KOMUNIKAT sekretariatu ZG PZK NR 34/2016 z dnia 7 września 2016 r.
Witamy wszystkich Słuchaczy oraz Czytelników naszych cotygodniowych komunikatów.
Poniżej najnowsze informacje z minionego tygodnia.
1. Zjazd Techniczny Burzenin 2016
Jeszcze tylko 3 dni dzielą nas od kolejnego już 5. Zjazdu Technicznego Krótkofalowców
SP. Wprawdzie jest już po terminie zgłoszeń, ale z całą pewnością koledzy mieszkający
w pobliżu zechcą odwiedzić Zjazd i zapoznać się z nowinkami technicznymi oraz
uczestniczyć w wybranych prezentacjach. Program Zjazdu znajduje się pod linkem:
http://www.zjazdtechniczny.krotkofalowcy.com.pl/
Do chwili obecnej do udziału w Zjeździe zarejestrowało się 380 osób.
Organizatorzy

2. Rejestracja na 6. konferencję ARISS w Polsce.
Treść: Działa już formularz rejestracyjny na 6 Ogólnopolską Konferencję Uczestników i
Sympatyków Programu ARISS. Zapraszamy na stronę internetową konferencji:
http://ariss.pzk.org.pl
Zaproszeni na konferencję prelegenci przedstawią prezentacje i referaty, które mają na
celu pokazać jak przygotować i zrealizować szkolny kontakt radiowy ARISS. Omówione
zostaną zasady przyjmowania i realizowania wniosków szkół ubiegających się o udział w
programie. Spotkanie będzie też okazją do omówienia bieżących działań wolontariuszy
ARISS w Polsce.
Zapraszamy nauczycieli i uczniów oraz krótkofalowców, którzy dotychczas brali udział w
programie ARISS w Polsce, ale przede wszystkim tych, którzy są zainteresowani
zorganizowaniem łączności radiowej z astronautą przebywającym na pokładzie
Międzynarodowej Stacji Kosmicznej.
Organizatorami konferencji są: Polski Związek Krótkofalowców, Stowarzyszenie
Przyjaciół Szkoły "ZAP - Edukacja", Ostrowski Klub Krótkofalowców SP3POW, Grupa
ARISS w Polsce przy wsparciu organizacyjnym m. in. ARISS Europe oraz Zespołu Szkół
Technicznych w Ostrowie Wielkopolskim. Honorowy patronat nad konferencją objęli
Wielkopolski Kurator Oświaty oraz Starosta Ostrowski. Honorowym przewodniczącym
konferencji został Gaston Bertels ON4WF Mentor ARISS Europa.
Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej http://ariss.pzk.org.pl
Armand SP3QFE i Sławek SQ3OOK
3. Portal dyplomowy PZK.
Informujemy, że Portal dyplomowy PZK (awards.pzk.org.pl) został
w znacznym stopniu zmodernizowany i zaktualizowany.
Za fachowe wykonanie prac informatycznych na zasadzie
wolontariatu serdeczne podziękowania składamy Kol. Grzegorzowi
Siemakowi SP3V.
Na podstawie uchwały 2/2016/E Prezydium ZG PZK z dnia 17
sierpnia 2016 r. funkcję Award Managera PZK objął Jerzy Gomoliszewski SP3SLU.
www.pzk.org.pl
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Aktualny adres do wysyłki zgłoszeń na dyplomy wydawane przez PZK to:
Award Manager PZK, P.O. BOX 15, 62-700 Turek.
Info: SP5ELA
4. Otwarte posiedzenie Zarządu Środkowopomorskiego OT PZK (OT22)
W sobotę dnia 3. września 2016 r. w klubie SP1PEA/SN1I w Koszalinie odbyło się
otwarte posiedzenie zarządu OT 22. Posiedzenie oprócz spraw bieżących dotyczących
funkcjonowania OT skupiło się na możliwych do realizacji formach promocji
krótkofalarstwa w tym także we współpracy z władzami miasta Koszalina oraz innych
miast z regionu. Drugim tematem była organizacja i rozwój regionalnych spotkań
organizowanych w Bachorzu przez działające na północy kraju Oddziały Terenowe PZK.
Wstępnie uzgodniono, że spotkania mają mieć charakter rozwojowy i organizatorzy
będą zabiegali o włączenie się do ich organizacji wszystkich oddziałów z północy SP, tak
aby współorganizatorami było 7 OT tj: OT04, OT26, OT09, OT14, OT21, OT16, OT22.
Forma spotkań zostanie najprawdopodobniej wzbogacona o część handlową.
W posiedzeniu uczestniczyli:
Wojtek SP2ALT reprezentujący Pomorski OT PZK (OT09)
Piotr SP2LQP reprezentujący Bydgoski OT PZK (OT04)
Jerzy SQ2NIA prezes OT22 oraz Piotr SP1GZF, Darek SQ1OD, Jacek SP2CNV –
członkowie zarządu OT22, Jarek SP1C sekretarz OKR oraz piszący te słowa Piotr
SP2JMR sekretarz PZK. Posiedzenie trwało ok 3. godzin, a bardzo sprawnie prowadził je
Jerzy SQ2NIA prezes OT22.
Info. Piotr SP2JMR
5. Zaproszenie do Jodłówki Tuchowskiej
Zarząd Oddziału Terenowego PZK nr 28 w Tarnowie, serdecznie zaprasza na XXXI już
spotkanie w Jodłówce Tuchowskiej, pod hasłem „Krótkofalarska Jesień na
Pogórzu”, które organizowane jest dla podsumowania Zawodów Tarnowskich
i wręczenia zwycięzcom trofeów. Spotkanie tradycyjnie odbywa się w drugi weekend
września. W bieżącym roku będą to dni 9-11 września.

Uczestnicy spotkania „Krótkofalarska Jesień na Pogórzu” - Jodłówka Tuchowska 2015 r.
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Program spotkania jest stały od wielu lat. Istnieje możliwość zakwaterowania
i wyżywienia na miejscu (około 41 zł osobodzień).
„Krótkofalarska Jesień na Pogórzu” to jedno z największych i najstarsze na południu
Polski spotkanie krótkofalowców, znane z możliwości spotkania się z wieloma znanymi
tylko z eteru ludźmi, zakupu potrzebnych w krótkofalarstwie podzespołów, kompletnego
sprzętu, czy po prostu przewietrzenia płuc w pobliskim lesie. Przede wszystkim jest to
piękne krajobrazowo miejsce Pogórza Ciężkowickiego i Pasma Brzanki, chyba jedno
z najpiękniejszych w SP miejsc, w których odbywają się nasze środowiskowe spotkania.
Serdecznie zapraszamy!
W imieniu Organizatora Stanisław SQ9AOR
6. Wyniki zawodów "Bitwa Warszawska 1920 roku" rozegranych 15
sierpnia 2016 r.
W zawodach wzięło udział 139 stacji: 135 stacji nadawczych i 4-ry stacje SWL.
Tylko 6 stacji nadawczych nie przysłało logów.
Stacje, które zajęły miejsca 1-sze, 2-gie i 3-cie otrzymają pocztą papierowe
dyplomy, pozostałe stacje elektroniczne certyfikaty uczestnictwa via e-mail.
Informacje aktualne i archiwalne o Zawodach "Bitwa Warszawska 1920 roku"
znajdziesz na portalu WOT PZK: http://www.ot25.pzk.org.pl/
Serdecznie dziękujemy za udział w zawodach i zapraszamy do ponownego uczestnictwa
w dniu 15 sierpnia 2017 roku!
W imieniu Komisji Zawodów
73 de Jurek sp5ssb/sn5b i Janusz sp5jxk/sn5j
7. Nowy program dyplomowy Śląskiego OT PZK
W imieniu organizatorów zapraszam do udziału w nowym programie
dyplomowym - Fortyfikacje Obszaru Warownego „ŚLĄSK” - SFOTA – Silesian
Fortifications On The Air. Inauguracyjna aktywność odbędzie się 17 września
2016r o godz. 10:00. przy Izbie Muzealnej - Schron Bojowy nr 52 – w
Dobieszowicach ul. Wesoła. GPS : N 50°23'54,18" E 18°58'42,48". Swój udział
zapowiedzieli operatorzy z klubu SP9YFF, SP9ZPS oraz SP9PNB. Wszystkie informacje
dotyczące SFOTA są dostępne na stronie: www.sfota.of.pl, OT-06 PZK,
http://pzk.katowice.pl/news.php?readmore=1133
Organizatorami akcji są: Silesian Radioamateur Group SP9YFF, HKŁ "POSMYK "
SP9ZPS, Stowarzyszenia Na Rzecz Zabytków Fortyfikacji „Pro Fortalicium” oraz Śląski
Oddział Terenowy PZK w Katowicach. Patronatem medialnym jest TV Silesia oraz Radio
Silesia.
W tym samym miejscu i o tej samej godzinie odbędzie się spotkanie integracyjne
członków Śląskiego Oddziału Terenowego PZK w Katowicach. Więcej informacji na
temat spotkania jest na stronie OT-06:
http://pzk.katowice.pl/news.php?readmore=1130
Mając takie zaplecze operatorów myślę, że nawiążemy dużą ilość łączności.
Kol. Marcin SQ9ITA przeprowadzi pokaz ratownictwa medycznego. Każdy będzie
mógł doszkolić swoje umiejętności w prawidłowym udzieleniem pierwszej pomocy.
www.pzk.org.pl
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Liczymy również na przyjazd samochodu pomiarowego UKE. Będzie można
obejrzeć wyposażenie wozu, zobaczyć pracę aparatury pomiarowej, zapytać panów z
UKE o różne interesujące nas krótkofalowców tematy.
Marek SP9HTY Prezes OT-06
SP6XRI s.k. W dniu 29.08.2016 r. w wieku 91 lat zmarł Mieczysław Wasilewski
SP6XRI, członek Stowarzyszenia Elektryków Polskich oraz Polskiego Związku
Krótkofalowców i klubu SP6PWW, którego był współzałożycielem. Pogrzeb ŚP
Mieczysława odbył się 1 września 2016 r. o godz. 12:00 na Cmentarzu Grabiszyńskim
we Wrocławiu.
Cześć Jego pamięci!
Członkowie klubu SP6PWW.
Informację przekazał Michał SQ6IYV.
Redakcja komunikatu dziękuje za dostarczoną korespondencję oraz informacje:
Michałowi SQ6IYV, Markowi SP6HTY, Jurkowi SP5SSB, Januszowi SP5JXK, Staszkowi
SQ9AOR, Krzysztofowi SP6DVP, Armandowi SP3QFE, Sławkowi SQ3OOK oraz
organizatorom Zjazdu Technicznego Krótkofalowców SP.
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).
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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