
 

 

           

 

 

 

 
 

 

19.03. 2019 r. 

Komunikat NR 06/2019 

Małopolskiego Stowarzyszenia Krótkofalowców 

OT PZK w Krakowie. 

Witamy Koleżanki i Kolegów! 

 

 

 
 
 
 
Wspomóż nasze działania 
      
Małopolskie Stowarzyszenie Krótkofalowców OT PZK w Krakowie jest Organizacją 
Pożytku Publicznego. Dlatego też zwracamy się do wszystkich naszych członków, 
ich Rodzin oraz sympatyków o wsparcie finansowe naszych działań, a konkretnie o 
przekazanie 1 % podatku na rzecz Oddziału. 

                                   Numer KRS 0000184410. 
Wpłacając na konto ZG PZK bez zadeklarowania na Oddział pieniądze idą na 
Prezydium. Jeśli jednak zostanie podany nr. Oddziału, to i tak nie dostajemy 
pieniędzy. 
  
Licencje,licencje … 
 
Przypominamy wszystkim członkom o konieczności sprawdzenia na stronie UKE 
ważności swoich licencji. Licencje obecnie są wydawane dla indywidualnych 
krótkofalowców jak i dla klubów na okres 10 lat przez Urząd Komunikacji 
Elektronicznej w Warszawie ( druki należy dokładnie przeczytać). 
Przypominamy również, że znaki klubowe pozostają w gestii Zarządu Oddziału. 
 
Składki do PZK za 2019 r. 
 
Składki członkowskie do PZK obowiązują dla rocznych okresów składkowych od 
roku 2018 ( zrezygnowano z wpisowego do PZK).  
Składka do MSK nie uległa zmianie. Poniżej podajemy składkę do PZK za  
I półrocze 2019 r. 
1   składka członka zwyczajnego                              102,50 zł            
2   składa ulgowa członka zwyczajnego od 71 roku   87,50 zł            
3   składka ulgowa członka zwyczajnego do 
     20 lat lub uczącego się do lat 26                            57,50 zł            
4   składka członka nadzwyczajnego ( SWL)              57,50 zł            
5   składka członka wspomagającego                         52,50 zł    

 
 
 

Z życia OT  



W dawnych Krótkofalowcach Polskich 
 
Przeglądając stare roczniki przedwojennego Krótkofalowca Polskiego, w 
numerze 8 z 1933 r. znaleźliśmy ciekawy artykuł pt.” Usuwanie przeszkód w 
odbiornikach krótkofalowych zasilanych z sieci ”.  
Życzymy miłej lektury.  

 

 
 
 



 

 
                

                                                                                                                                                 
 

 

 

 
 
KH8 – American Samoa 
Joe, OZ0J i Palle, OZ1RH będą aktywni, jako KH8 / OZ0J i KH8 / OZ1RH  
z Tutuila (OC-045), Samoa Amerykańskie między 16 a 22 kwietnia.  
Będą obsługiwali CW, SSB, FT8 i być może RTTY na 80-12 metrach.  
QSL przez LoTW i Club Log's OQRS. Więcej informacji na stronie :  
http://kh8.oz0j.dk/  
 
VP6 – Pitcairn Isl. 
VP6R to znak wywoławczy DXpedition na wyspę Pitcairn (OC-044)  
[425DXN 1445]. Przewidywane terminy pracy to okres od października do  
1 listopada. Więcej informacji i aktualizacje na https://pitcairndx.com .  
 
VU – India 
AU60BARC to specjalny znak dla amatorskiego radia Bangalore  
Club (VU2ARC), aby uczcić swój Diamentowy Jubileusz. Jest używany przez  
kilku członków BARC do 13 maja. Dzienniki zostaną przesłane do  
https://hamlogs.net/ i Club Log.  
 
XE – Maxico 
Świętowanie równonocy wiosennej, co było ważne w kulturze Majów i w tym czasie 
będą pracowały specjalne stacje:4A3MAYA, 4B3MAYA, 4C3MAYA, 6E3MAYA  
a 6F3MAYA będzie QRV w dniach 21-24 marca z różnych archeologicznych  
miejsca w meksykańskich stanach Tabasco, Yucatan, Campeche, Quintana  
Roo i Chiapas. QSL za pośrednictwem biura.  

Wiadomości DX-owe  
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YJ – Vanuatu 
Chris, VK2YUS będzie ponownie aktywny, jako YJ0CA z Efate (OC-035),  
Vanuatu od 26 marca do 2 kwietnia, w tym CQ WW WPX SSB. Będzie pracować 
przeważnie w pasmach 40, 20 i 15 metrach.  
QSL bezpośrednio do VK2YUS.  

 
                                                  TNX    :    425   DX   NEWS,    ARRL  DX  NEWS  

 
                                                                                                                         Foto: Bożena SP9MAT                                                                                                                                                                                        

Wszystkim solenizantom a w szczególności: Katarzynom, Irenom, Markom, 
Joannom oraz Franciszkom składamy życzenia wszelkiej pomyślności, a 
przede wszystkim wspaniałych osiągnięć krótkofalarskich.                                                        
      

 
 
 
 
 
 
 

Komunikat został zredagowany przez Bożenę SP9MAT oraz Andrzeja SP9KR. 
Zapraszamy do odwiedzenia strony MSK OT PZK.  www.sp9pkz.cba.pl 
Kończąc komunikat żegnamy Koleżanki i Kolegów. Spotkamy się ponownie w dniu 
2 kwietnia 2019 r. o godz. 19.00 na przemienniku SR9X na częstotliwości 145,700 
MHz a w Krakowie na wejściu przemiennika 145,100 MHz. Do usłyszenia.   
 

 

http://www.sp9pkz.cba.pl/

