTACJA: Transmodulatory DVB – cd.
ŁĄCZNOŚĆ: Praca przez przemienniki (4) - sieć cyfrowego głosu DMR, Nowości
Europoltech 2017 (cz. 1), Bestsellery dla krótkofalowców
ŚWIAT KF/UKF: 90 lat śląskiego krótkofalarstwa, Moje 35 lat krótkofalarstwa
HOBBY: Konwerter do tunerów DVB-T
DIGEST: Przydatne rozwiązania radiowe
FORUM CZYTELNIKÓW: Porady
RYNEK I GIEŁDA
4. KRÓTKOFALOWIEC POLSKI 6/2017
Sośna Góra 2017
Kurs 3Z5PW
RBM-1 w zawodach QRP
Zaproszenie na XII Piknik SP-OK-OM
Wyprawa krótkofalarska na Tuvalu T2 relacja SP5EAQ, SP7DQR
Spotkania na Górze Szybowcowej
5. INFORMACJA o PLENEROWYM SPOTKANIU INTEGRACYJNYM
KLUBU SP9PEW
Zgodnie z zapowiedzią w dniu 6.05.2017 r. r. na śródleśnej polanie przy
Leśniczówce Lubliniec członkowie naszego klubu oraz koledzy krótkofalowcy
z wielu miejscowości w kraju spotkali się na Plenerowym Spotkaniu
Integracyjnym „WIOSNA 2017”. Spotkanie rozpoczęło się o godz. 9,oo od
zainstalowania radiostacji KF przez Eligiusza SP9LLS. W spotkaniu z ramienia
naszego klubu udział wzięli: SP9TDX, UNK, LLS, RVC, RTK, RCG, CWF, FJJ,
DHY, SQ9FMZ, SO6AHZ, SO9DXN, DL3AU (SO9AU).
www.pzk.org.pl

5

Swoja obecnością zaszczycili m.in: Prezes PZK - Waldemar 3Z6AEF,
Wiceprezes PZK - Tadeusz SP9HQJ, Prezes OT06 PZK - Marek SP9HTY,
Sekretarz OT06 PZK - Jan SQ9DXT, oraz wielu innych kolegów, którym nie
przeszkadzał brak słońca.
Ponadto gościli członkowie następujących klubów PZK: SP9ZPS, SP9PNB,
SP9KJM, SP9KDU, SP9KDA, SP9PKS, SP6WZR, SP6PWR oraz kilku sympatyków
krótkofalarstwa, którym nie przeszkadzał brak słońca. Niektórzy przybyli ze
swoimi XYL, co się bardzo chwali.
Zarząd Główny PZK uhonorował kilku kolegów nagrodami książkowymi oraz
dyplomami w uznaniu szczególnych zasług na rzecz rozwoju i integracji
środowiska krótkofalarskiego rejonu lublinieckiego.
Przez cały czas czynny był „szwedzki stół” oraz ognisko i grill. Nadwornymi
kucharzami byli Mariusz SP9TDX i Janusz SP9RCG. Spisali się świetnie. Nic nie
„przypalili”. Ale chyba największym powodzeniem cieszyło się swojskie danie
w postaci „pajdy chleba ze smalcem i ogórkiem”. Wszystkim smakowało i
nikomu nie zaszkodziło.
W trakcie spotkania odbyły się zawody strzeleckie z broni pneumatycznej w
kategorii HAM i XYL. Niektórzy zawodnicy osiągnęli imponujące wyniki. Ale nie
chodziło o wyniki, tylko o wspaniałą zabawę. Zawody prowadzili Jacek SP9RVC
i Damian SQ9FMZ Zwyciężczynie i zwycięzcy otrzymali cenne nagrody
i dyplomy.
Ponadto wszyscy uczestnicy spotkania otrzymali upominki w postaci
materiałów promujących Ziemię Lubliniecką. Było to możliwe dzięki Starostwu
Lublinieckiemu, Urzędowi Miasta Lubliniec, Urzędowi Gminy Ciasna i
Nadleśnictwu Lubliniec, które to instytucje przekazały nam upominki - za co
serdecznie dziękujemy. Każdy z uczestników otrzymał też stosowny
„CERTYFIKAT” potwierdzający udział w spotkaniu. Przez cały czas trwania
spotkania dominowały dyskusje, oczywiście na tematy krótkofalarskie.
Myślę, że wszyscy uczestnicy byli zadowoleni z tego spotkania, tym bardziej,
że miejsce jest bardzo urokliwe, a pogoda nam dopisała.
Łącznie w spotkaniu wzięły udział 41 osób. Przeprowadzono ponad 50 QSO.
Zresztą co się będę rozpisywał. Wszystko widać na zdjęciach wykonanych
przez wielu kolegów.
Kto nie był niech żałuje!
Stanisław SP9UNK
6. Zapraszamy do udziału w zawodach QUO VADIS 2017
W imieniu organizatora zapraszam wszystkich nadawców SP do
udziału w VIII Krajowych Zawodach Krótkofalarskich QUO VADIS 2017. Bardzo
proszę o udział jak największej ilości stacji z województwa lubelskiego ponieważ
łączności z gminami lubelszczyzny są podwójnie punktowane.
www.pzk.org.pl
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Najważniejsze punkty regulaminu. Zawody trwają tylko 1 godzinę i jeśli
możesz poświęć ją dla upamiętnienia wielkiego Polaka, nowelisty,
powieściopisarza i publicysty Henryka Sienkiewicza. Laureata Nagrody Nobla
w dziedzinie literatury w 1905
Cel zawodów: Upamiętnienie 171. rocznicy urodzin polskiego pisarza, Syna
Ziemi Łukowskiej, laureata nagrody Nobla - Henryka Sienkiewicza, oraz
popularyzacja historycznych miejsc ziemi łukowskiej z nim związanych.
Termin zawodów:
20 maja 2017 (sobota) od godz: 06:00 do 06:59 UTC
czyli (08.00 do 08.59 czas lokalny) logujemy w czasie UTC.
7. Informacja na temat Krajowych Zawodów Krótkofalarskich QUO
VADIS
W roku 2017 już po raz ósmy odbędą się zawody QUO VADIS.
Celem zawodów jest:
- upamiętnienie 171. rocznicy urodzin wielkiego, polskiego pisarza, Syna Ziemi
Łukowskiej, laureata nagrody Nobla - Henryka Sienkiewicza oraz popularyzacja
historycznych miejsc ziemi łukowskiej z nim związanych.
- popularyzacja krótkofalarstwa polskiego oraz organizacji jaką jest Polski
Związek Krótkofalowców, oraz podnoszenie umiejętności operatorskich dużej
rzeszy głównie młodych, polskich krótkofalowców.
Pomysłodawcą organizowania zawodów oraz ich managerem jest Krzysztof
SP5KP wraz z łukowskimi krótkofalowcami:
Kasią SP8-20-131, Mariuszem SQ8JCB, Andrzejem SP5IKO (z małżonką
Hanią), Grzegorzem SQ8GRY, Waldka SQ8PIW, Teresą SP5XVQ i Kazikiem
SP5XVO
Zawody odbywają się pod patronatem Pana Jerzego Kędry Wójta Gminy
Krzywda w której to leży miejscowość Wola Okrzejska gdzie urodziła się Henryk
Sienkiewicz.
Bardzo dużego wsparcia udziela nam Pan Macieja Cybulskiego Dyrektora
Muzeum Henryka Sienkiewicza w Woli Okrzejskie oraz Kol Jerzy Kowalski prezes
OT20 PZK w Lublinie.
Mamy wielu wspaniałych sponsorów którzy fundują trofea i nagrody do
losowania.
Zawody QUO VADIS cieszą się bardzo dużą popularnością wśród polskich
krótkofalowców co potwierdza rekordowa ilości uczestników w poszczególnych
latach:
2010 - 192 uczestników ze 115 gmin RP
2011 - 212 uczestników ze 120 gmin RP – krajowy rekord ilości
uczestników
www.pzk.org.pl
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2012 - 192 uczestników ze 112 gmin RP
2013 - 171 uczestników z 97 gmin RP
2014 - 196 uczestników ze 102 gmin RP
2015 - 212 uczestników ze 120 gmin RP – powtórka rekordu ilości
uczestników
2016 - 212 uczestników ze 120 gmin RP – powtórka rekordu ilości
uczestników
Jak widać z powyższego już 3-krotnie ustanowiono REKORD ilości uczestników
w zawodach krajowych.
Czyli zawody QUO VADIS są rekordzistą ilości uczestników wśród
zawodów krajowych.
Nikt z dotychczasowych organizatorów zawodów krajowych nie zgromadził
takiej ilości uczestników, na jednym paśmie, w zawodach trwających 1-2
godzin. Zawody są rozliczane w ciągu 7 dni a uroczyste podsumowania odbywa
się w ciągu 1-ca po zawodach w pięknej scenerii Muzeum H. Sienkiewicza
w Woli Okrzejskiej – miejscu urodzenia Noblisty.
Na spotkanie licznie przybywają uczestnicy zawodów wraz z rodzinami głownie
członkowie PZK.
Po oficjalnej części wręczenia Statuetek i dyplomów oraz losowaniu nagród
wśród uczestników zawodów QUO VADIS, w parku na terenie MHS odbywa się
ognisko.
W imieniu organizatora chciałem poprosić wszystkich Ham,s którym twórczość
Henryka Sienkiewicza nie jest obca i zechcą poświecić 1 godzinę. 20 maja od
6.00-6.50 UTC (8-8.59 lokal) a by tym podziękować Nobliście biorąc udział
w zawodach QUO VADIS 2017, a następnie przyjechać 18 czerwca br. na
godz. 12.00 do Woli Okrzejskie na spotkanie..
Krzysztof SP5KP, SN5N
manager zawodów QUO VADIS
8. Zapraszamy do zawodów o Puchar Miasta Lwowa
Celem zawodów jest promowanie krótkofalarstwa oraz promocja miasta Lwowa.
Zawody odbędą się w dniu 20 maja w godzinach 19-21 GMT. Są podzielone na
4 tury.
Szczegóły w regulaminie opublikowanym na portalu PZK pod poniższym
linkiem:
https://pzk.org.pl/news.php?readmore=4020
Info. Jurek SP5VJO wiceprezes LKK
9. Radioreaktywacja i zawody z okazji Dnia Dziecka
Zbliża się Dzień Dziecka a wraz z nim zawody krótkofalarskie rozgrywane z tej
okazji.
Jako organizatorzy tegorocznej edycji, kontynuując pracę Kolegów z klubu
SP4KSY, mamy przyjemność zaprosić Was do wzięcia w nich udziału.
www.pzk.org.pl
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Zawody odbędą się 1 czerwca 2017 roku w godzinach 15,30 - 16,59
UTC na paśmie 3,5MHz.Jednocześnie chcielibyśmy zwrócić Waszą uwagę na
nowości i zmiany w regulaminie zawodów
i zachęcić Was do aktywnej pracy wspólnie z młodymi sympatykami
krótkofalarstwa. Bardzo prosimy o zapoznanie się z załączoną ulotką.
Omawiamy w niej poszczególne kategorie udziału w zawodach, które odbiegają
od standardowych kategorii klasyfikacyjnych w zawodach krajowych.
Mamy nadzieję, że stworzy to lepsze warunki dla szerszego udziału młodzieży.
Zawody zostaną rozliczone elektronicznie i ogłoszone w dniu zakończenia roku
szkolnego.
Uwaga: termin nadsyłania logów jest krótki i upływa 4 czerwca o
godzinie 22:00 UTC
Informacje o zawodach znajdziecie na stronach :
http://reaktywacja.org.pl/zawody-dzien-dziecka oraz
http://sp5prf.pl/zawody-dzien-dziecka.php
Jeżeli macie do nas pytania lub sugestie czekamy na kontakt e-mailowy:
zawodydd@gmail.com
Prosimy o przekazanie tej informacji wszystkim potencjalnie zainteresowanym.
Liczymy, że w klubach i oddziałach terenowych znajdą się chętni do startu
w zawodach z udziałem młodych uczestników.
Do usłyszenia w zawodach!
73, Rada Pedagogiczna Zawodów Dzień Dziecka

SQ1SNN Robert Wera.
Z wielkim żalem chciałbym powiadomić szanowne Koleżanki i Kolegów, że
w sobotę czyli 13.05.2017 r. odszedł od nas nasz kolega i przyjaciel Robert
Wera SQ1SNN z Sowna. Członek Zachodniopomorskiego OT PZK.
Pogrzeb Roberta odbył się w środę 17.05.2017 r. w Złocieńcu.
Info: Łukasz SQ1NXO

SP9BLF S.K. Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 5 maja 2017 r. odbył
się w Bochni, na Cmentarzu Komunalnym pogrzeb naszego Kolegi Zbigniewa
Skury SP9BLF.
Kolega Zbigniew SP9BLF wstąpił do Polskiego Związku Krótkofalowców w 1961
roku. W latach 1964-1966 oraz od 1983-1985 roku pełnił funkcję QSL Managera
w ZOW PZK w Krakowie, jak również prowadził oddziałową bibliotekę.
Od 1970 do 1973 był Sekretarzem w SP DX Club.
W latach 1980-1983 był wydawcą dyplomu „Cracovia”, zaś później pełnił
funkcję skarbnika w ZOW PZK w Krakowie.
W październiku 1980 r. został odznaczony medalem za zasługi dla obronności
kraju.
Prowadził indywidualne szkolenia nasłuchowców n / Oddziału. Brał czynny udział
w pracach stacji okolicznościowych organizowanych przez Stowarzyszenie.
www.pzk.org.pl
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Odznaka Honorowa PZK została przyznana w 1982 r., zaś w 2004 roku została
przyznana Złota Odznaka Honorowa.
Cześć Jego Pamięci. Członkowie klubu SP9PKZ

SP3FFJ s.k. Kolega Brunon Musiał z Krotoszyna był członkiem PZK od
roku 1970, to jest od momentu wstąpienia do Poznańskiego Klubu
Krótkofalowców. Pod wpływem najlepszego przyjaciela Julka SP7 FAA
przystąpił do egzaminu w Łodzi w roku 1971. Po otrzymaniu licencji nadawcy i
znaku wywoławczego SP3FFJ rozpoczął pracę na pasmach
ultrakrótkofalowych. Pierwszą łączność nawiązał z Jurkiem SP9FG pracującym
z Kasprowego Wierchu emisją AM. Pasją Brunona było konstruowanie urządzeń
nadawczo - odbiorczych oraz systemów antenowych, Brunon był świetnym
konstruktorem. Członek PK-UKF nr 90, w latach 1973-1977 był zaangażowany
w prace klubu PZK SP3PFQ w Ostrowie Wlkp., następnie był współzałożycielem
Klubu Krótkofalowców LOK w Krotoszynie. W latach 1984-1985r kolega SP3FFJ
prowadził pierwsze w południowej Wielkopolsce łączności przez satelity w
paśmie 70 cm, pracując wyłącznie na urządzeniach własnej roboty. Pod koniec
lat dziewięćdziesiątych zakupił pierwszy fabryczny TRX na KF i można go było
usłyszeć na falach krótkich, ale jednocześnie był również aktywny na pasmach
2m i 6m. Pod koniec życia konstruował również rowery z napędem
elektrycznym oraz baterie fotowoltaiczne. W czasie swojej działalności
radioamatorskiej pomagał młodszym kolegom w wykonywaniu urządzeń
nadawczych i anten. Brunon w latach osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych
bywał często na zjazdach i spotkaniach PK-UKF. Do najciekawszych konstrukcji
ś.p. Brunona SP3FFJ należały: 400 W wzmacniacz mocy na pasmo 432 MHz,
transceiver na 144 MHz zbudowany w obudowie RBM1, czy słynna przeróbka
Wehrmachtowskiego Torna EB z niemieckich lamp RV na tranzystory. W roku
2013 SP3FFJ został wyróżniony Odznaką Honorową PZK nr 876. Cześć Jego
Pamięci!
Brunon zmarł 8 maja 2017 w Krotoszynie, pogrzeb był się w piątek 12
maja 2017r. na cmentarzu w Krotoszynie.
Bogdan SP3LD
TNX. TNX. TNX. Redakcja Komunikatu dziękuje za przesłaną korespondencję
oraz materiały: Bożenie SP9MAT, Bogdanowi SP3LD, Andrzejowi SP5AHT,
Staszkowi SP6MLK, Stanisławowi SP9UNK, Jurkowi SP5VJO, Krzysztofowi
SP5KP, Łukaszowi SQ1NXO.
Materiały do komunikatu na kolejną środę powinny być przesłane nie później
niż do wtorku, godz. 15:00. Prosimy je nadsyłać jednocześnie na adresy:
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sp2jmr@pzk.org.pl, sq7an@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.
Uwaga! Dostarczane do publikacji w „Tygodniku Krótkofalowca” 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., a materiał w nich
zawarty jest wykorzystywany przez redakcje: „Tygodnika Krótkofalowca” oraz
„Krótkofalowca Polskiego”

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

ZAWODY
Regulamin zawodów <<Puchar Lwowa Łączności na KF 2017>>
Regulamin
1.Cel zawodów.
Celem zawodów jest promowanie radio sportu, krótkofalarstwa oraz miasta
Lwowa.
2.Organizator:
2.1 Organizacja pozarządowa <<LKK>>
2.2 Wywołanie ogólne:
CW r11; CQ LVIV TEST
SSB r11; <<CQ Lviv Cup>>
3.Termin zawodów
3.1 20 Maja 2017
3.2 Od 19.00 do 20.59 UT (GMT) w cztery tury
- Pierwsza tura CW od 19.00 do 19.29 UT;
-Druga tura CW od 19.30 do 19.59 UT;
-Trzecia tura SSB od 20.00 do 20.29 UT;
www.pzk.org.pl
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Czwarta tura SSB od 20.30 do 20.59 UT;
W każdej turze z tym samym uczestnikiem jest dozwolone tylko jedno QSO.
3.3 Pasmo 80 metrów. Polecone segmenty:
3530 r11; 3560 CW, 3610 r11; 3640 SSB.
4.Uczestnicy zawodów.
4.1 Do udziału w zawodach są zaproszeni krótko falowce z całego świata.
4.2 Kategorie uczestników:
-A - Indywidualne CW
-B- Indywidualne SSB
-C- Indywidualne Mix(SSB+CW)
-D-Radiostacje klubowe tylko Mix(SSB+CW)
5.Raporty
RS(T) + numer kolejnej łączności od 001.
Numeracja QSO ciągła we wszystkich turach.
6.Punktacja
6.1 Za każde QSO jest naliczany 1 punkt.
6.2 Wynik końcowy: suma zdobytych punktów podczas zawodów.
7.Dzienniki
7.1 Wyłącznie w postaci elektronicznej w formacie CABRILLO. Nazwa pliku
składa się ze znaku uczestnika oraz
kategorii np: UR0WWW _D.cbr
7.2 Końcowy termin podania wyników r11; 27.05.2017 do 20.59 UT.
7.3 Wyniki wysyłać na adres: uy5xeg@gmail.com
8. Sędziowie zawodów
8.1 Za pomocą komputera.
8.2 Główny sędzia zawodów-Sędzia międzynarodowej kategorii G.Czlijanc
(UY5XE).
8.3 QSQ nie jest zaliczane obojgu uczestnikom w przypadku źle nadawanego
lub odebranego numeru .QSO
-Źle odebranego znaku.
-Przy nieodpowiednim czasie QSO więcej niż 3 minuty.
8.4 Organizacja pozarządowa ogłasza wyniki zawodów nie później niż 1 lipca
2017.
8.5 Wyniki zawodów będą podane na oficjalnej stronie LKK.
9. Nagradzanie uczestników.
9.1 Zwycięzca zawodów otrzymuje główną nagrodę za największą ilość
punktów.
9.2 Pozostałymi nagrodami będą odznaczeni uczestnicy z maksymalną ilością
punktów w swoich kategoriach.
9.3 Uczestnicy zawodów które zajęli 2-3 miejsce w swoich kategoriach będą
odznaczeni medalami i dyplomami.
9.4 Każdy uczestnik zawodów otrzyma pamiątkowy Certyfikat.
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