
 

 

 

 

 

           

 

 

 

 
 

 

06.08. 2019 r. 
 
 
 

Komunikat NR 15/2019 

Małopolskiego Stowarzyszenia Krótkofalowców 

OT PZK w Krakowie. 

Witamy Koleżanki i Kolegów! 

 

 

 
 
 
Informacja z ostatniej chwili.. 
 
Jak nas informuje Kol. Wojtek SP9IKN w dniu 15 czerwca odbędzie się w 
Zakopanem, Zakopiańskie Spotkanie z Sokołem na terenie boiska. 
Wszyscy chętni do udziału w spotkaniu proszeni są o wcześniejsze powiadomienie 
Kol. Wojtka SP9IKN. 
 
Uwaga, uwaga, uwaga .…. 
 
Przypominamy wszystkim naszym członkom, że w związku z czasem trwania 
wakacji Oddział będzie czynny w miesiącu sierpniu w dniu 20.08.2019 r. 
 
 
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  
II 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 roczniki przedwojennego Krótkofalowca Polskiego, w numerze 4  
z 1936 r. znaleźliśmy artykuł pt. „ Przełącznik Rewolwerowy Ulepszony „ 
Życzymy miłej lektury.  
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 



 
 
 
 



 
 

 

 

 

 

 
GW – Wales 
Specjalna stacja okolicznościowa GB200TT będzie aktywna w dniach 10-11 
sierpnia z okazji dwusetnej rocznicy mostu wiszącego Menai Bridge, który  
przewozi ruch drogowy między kontynentalną Walią a wyspą Anglesey.  
QSL za pomocą instrukcji operatora.  
 
JA – Japan 
Ichy, JH7IPR będzie aktywny, jako JH7IPR / 7 z Oshimy (AS-206)  w dniu  
9 sierpnia do „około południa” (JST) do 10 sierpień (Standardowy czas Japonii to 
UTC +9 godzin). Planuje się skupić na pasmach ; 40m i 20m FT8, oraz na CW z 
aktywnością na 6 metrach, jeśli pasmo się otworzy.  
QSL za pośrednictwem biura.  
 
LY – Lithuania 
LY30BW będzie aktywny od 1 sierpnia do 30 września, aby świętować  
30. rocznicę powstania Baltic Way ( http://www.balticway.net/ ).  
23 sierpnia 1989 r. setki tysięcy ludzi utworzyły ludzki łańcuch  
obejmujący całą Estonię, Łotwę i Litwę, domagając się ponownego  
ustanowienie niepodległości państw bałtyckich.  
QSL via LY2QT.   
 
LZ – Bulgaria 
LZ19YOTA to znak, który będzie używany podczas 9. edycji  
Obozu Młodzieży w Powietrzu (YOTA), którego gospodarzem będzie  
Bułgarska Federacja Radioamateurs (BFRA) w dniach 11-17 sierpnia. To  
doroczne wydarzenie skupia młodych ludzi z regionu IARU 1, stwarzając okazję do 
poznania wszystkich narodowości i kultury, sprzyjają międzynarodowej  
przyjaźnie i dobrej woli, i uczyć się nowych umiejętności amatorskiego radia.  
QSL via LZ1BJ. 
 
SP – Poland 
Radio Club SP9KJU będzie aktywny, jako SN0ARCO między 1 sierpnia a 31  
grudnia , z główną działalnością w dniach 1-31 sierpnia, dla upamiętnienia  
150-lecie Georga von Arco (1869-1940), pioniera radia, inżyniera, którego praca 
była kluczowa w rozwoju sieci bezprzewodowych w technologii w Europie. 
  
SP – Poland 
znaki specjalne 3Z1919PS, HF1919PS, SN1919PS, SO1919PS, SP1919PS  
a SQ1919PS zostaną aktywowane od 15 sierpnia do 15 września dla upamiętnienia  
stulecia pierwszego powstania śląskiego (16-24 sierpień 1919). Powstania śląskie 
były serią trzech uzbrojonych w konflikty na Górnym Śląsku w latach 1919-1921, w 
których Polacy i Polscy Ślązacy starali się oderwać od Niemiec i dołączyć do nowej   
Rzeczpospolitej Polski. Więcej informacji można znaleźć na stronie 
https://www.qrz.com/db/SN1919PS   
 

Wiadomości DX-owe  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.balticway.net/
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VE – Canada 
Y0ERC, stacja Eureka Amateur Radio Club na Ellesmere Isl. (NA-008)  
będzie ponownie aktywna między 1 a 20 sierpnia.  
QSL via OQRS i LoTWM0OXO. 
 
                                                TNX    :    425   DX   NEWS,    ARRL  DX  NEWS  
 

 
                                                                                                                         Foto: Bożena SP9MAT   
                                                                                                                                                                                      

Wszystkim solenizantom a w szczególności: Romanom, Ryszardom, Mariom, 
Jackom oraz Janom 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 
20 sierpnia 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/

