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KOMUNIKAT NR 40/2016 z dnia 19. października 2016 r. 
 

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

1. Ekspedycja na Central Kiribati T31T. Powrót. 
Ekspedycja zakończyła pracę w dniu 16.10.2016 r. z 
wynikiem około 33.000 QSO. 
Ze względu na zaczynający się sezon tajfunów na Pacyfiku 
zapadła decyzja powrotu. 
 
Podróż z T31 do Apia American Samoa (5W) trwa około 7-
8 dni. Jacht ekspedycji w tej chwili znajduje się na 

wysokości Tokelau (ZK3). Pozycję jachtu ekspedycji można obserwować za pomocą 
portalu na którym pojawiają się dane z systemu satelitarnego śledzenia. 
http://share.findmespot.com/shared/faces/viewspots.jsp?glId=0Xgla9mNNNgqbSv0mx
AeuaNVP7CqnQ1qj 
 

 
Polska ekspedycja pozostawiła na atolu Kanton Island kompletną stację KF wraz z 
antena GP7. W ramach programu EMCOM stację będzie obsługiwał przeszkolony 
mieszkaniec atolu – funkcjonariusz policji. Stacja ma znak T31KNT. 
 
*Dane pobrane z systemu findmespot.com. Mapa Gogle Imagery 2016. TerraMetrica. 
Info: SP5ELA 
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2. Biuletyn Informacyjny PZK 
 
a) Sytuacja finansowa PZK 
Stan środków finansowych PZK na dzień 12 października 2016 r. przedstawia się 
następująco: konto główne ZG PZK: 1077,08 zł, konta oddziałowe: 143415,37 zł, 
dotacje: UM Bydgoszcz: 4000 zł, zbiórka publiczna Burzenin: 1773,82 zł, IBM: (minus) 
17485,73 zł (dług ZG wobec OT-01). Środki 1 % OPP: rok 2016: 56975,66 zł, lata 
poprzednie: (minus) 80 tys. zł (dług ZG wobec oddziałów). 
[info: SP5LS] 
 
b) Udostępnienie środków 
W związku z trudną sytuacją finansową budżetu centralnego ZG PZK, Prezes PZK w 
uzgodnieniu ze Skarbnikiem PZK, zwrócił się do Zarządów niektórych oddziałów 
terenowych o czasowe udostępnienie środków statutowych znajdujących się na 
subkontach oddziałowych PZK, będących w dyspozycji Zarządów OT, na konto ZG PZK - 
tytułem zasilenia rachunku dla spłaty bieżących, wymagalnych zobowiązań. Oddziały 
OT-01, OT-50 oraz OT-73 odpowiedziały na apel, podejmując odpowiednie uchwały i 
dysponując środki na ograniczony okres (do końca roku 2016) na konto centralne ZG 
PZK. Umożliwi to spłatę zobowiązań i normalne funkcjonowanie Związku do końca 
bieżącego roku. 
[info: 3Z6AEF] 
 
c) Posiedzenie Komisji Finansów i Skarbnika PZK 
Zgodnie z harmonogramem przygotowywania preliminarza budżetowego PZK na rok 
2017, do końca września Skarbnik PZK zbierał wnioski Klubów i Oddziałów Terenowych, 
a do 15 października wnioski funkcyjnych i Prezydium ZG. Na 28 października br. 
wyznaczone zostało spotkanie Komisji Finansowej przy ZG PZK, Skarbnika PZK i 
Prezesa PZK w sprawie konsultacji preliminarza. Spotkanie odbędzie się w Mokronosie 
Górnym (woj. dolnośląskie). 
[info: SP5LS] 
 
d) Rozwiązanie umowy PZK z RF Poland 
Dnia 30 września 2016 r. podpisany został aneks do „Umowy najmu na instalację 
teleinformatyczną” z dnia 20.03.2009 r. pomiędzy PZK i firmą RF Poland, rozwiązujący 
tę umowę. Jednocześnie prowadzone są negocjacje dla ustalenia warunków i treści 
nowej umowy, zapewniającej ograniczoną czasowo administrację zasobami 
informatycznymi niezbędnymi dla udziału reprezentacji PZK w zawodach IARU oraz 
przestrzeni dyskowej 8 TB (8000 gigabajtów) wraz z niezbędnym oprogramowaniem 
dla obsługi zasobów Cyfrowego Archiwum Krótkofalarstwa Polskiego. 
[info: SP5ELA] 
 
e) Zmiana koordynatora Zespołu ds Informacji i Promocji PZK 
W związku z rezygnacją (02.10.2016) Kol. Andrzeja Chałubca SP9ENO z funkcji lidera 
(managera) Zespołu ds. Informacji i Promocji PZK, obowiązki koordynatora przejął Kol. 
Remigiusz Neumann SQ7AN. Formalne zatwierdzenie przez Prezydium ZG PZK nastąpi 
w najbliższym czasie, uchwałą w drodze głosowania elektronicznego. Dziękujemy Kol. 
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Andrzejowi SP9ENO za dotychczasowe działania, wyrażając nadzieję że nadal będzie 
brał udział w pracach zespołu. 
[info: SQ7AN]  
 
f) Informacja publiczna PZK 
Do czasu zakończenia prac koncepcyjnych i wdrożeniowych Zespołu ds Informatyzacji 
PZK, dotyczących uruchomienia Biuletynu Informacji Publicznej PZK, rolę tę pełni Portal 
PZK, a podstawowe dokumenty związane z udzielaniem odpowiedzi na zapytania 
kierowane do Prezesa PZK w trybie Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do 
informacji publicznej, są zamieszczane w dziale Download na Portalu PZK, w sekcji 
dostępnej publicznie, pod adresem: 
https://pzk.org.pl/download.php?action=subcat&id=265. Obecnie przygotowywane są 
odpowiedzi na kolejne zapytania i będą sukcesywnie publikowane. 
[info: 3Z6AEF] 
 
g) Udział PZK w Forum Organizacji Pozarządowych 
W dniach 20-23 października w Gdyni odbędzie się VII Forum Organizacji 
Pozarządowych, którego głównym celem jest stworzenie możliwości wymiany myśli i 
doświadczeń wynikających ze współpracy wojska z organizacjami pozarządowymi 
działającymi na rzecz obronności państwa. Polski Związek Krótkofalowców będą 
reprezentowali: Piotr Skrzypczak SP2JMR oraz  Krzysztof Gaudnik SP7WME. 
Przewidywane jest wystąpienie i prezentacja PZK w trakcie obrad Forum. 
[info: SP7WME] 
 
h) Rozprawy sądowe 
1. Termin rozprawy sądowej w sprawie oskarżonego Zbigniewa M. został wyznaczony 
na 4 listopada 2016 r. godz. 11:30 sala 125 w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy. Polski 
Związek Krótkofalowców występuje jako pokrzywdzony. 
2. Termin rozprawy sądowej z powództwa Wiesława P. przeciwko Polskiemu Związkowi 
Krótkofalowców o ochronę praw autorskich został wyznaczony na 2 grudnia 2016 r. o 
godz. 10:00 sala 212 w Sądzie Okręgowym w Warszawie. Polski Związek 
Krótkofalowców będzie reprezentowany przez pełnomocnika. 
[info: Sądy w Bydgoszczy i w Warszawie] 
 
i) Klub SP UKF  
Dokumenty związane z powołaniem dnia 1 października br. w Rybnicy Leśnej 
k/Wałbrzycha (woj. dolnośląskie) przez 18-osobową Grupę Inicjatywną członków PZK, 
nowego klubu ogólnopolskiego PZK „SP UKF Klub”, dotarły w ubiegłym tygodniu do 
Sekretariatu ZG PZK. Wniosek Komitetu Założycielskiego został sprawdzony pod 
względem formalnym przez Sekretarza PZK oraz przekazany do wiadomości członkom 
Prezydium ZG i GKR PZK. Tym samym rozpoczęła się procedura rejestracji Klubu 
Ogólnopolskiego PZK, zgodnie ze Statutem PZK. 
[info: SP2JMR] 
 
j) Protokół ze Zjazdu PK UKF 
Na stronie Stowarzyszenia PK UKF ukazał się 11.10 br. protokół i uchwały ostatniego 
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Walnego Zjazdu, który odbył się 13 sierpnia br. w Morawie k/Stronia Śl. (woj. 
dolnośląskie). Prezes PZK, który odwiedził Zjazd i wypowiadał się w kilku kwestiach, 
zgłosił zastrzeżenia co do zgodności protokołu w zakresie zaprotokołowanych treści 
swoich wypowiedzi. Podjęto próbę uzgodnienia wspólnego komunikatu PZK i PK UKF. 
[info: 3Z6AEF] 
 

3. Koleżanki i Koledzy. 
Zwracam się do Was z prośbą o jakiekolwiek  wsparcie w leczeniu mojego  17- sto  
letniego wnuka Krzysia, który  stał się ofiarą wypadku drogowego 12 maja 2016 r. Do 
dziś Krzyś przebywa na OIOM-e. Przeszedł kilka  ciężkich operacji. W najbliższym czasie 
wraca do domu z problem oddychania i z niedowładem czterokończynowym. W związku 
z tym konieczne było przebudowanie pomieszczeń i wyposażyć je w odpowiednie 
urządzenia . Krzyś jest w pełni świadom wszystkich wydarzeń . Jest duża nadzieja i 
szansa by pomóc Krzysiowi  poprzez  podanie komórek macierzystych z którymi wiążą 
się dalsze duże koszty na które został  zakwalifikowany. Zapraszam na stronę Caritas i 
Stowarzyszenia gdzie jest więcej informacji: http://krzys.org/ 
http://pomagam.caritas.pl/pomozmy-krzysztofowi-zostac-lekarzem/ 
Krzyś  uczestniczył ze mną  w paru spotkaniach krótkofalarskim. Był ze mną w 
Kruszwicy, mieliśmy zapewniony i wykupiony pobyt w Bachorze dla 4 osób, który z 
uwagi na tragedię nie doszedł do skutku. 
Tym kolegom którzy już wsparli Krzysia bardzo serdecznie dziękuję. 
 
Edward Lewandowski SP2FWF, syn Mirosław SQ2DYW. 
Grabowiec 16.10.2016 
 

4. Skrócony spis treści ŚR11/2016 
AKTUALNOŚCI: Wiadomości DX-owe dla krótkofalowców, Zawody 
TEST: Odbiornik Tecsun PL 365 
PREZENTACJA: Kompaktowa stacja czołowa DVB, Radiotelefon Hytera, Nowe 
radiotelefony Recent 
ŁĄCZNOŚĆ: Nowości MSPO 2016, cz. 1 
ŚWIAT KF/UKF: Z życia klubów i OT PZK 
WYWIAD: 40 lat krótkofalarstwa SP9LDB 
HOBBY: Prosty radioodbiornik AM, Arduino SWR Scanner 
DIGEST: Proste układy odbiorcze 
FORUM CZYTELNIKÓW: Porady, Listy 
RYNEK I GIEŁDA 
  

5. KRÓTKOFALOWIEC POLSKI 11/2016 
Pełna relacja z obchodów 90. rocznicy powstania LKK 
Zjazd SPDX Klubu - Spała 2016 
Krótkofalarska Jesień na Pogórzu 2016 
Silent Key’s 
 
Info. Andrzej SP5AHT 
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Redakcja Komunikatu dziękuje za przesłaną korespondencję oraz materiały: Andrzejowi 
SP5AHT, Edwardowi SP2FWF. 
Redakcja komunikatu wykorzystała w całości „Biuletyn Informacyjny PZK” z dnia 17. 
10.2016 r opracowany przez Waldemara 3Z6AEF prezesa PZK  
 
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, Piotr SP8MRD, Jurek SP3SLU – nadający 
komunikaty środowe PZK. 
 

 


