KOMUNIKAT Polskiego Związku Krótkofalowców
NR 3/2017 z dnia 18. stycznia 2017 r.
Witamy wszystkich Słuchaczy oraz Czytelników naszych
komunikatów. Poniżej najnowsze informacje z minionego tygodnia.

cotygodniowych

1. Zmiana adresu odbiorczego kart QSL
W związku z zapytaniami o lokalizację Centralnego biura QSL informuję, że
adres do korespondencji oraz siedziba CB QSL nie uległa zmianie i w dalszym
ciągu CB QSL PZK mieści się na ul. Modrzewiowej 25 w Bydgoszczy. Ze względów
logistycznych zmieniliśmy jedynie adres dostarczania kart QSL zza granicy.
Piotr SP2JMR

2. Statystyki ilości członków 2000 - 2016

Dane wg. stanu na 31.12
danego roku. Dane w latach
2010 - 2016 pozyskano w
oparciu o system elektronicznej
ewidencji członków PZK OSEC.
Błąd statystyczny na poziomie
0,5% za lata 2000 - 2009,
0,05% w latach 2010 – 2016.
Dane za lata 2000 - 2009
uzyskano z sekretariatu ZG
PZK.

Na tydzień przed finałem WOŚP operatorzy stacji klubowej informowali,
krótkofalowców na całym świecie o tej akcji a w dniach 7. i 8. stycznia relacjonowali
jej przebieg.
Operatorzy stacji: SP5AHY, SP5XOK, SP5XMU, SP5QAD, SQ5ALQ, SQ5AZQ, SQ5BIQ,
SQ5BVP, SQ5BLK, SP5BUF, oraz zainteresowani uczniowie ówczesnej klasy 1b
przeprowadzili prawie 1000 QSO w pasmach 2 m i 80 m.
Dysponowali wtenczas wysłużonym FT DX 505 i radiotelefonem FMH 350 oraz
prostymi antenami.
Krótkofalowcy oprócz prowadzenia łączności zbierali też pieniądze, które przekazali
na konto WOŚP. W kolejnej edycji WOŚP krótkofalowcy z „Zajączka” pracowali pod
okolicznościowym znakiem 3Z0OSP.
Minęły 22 lata - podopieczni Zbyszka SP5AHY w pełni usamodzielnili się, niektórzy
pozostali aktywni na pasmach, a sam inicjator walczy podobnie jak przed laty o
zdrowie, ale tym razem również o własne.
Myślę, że będę wyrazicielem wielu wdzięcznych Zbyszkowi krótkofalowców SP do
grona którego i ja się zaliczam życząc mu szybkiego powrotu do zdrowia.
Ryszard SP3CUG
www.pzk.org.pl
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3. Walne Zebranie Bydgoskiego OT PZK
Zarząd Bydgoskiego Oddziału PZK zwołuje Walne Zebranie Sprawozdawczo
-Wyborcze Członków Bydgoskiego Oddziału PZK.
Zebranie odbędzie się w dniu 11. lutego 2017 roku. Rozpoczęcie godzina 10.00 (drugi
termin godzina 10.15) w auli im. prof. Antoniego Zabłudowskiego
Uniwersytetu Technologiczno - Przyrodniczego w Bydgoszczy.
Proponowany porządek obrad znajduje się na stronie Oddziału Bydgoskiego PZK pod
adresem: www.pzk.bydgoszcz.pl
Info. Daniel Danecki SQ2KLU Sekretarz Bydgoskiego Oddziału Terenowego Polskiego
Związku Krótkofalowców

4. OBÓZ TELEGRAFICZNY Witam Serdecznie! Tu Maciek SP7VV (Wieluń).
W związku z zauważalnym wzrostem zainteresowania radiotelegrafią a jednocześnie
odwrotnie proporcjonalnymi możliwościami jej nauki i doskonalenia, nosimy się z
zamiarem zorganizowania Obozu Radiotelegraficznego z prawdziwego zdarzenia.
Chodzi o spotkanie osób zainteresowanych na poważnie nauką i doskonaleniem
umiejętności radiotelegraficznych. Termin, okres, miejsce, finansowanie, oraz
wszystkie inne szczegóły - do uzgodnienia. Wszystko pod okiem najbardziej
zaawansowanych w kraju radiotelegrafistów. Informacja ma charakter sondażowy.
Proszę o informacje o wieku, stopniu aktualnych umiejętności. Bardzo proszę o pilny
sp7vvk@gmail.com
kontakt
osoby
zainteresowane.
E-mail:
Proszę o zgłaszanie zainteresowania. Drugiej takiej okazji nie będzie!
Vy! 73 de SP7VV Maciek
Tel 601 288 477

SP3DOQ (ex SP2DOQ) s.k.
Po długiej i ciężkiej chorobie zmarł 6. grudnia 2016 r. w Lesznie sp Janusz
Adamczyk SP3DOQ ( ex SP2DOQ) Pogrzeb odbył się 10. grudnia 2016 r. w Lesznie.
SP. Janusz był cenionym krótkofalowcem, utalentowanym konstruktorem i znawcą
techniki lampowej. Był bezkompromisowy w wyrażaniu poglądów i w działaniu. Swą
działalność krótkofalarską rozpoczął w Tczewie, skąd się wywodzi. Cześć Jego
pamięci!
Info. Ryszard SP4BBU
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SP8LNC s.k.
Z żalem informujemy, iż 12 stycznia tego roku po długiej i ciężkiej
chorobie, odszedł w wieku 65 lat na wieczna wartę nasz kolega ANDRZEJ
ZIĘBA SP8LNC z Ropczyc. Wieloletni członek PZK, oraz członek Oddziału
Podkarpackiego w Krośnie. Wspaniały konstruktor i koleżeński
krótkofalowiec.
JEGO odejście napełniło smutkiem serca wielu znajomych i kolegów.
Andrzeju, będzie nam Ciebie brakowało!
Uroczystości pogrzebowe odbyły się w dniu 14. stycznia na nowym cmentarzu przy
ul. Wielopolskiej w Dębicy.
Cześć Jego pamięci!
Informacja ze strony internetowej OT05.
____________________________________________________________________

TNX. TNX. TNX. Redakcja Komunikatu dziękuje za przesłaną korespondencję oraz
materiały: Ryszardowi SP4BBU, Andrzejowi SP7XFS, Danielowi SQ2KLU, Ryszardowi
SP3CUG, Maćkowi SP7VV.

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, Jurek SP3SLU – nadający komunikaty środowe
PZK.
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