
 

 

 

           

 

 

 

 
 

 

25.06. 2019 r. 

Komunikat NR 12/2019 

Małopolskiego Stowarzyszenia Krótkofalowców 

OT PZK w Krakowie. 

Witamy Koleżanki i Kolegów! 

 

 

 
 
 
Uwaga, uwaga, uwaga .…. 
 
W związku z czasem trwania wakacji Oddział będzie czynny w następujące dni: 
2.07, 16.07, 6.08 i 20.08. 2019. 
 
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    
 
 
W dawnych Krótkofalowcach Polskich 
 
Przeglądając stare roczniki przedwojennego Krótkofalowca Polskiego, w 
numerze 7 z 1935 r. znaleźliśmy artykuł pt. „ Single-Signal-Super”. 
Życzymy miłej lektury.  
 
 

Z życia OT  



 
 
 

 
 
 
 
 



 
 
 



 
 

 
 
 
 



 

 

 

 
 

 

9M6 – East Malaysia 
Saty, JE1JKL będzie ponownie aktywny, jako 9M6NA z wyspy Labuan  
(OC-133), Wschodnia Malezja w dniach 11-16 lipca, w tym udział w  
Mistrzostwa Świata IARU HF. Przed i po zawodach operator skoncentruje się  
na 6 metrach FT8. QSL via LoTW i Club Log's OQRS.  
 
CE – Chile 
Grupo YL Zona Norte będzie obsługiwać specjalne znaki wywoławcze CB1SOL (z  
Iquique) i CB2SOL (z Coquimbo) w dniach 1-7 lipca, aby zaznaczyć energię 
słoneczną zaćmienia, które nastąpi 2 lipca. Dwa zespoły operatorów YL  
(CE1RFI, CE1RFN, CE1WZM, CA1NCQ i CE2PJH, CA2BRJ, CA2GIV, CA2MEM)  
będą aktywne na wszystkich pasmach. QSL dla obu znaków wywoławczych za 
pośrednictwem CA2MEM.  
 
CE – Chile 
wielonarodowy zespół (CA1DBD, CA1FCS, CE1DN, CE3WW, I2YDX, IT9YRE,  
K9AJ, XQ1CR, XQ1FM i XQ4CW) planuje być aktywny, jako 3G1DX  
z Pajaros Rocks (SA-100, nowy dla IOTA) w dniach 18-20 października,  
lub 21-23 października jako datami zapasowymi. Plany zakładają że dwie stacje 
będą pracować emisjami ; SSB i CW.  
 
E4 – Palestine 
Janusz, SP9FIH ( http://www.e4.dxpeditions.org/ ) będzie aktywny  
ponownie jako E44WE z Palestyny od 6 lipca. Planuje on obsługę emisjami: SSB, 
FT8 (tryb Fox & Hound) i / lub RTTY na 80 metrach (3569 kHz, w ciągu ostatnich 2 
tygodni), 30 m (10145 kHz), 20 m (14095 i 14270 kHz) i 6 m (50317 i 50124 kHz w 
ciągu pierwszych 2 tygodni).  
QSL przez OQRS Club Log (preferowane) lub via adres domowy.   
 
EA – Spain 
będzie działać Asociacion de Radioaficionados de Padron (ASORAPA)  
specjalna stacja AO50MOON w dniach 1-30 lipca dla upamiętnienia 50-tej  
rocznica pierwszego załogowego lądowania na Księżycu. QSL via EA1RCI,  
bezpośrednio lub przez biuro.  
 
EA – Spain 
URE San Fernando (EA7URF) weźmie udział w oficjalnym spotkaniu  
obchodów 500. rocznicy pierwszego rejsu Ziemi, rozpoczęty w 1519 r. pod 
przewodnictwem Ferdynanda Magellan i ukończony w 1522 przez Juana 
Sebastiana Elcano. Dziesięć specjalnych stacji będzie aktywnych przez następne 
trzy lata, każdy z nich stanowi kamień milowy podróży. Pierwszy  
będzie AM500SEV, który będzie aktywny 10-18 sierpnia aby upamiętnić wyjazd 
wyprawy z Sewilli (10 Sierpień 1519). QSL via EA7URF, LoTW i eQSL. 
.  
HR – Honduras 
John, AD8J powróci do Dunbar Rock w pobliżu wyspy Guanaja (NA-057),  
Honduras od 22 czerwca do 6 lipca i bądź aktywny w stylu wakacyjnym, jako  
AD8J / HR9. Będzie obsługiwał CW, SSB i FT8 w pasmach od 80-10 metrów.  
QSL via LoTW lub bezpośrednio na adres domowy.   
 
 

Wiadomości DX-owe  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.e4.dxpeditions.org/


 
I – Italy 
Giuseppe, IW1EGO, który będzie aktywny, jako ID9 / IW1EGO z Vulcano  
Wyspa (EU-017) w dniach 20-30 czerwca. QSL via adres domowy.  
 
JA – Japan 
Yasu, JA6WJL będzie ponownie aktywny z Fukue, Goto Islands (AS-040)  
w dniach 26-29 lipca. Będzie obsługiwał CW, SSB i trochę RTTY na HF  
i weźmie udział w konkursie IOTA wraz z JA6WIF.  
QSL przez JA6WJL, direct lub bureau, logsearch na Club Log.  
 
KL – USA 
Rick, K6VVA planuje pracować, jako K6VVA / KL7 z Endicott Island  
(NA-004) od około 22 UTC w dniu 15 lipca do około 18 UTC w dniu 18  
lipca. Będzie obsługiwał CW i czasem SSB na 40, 30 i 20 metrach.  
Więcej informacji można znaleźć na stronie http://www.k6vva.com/iota/na-004 . 
 
LZ – Bulgaria 
Radio Club Plovdiv (LZ1KSP) będzie aktywny, jako LZ19CY w dniach 20-30 
czerwca. Specjalny znak upamiętnia Angel Gugova, LZ1CY, który  
zmarł 27 czerwca 2018 r.  
 
OJ0 – Market Reef 
DS4EOI, JE6HIB, JH4RHF i W5XU będą aktywni, jako OJ0O z Market Reef  
(EU-053) w dniach 17-24 sierpnia, w tym udział w Międzynarodowym Lighthouse 
Lightship Weekend (17-18 sierpnia). QSL via OE1ZKC.  
 
PA – Netherlands 
Jan, PA2JJB będzie aktywny, jako PA6TXL z Wyspy Texel (EU-038)  
od 18 lipca do 10 sierpnia, w tym udział w IOTA Zawodach. QSL via PA2JJB.  
 
PJ5 – St. Maarten 
Dave, W9DR będzie aktywny, jako PJ5 / W9DR z Sint Eustatius (NA-145),  
Grid Square FK87ml, od 25 czerwca do 2 lipca. Będzie pracował emisjami: SSB, 
CW i FT8 tylko na 6 metrach. QSL via adres domowy.   
 
SM – Sweden 
SM3DMP, SM3RAB i SM3WMU będą aktywni, jako SF2CW z Kataja Isl. 
(UE-192) w dniach 1-3 lipca. Będą obsługiwać SSB i CW z dwoma  
stacje głównie na 30, 20, 17 i może około 40 metrów. Ta IOTA  
grupa została aktywowana dwukrotnie przez dwie oddzielne wyprawy (OH10X  
w lutym i OH8AA w marcu) z Inakari, fińskiej strony granicy. SF2CW będzie działać 
ze szwedzkiej części wyspy, i skoncentruje się na pracy z Ameryką Północną, 
Ameryką Południową oraz Azją i Oceanią. QSL via SM3DMP.  
 
UA9 – Asiatic Russia 
Vladimir, UA0LCZ będzie ponownie aktywny, jako R66IOTA z wyspy Popov  
(AS-066) w dniach 23-31 lipca, w tym praca w konkursie IOTA. QSL  
przez UA0LCZ, bezpośrednio lub przez biuro.   
 
VE – Canada 
Mike, VE7ACN ( https://www.ve7acn.com/ ) będzie aktywny jako VA7XW / VE2  
z Ile Quarry (NA-176) od 25 lipca do 1 sierpnia, jako VE7ACN / VE2  
z Ile Grande Basque (NA-125) w dniach 3-9 sierpnia, jako VE7ACN / VE9 z  
Miscou Island (NA-068) w dniach 11-18 sierpnia oraz jako VE7ACN / VE2 z  
Anticosti Island (NA-077) w dniach 21-31 sierpnia. QSL via OQRS Club Log,  
lub na adres domowy.  

http://www.k6vva.com/iota/na-004
http://www.k6vva.com/iota/na-004
https://www.ve7acn.com/


 
XW – Laos 
Bruce, 3W3B będzie ponownie aktywny, jako XW4XR z Laosu od 26 czerwca  
do 7 lipca. Będzie obsługiwał CW, FT8 i RTTY w pasmach 40-6 metrach. QSL via  
LoTW lub E21EIC.  
 
                                                  TNX    :    425   DX   NEWS,    ARRL  DX  NEWS  

 
 
                                                                                                                         Foto: Bożena SP9MAT                                                                                                                                                                                        

Wszystkim solenizantom a w szczególności: Alicjom, Janom, Władysławom, 
Piotrom, Pawłom oraz Mariom 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 lipca 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/

