
 

 

           

 

 

 

 
 

 

02.04. 2019 r. 

Komunikat NR 07/2019 

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. 
  
Uwaga, uwaga, uwaga … 
 
W związku z otrzymaną od sekretarza Polskiego Związku Krótkofalowców 
informacją o fakcie braku wpłat na konto PZK kwot z naszego Oddziału, Zarząd 
zwrócił się do Poczty Polskiej o wyjaśnienie, dlaczego pieniądze nie zostały 
przekazane na adres odbiorcy. W związku z tym przekazujemy odpowiedzi Poczty 
Polskiej. 
 
Członkowie MSK OT 10 PZK, 

 

Piszę tylko na znane mi adresy członków MSK w sumie do 5 z Was tj:  

SP9XUM, SP9ATE, SQ9PBV, SP9IBJ, SP9MRY oraz do Bożeny SP9MAT i Andrzeja 

SP9MAX choć z pisma, które załączam wynika, że Prezes OT 10 nie ma dostępu 

do internetu oraz komputera. Na portalu PZK nie ma innych adresów 

internetowych niż SP9PKZ, nie mam ich także w systemie OSEC co ogranicza 

prawa członków PZK. 

 

Sprawa jest poważna ponieważ: 

 

1. Do dnia dzisiejszego od 01.01.2019 do 14.02.2019 na koto ZG PZK nie 

wpłynęła z tyt składek członków  OT10 żadna kwota 

 

 

Vy 73! Piotr Skrzypczak SP2JMR sekretarz PZK 

 

Z życia OT  



 
 



 
 

Jeśli zarzuca się Oddziałowi brak wpłat, to najpierw trzeba to sprawdzić, a potem 
pisać właściwą odpowiedź. Sami oceńcie to członkowie MSK OT PZK w Krakowie. 
 
 
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    

 
 
 
W dawnych Krótkofalowcach Polskich 
 
Przeglądając stare roczniki przedwojennego Krótkofalowca Polskiego, w 
numerze 11 z 1933 r. znaleźliśmy ciekawy artykuł pt.” Idealna charakterystyka 
statyczna anodowej modulacji równoległej ”.  
Życzymy miłej lektury.  

 

 
 
 



 

 



 
 

 
 



 
 

 
 

 SP DX Contest 2019    
 
Termin zawodów  6 – 7 .04.2019 od godz.15.00 UTC ( 17 loc) w sobotę do 
godz.15.00 UTC w niedzielę ( 17 loc). Stacje z Małopolski podają w raporcie M:  
np. 59M ( 599M).  
Zapraszamy do udziału w polskich zawodach międzynarodowych nasze koleżanki i 
kolegów. 
                                                                                                                                           
 

 

 

 
EA – Spain 
Obchody 70-lecia Union de Radioaficionados Espanoles, hiszpańskie 
stowarzyszenie członkowskie IARU ( https://www.ure.es/ ),  
Hiszpańscy radioamatorzy mogą używać specjalnych prefiksów w dniach 1-30  
kwietnia: stacje EA mogą podpisywać AM + obszar połączeń + 70 + przyrostek (np  
EA4ZZZ może używać AM470ZZZ), stacje EB mogą podpisywać AN + obszar 
połączeń + 70 + sufiks (np. EB4ZZZ może używać AN470ZZZ), stacje EC mogą 
podpisywać AO +obszar połączeń + 70 + przyrostek (np. EC4ZZZ może używać 
AO470ZZZ).  
 
F – France 
Obchody 50-lecia ATL Radio Club (F6KBK), specjalna stacja TM50KBK będzie 
aktywna w dniach 1-15 kwietnia. QSL via F4GTB, LoTW i eQSL.  
F - Jerry, F4HJO będzie aktywny jako F4HJO / p z Belle Ile en Mer  
(UE-048) w dniach 13-21 kwietnia. Będzie obsługiwał SSB, RTTY i FT8 w 80-15  
metrów. QSL via OQRS Club Log lub za pośrednictwem biura.   
F – Światowy Amatorski Dzień Radia wyznacza fundamenty Międzynarodówki  
Amatorski Związek Radiowy (Paryż, 18 kwietnia 1925 r.). Reseau des  

Wiadomości DX-owe  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.ure.es/


Emetteurs Francais (REF, francuskie stowarzyszenie członkowskie IARU) będzie  
aktywne, jako TM94WARD w dniach 13-21 kwietnia z okazji Światowego Dnia 
Amatorskiego Radia 2019. QSL przez LoTW i biuro.  
 
FW –Wallis & Futuna Isl.  
Nobby, G0VJG oczekuje, że będzie aktywny, jako FW / G0VJG z Wallisa Isl. 
(OC-054) od 8 maja lub około 8 maja, z możliwością krótkiej wycieczki na wyspę 
Futuna (OC-118). Będzie obsługiwał SSB i FT8 Fox & Hound od 40-6 metrach  
(może także na 60m). Przed operacją FW będzie QRV z 3D2AS z Fidżi. Praca  
rozpoczyna się 3 maja przez pięć dni. QSL za pośrednictwem M0OXO, OQRS.  
 
J2 – Djibouti 
Chris, EA3NT będzie aktywny, jako J20NT z Dżibuti, od 13-14 kwietnia, podczas 
oczekiwania na kolegów z zespołu J20DX. QSL via EA3NT.  
 
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 oni QRV w pasmach od 80-15 metrów, emisjami CW, SSB i FT8 Fox  
& Hound. Ich plan zespołu można znaleźć na stronie  
https://kh8.oz0j.dk/dxpedition/band-plan/ .  
QSL via LoTW, Club Log's OQRS i eQSL; tradycyjne karty dla obu znaków należy 
wysłać bezpośrednio do OZ0J. 
  
KL – Alaska 
Mike, K9AJ i Bruce, KD6WW będą aktywni jako K7Y z wyspy Khantaak w Alasce, w 
hrabstwie Yakutat (NA-250, nowy dla IOTA) w dniach 10-13 maja. Plany są „na 
miejscu wyspa i miejsce przy lokalnym zachodzie słońca w czwartek 9 maja 
”(wczesny poranek godziny w dniu 10 maja UTC), oraz do „zaprzestania 
działalności i rozbiórki obozu, lokalny wschód słońca w poniedziałek 13 maja 
”(około 12-13 UTC) działają głównie CW na 40, 30, 20 i 17 metrach, z niektórymi 
SSB i ewentualnie także FT8. Jeśli warunki na to pozwolą, będą mieli dwie stacje 
QRV podczas większości operacji. Bruce, N9BX będzie ich stacją pilotową 
 
VE – Canada 
Yukon Canam Contest Club (VY1AAA) zapewnił sobie specjalność kanadyjską.  
Prefiksy używane przez wszystkich kanadyjskich licencjobiorców od 28 marca do 
28 maja.VE mogą używać CK, VA mogą używać CJ, VY mogą używać CZ, a VO 
mogą użyj CY. Specjalne prefiksy obchodzą 50-lecie Ustawy o językach 
urzędowych Kanady. Sam klub ma zabezpieczone specjalne połączenie CZ1Z QSL 
via LoTW.  
  
VK – Australia 
Tim, NL8F będzie aktywny, jako VK4COF / p z Fraser Island (OC-142)  
przez kilka dni między 4 a 10 kwietnia.   
 
XT – Burkina Faso 
Po raz kolejny Harald, DF2WO będzie aktywny, jako XT2AW z Ouagadougou,  
Burkina Faso w dniach 7-26 kwietnia. QSL za pośrednictwem OQRS i LoTW 
M0OXO.  

 
                                                  TNX    :    425   DX   NEWS,    ARRL  DX  NEWS  
 

https://kh8.oz0j.dk/dxpedition/band-plan/


 
 
                                                                                                                         Foto: Bożena SP9MAT                                                                                                                                                                                        

Wszystkim solenizantom a w szczególności: Ryszardom, Irenom, Juliom, 
Michałom oraz Justynom 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 
16 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/

