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PRoJEKT ucHWAŁY W SPRAWIE KLUBÓW sPEcJALlsTYczllYctl
'.Klub specjalistycznv PZK, działający w ramach PZK. który nie zacząl
procesu rejestracji będzie miał prawo do posługiwania się znakiem PZK

i uŻywania nazrv-v PZK pod warunkiem, Że wszvscy człolrkorvie zarządu
klubu wybranego zgodnie z regulaminem wewnętrznym klubu są
człorrkami PZK'" Po dyskusji' w której brali udzial wszyscy obecni
ustalono. że Kol' Jerzy SP2PI opractr.je propozyr'je zapisóu' do przyszłego
Statutu PZK o klubach speo.jalist-vcznych i skieru.je jc do komisii
statutowo-regulaminowej.
FUIIKCJOIIOWAI{IE SYSTEMU OBSTUGI KART qSL
Z rvielrr relacji, które rvplyrręły od czlonkórv PZK i od QSL Irranagerólv
lvynika, że obrót kart QSL poprawił się w stoslrtrku do lat poprzedrrich'
Na podstarł'ie sprawozdań z okręgorvyoh biur QSL nroŻna stwiel'dzic. iŻ
koszty funkc-jonorvatria sYsten]u obrotlr kart QSL są lrizsze ltiŻ
przewid1łvirno' ostatlrio przyjęte przez7'(} PZK ztrriany rv regrrlanritlie rv tynr dotyczące wpisyrvania tra kaflaoh QSL nunrerórł' bittI' powiltnv
usprawtric ich obrót' Kol. Jerzy-SP2PI orr-rórvił rvyniki przeprorradztnrcgo
w I krvańale br' testu systemu przesylek kań QSI-za pobranienr v' celu
rozładou'ania dużych ilośoi kart QSI'' zalegającyclr lv okręgorvych

Biurach QSL Iak i unikrrięcia wysokich kosztórv erventlralrrego ich zrvrotu
za granicę' W I kwartale wysłano lączrrie 9 przesylek za pobranietn' z

tego rvykrrpiorro 7. Trzech Kolegów po rvykupierriu przesylek.
zdeoydowalo się rvstąpić do PZK. Prezydiunr zaakceptorvało system
ustaleniami.

QSL za pobranierrr zgodrrie
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Komunikat Sekretariatu ZG PZK z dnia 24.94.2002

rraju,aŻniejsze ustalenia i tenraty

f-urr_kcjonowarria przesyłek kaI1

a

z poprzedninri

Witam serdecznie wszystkich słuchaczv naszego konrulrikatu'
infornacje:

A

oto

750 lat miasta Radziejorva- od organizatora konkursu Kol- Józefa
sP2CMD Prezesa KKŁ przy Zespole Szkół N4echarlicznyclr rł
Radziejowie otrzyrrraliśrny regulanrin zawodów z okazji 750 lat

ott'zynania praw miejskich pr'zez Radzicjórv' Nad obchodami patronal
honorowy objął Pan Prezyderrt Aleksan<ler Kwaśnielvski' Krótkofalow'cy
LlcZcZą ten rok nriędzy ilrnytli przez Z(lrganlzo\\rnie ru tcrnrinie 30' 05

br god2.06.00 UTC do dnia 02.06 godz.. 20.00 UTC konkursu lv pasmach
3 '5 i 7 MLIz ' Regulamin dostępny u' sekrctirr'iircic ZG i jak sądzę będzie
oplrblikou'any rv \4K Q'IC oraz rl' Świccte Radio' Kol' .Tózefolvr
SP2cMD Gratulrr1enry potrrvslu i zaalrgaŻorvatria
28 kwiettra' zebrarrie sprawozdarł'czo_rvyborcze Nadnoteckiego oddzialu
Te

renowcgo PZK. Od Prezesa OT kol. Jerzego Gierszeu'skiego SI'3DBD

otrzyrrrałenr zapI-oszenie na zebranie sprarł ozdarvczo-lr'yborcze O'I'. którc

odbędzie się 28 krtietIria rv ślvietlic-v Internatu ZSZ rv Kra.jence ul.
Szkohra 1 7 ' Na zebratriu oczyw'iście będę i zapraszlm rvszvstkich. którz5.'
clrcą w przerwie obl'ad poroztrrau,iao o sprarvaclr PZK i nie tylko.
Z,ebranie sprarvozdirr.lco rv1'borcze Poznańskiego oT PZK. W dniu 20
bnr. rv Poznaniu przy rrl' Gltlszyrla odb.vło się zebranie sprarvozdau'cztl

o'l PZK. W zebralriu wzięly udzial 23 osob-v_'
obradonr przewodniozyl Kol. Dariusz sP3xPH Obrady toczyły się rł'
koleżeńskiej atmosferzc i tenlatyka wypowiedzi koncenttorvała się wokól

rvyborcze Poznariskiego

spraw istotnyclr dla pozrraliskiego środolviska krótkofa1arskiego. NaleŻą

do nich: opieka nad przemiennikiem SR3P, pomoc kolegom

Materiały na HAMFEST
Prezydiunr oczekuje tra nrateriały o polskirrr krótkolalarstwie w języku

krótkofalowctlnr zr-rajdującynr się rv trudrrej s;.trracji nraterialnej. s}'tuacja
klubu SP3PKK- obecnej siedziby oddzialorvego biura QSL, organizau-;a
wymiany sprzętu komputerowego ponriędzy krótkofalorvcanri. packet
radio' Sporo rru'agi pośrvięcono Spra\\'onl cztonkorvskinl i składkou'ynr'
.Iederr z kolegórv portrszyl teŻ spralvę iegit1'nracji człtlnkouskiclr' \\''
rvyniktr bardzo sprarvnie pt'zeprorvaclzorryclr u'1'borórr'rłvłoniono Zarząd

miejskiclr' odporviedzialne za pronrocję Irriast- Sprarva ta jest pilna ze
lvzględu lla czas potrzebrry' do zredagorvania i rł'ydr'ukorvania nraterialólv'

Pozliatiskiego

angie1skinr. które rnoglyby byc unrieszcZo1le w broszrtrze
przygotowywalrej tra HanRadio rv Friedriclrslrafen 2002. Rórvnież
oczeku.je na działania rv oddziałaclr' które ponrogłyby pozyskac
spolrsorórv, reklarrrodarvcórr lub odpowiedlrie konlór'ki w urzędach

LEG|TYMAoJE czŁollKolJl,sKlE czY DYPLoMY?
Prezvdiunl proporluje' aby trowo rvstępującyni czlonkonr PZK byly
rvydawaIre dyplorriy rr' fbrnracie .\5' odporviedrri rvniosek oraz wzór
dyplomu zostanie przedstarviony na posiedzeniu ZG PZK.

llIFoRMAcJE 0 KBÓTKoFALARSTW|E l KRÓTK0FALoWcAcH
olrrówiono dzialania Prezydiurrr ZG PZK i Prezesa PZK podejrnorvane

celu infomorvarria nrediów o krótkofalarstwie, propagowaniu polskiego
krótkofalarstwa rv zrviązku ze święteIn l8 kwielllia. Prez,vdirulr apeluje
do czlonkórv Oddziałów Terenowych o propagorvarrie krótkofalarstw'a u'
ślodowiskaclr lokalnyclr' lv nrediac1r' Dzialania porvinny miec clrarakter
rv

ciągły, aby rv prz1'szłościnie mylono krótkofalorvcórv z innr'nri

nieprofesjonalnymi i nie zau'sze legalnynri uŹy'tkownikarrri cteru. '.Afera''
lv Gazeoie Wy'borczej i Supervizjerze TVN pow'inna nas czegoś nauczyc'
Prezydiunr oczywiście rv obydrvu przypadkach podjęIo odpowiedrrie
działania'
OPLATY ZA DYPLOMY

W zrviązku z wycofanienr z obrotu nrarek niernieckio1r' Prezydiurrr

zrrrieniło cenę dyplonrólv wydawanych przez PZK z l 0 DM na 5 EURO.
Prezydirrrrr postanowilo, Że elektroniozne karty QSL nie będą zaliczane
do dyplonrórv wydawarrych przez PZK'
Pt o tt' Skrl,pc:ak S P2 J n'I R

MK QTC nr

512002

oT

SP.3E.TL, Andrzeja

rv osoblch kolegóu' Darirtsza SP3XPI]. r\ndrze1a

SP3TYC. Damiana SP3OL, (lerarda SPSBGO.

oddziałorvą Komisję Rewiz1'jną tlvclrzą: Kol' Irena SQ3CPC]' Andrzej
SP-lDRM oraz Andrze.j SP3DRS. Ilurororv\rn Ptezcsent I'oznaliskiego
oT PZK jest kol. Starrisłalv JaI'oszerr'ski sP3Ao'I'. 'Ii'rn którzy nie
panriętają historii PZ,K tl-zeba rv t-vrn rlriejscu przyporrlrrieć. że Pclztraliski
oddziaI PZK, a szczególnic i{adioklub sP3PKK są kontl'nuatoranri
tradycj i Poznariskiego Klubu Krtltkolalorvcórv .jedrrego z cztercclr
zaloŻycieli Polskiego Zrr'iązku Krótkotalorvcórv rv dnitt 24'02.1930 r'.
Tynr boleśniejszy wydaje się Iakt rriskiego s1opnia zor'ganizowaItia
środorviska poznaliskiclr krótkofalowców. Z, pobiehtej analizy wyrrika.
Że na terenie dzialania oddzialu zatrrieszkuje ok' 300 krótkofalorvcór.l' z
czego na pervno pololva pracuje tla co dzieri u' eterŻ€. Po raz kolejny
apeluję do wszystkich kole!órv krótkoIalorłcólv '.Obudzioie się"I
Pozostając w rozproszeniu, Źle zorgarrizorvani' dajerlry dodatkou'e
argunrenty przeciwnikonr krótkofalarstu'n' a zrvłaszcza tytlr' któryrn brak
podstarvowej u'iedz,v cz-v lvręcz cietnnota każą obawiac się nas jako
poterrcjalnego ŹrodlazagroŻeniazdrorvia. Arrietolerancja rvobec drugiego
człorvicka skutkuje podejnrolvanienr prób ograntczatria nanr prarva do

uprawiania kr'ótkofalarstwa' Tą wyporviedzią nie chcę nikogo urazić, ale
rrie nrogę pozostarvać spokojny wobec tego co się dziejc' Najlepszvnr
dowodenl tla slusznośćtego co powvŹej jest prezent, oI'erowatry nal'n
plzez dwie z.agraniczne firrnv Pattem Communications i ASCOIVI,
proponrrją one tzrł'.''internet u' grriazdktr elektryczn.vrn" czyli Pl,C' Po
rozporvszeclrnieniu tej teclrnologii rv SP kl'ótkofalarstrvo po prostu
przestatrie istnieć. bo niktjuŻ rriczego nic rrslYszy rve wszechogarniając1,nr

KP -'17

l6l

QRIt{-ie' Prezydiurrr ZG PZK od czterech Irriesięcy rł'ysvla listy'

organizu1e spotkania, wysyla srł,oicIr przedstawicieIi na syrnpozja. IJdalo

nam się przekonać drvóch posłów, którzy złoŻyli interpelacje poselskie
w tenracie PLC' Te wszystkie działarria nrogą byćjednak nie lv'vstarczającc

niskiej liczebnoścIczlonkóu' jedynej organizacji' której
nadrzędnyrn celem .jest ochrona naszyclr praw do tlprawiatria

Koszt rvysyłki rł'obrocie zagt'aniczn1łrr zl
Sredni koszt rvysyłki 1 kg rv obrocie krajowynr zllkg
Średni koszt rvvsyłki l kg rv obrocie zagranicznym zlikg

3590.0.ł

I.77
6.47

rr'obec

Na nrarginesie tego apelu pragnę -jeszcze raz u atlu'aŻyć.

krótkofalarstwa'

Że koszty związane z przynaleŻnościądo PZK od dwóch 1at
systematyczlrie nraleją (składka na t!"ln samym pozionrie pollrttllo
inllacji).

l'

lyle lefleksji

Posiedzenie Korllisji Statutorvo Regularninorvej' Rórvnolegle z

zelrranienr sprarvozdarvczo- rvyborczynr Poztrańskiego oT odbyvało się
pierv'sze posiedzenie rvylonione.j przez ZG Komisji. W posiedzeniu udzial

rvzięli Czeslaw'SP2UKB. Marek SP3AMo' Zbyszek SP2AVE' Brakorvalo
tylko lr,1aćka SP9DQ\'. który pozostaje rv ścisłynrkorrtakcie z pozostalymi

czlonkarni konlisji. Olicjaln-v komunikat z posiedzenia rr temrinie

póŹnie1szynl.

od Macieja SP2IŁ\'\ otrz.vlrraletl-l następującą irlfornrację' Czwańe
B1'dgoskie Spotkanie N'Iikrol'alowe. W dniu 20 ki.vietrria 2002 roku rv
klubie krótkof'alorvcórv SP2KKB przy Zespole Szkół Elektronicznyclr u'
Bydgoszcz-v odbyło się czrvatle bydgoskie spotkanie nrikrofalowe' w
któryIrr uczestniczyło 9 osób zaintereso\\'anvclr techniką mikrolalową.
Spcltkanie bylo prorvadzorre przez \Iacieja Białeckiego SP 2 R}l\ oraz
Ardrzeja Grzegorzewskiego SP 2 DDW
2.

Tematyka spotkania obejnrowala zapoznanie ttczesttrików z: _ l'alorvodalni' _ Rodzajami falorvodów' _ Bierrlyni podzespołami falorvodorvynri'

- Sposolrami wzbudzania fal rł falorvodaclr oraz odbyl się pokaz

Gllz n'ykonanego rv opalciu
zrviązktt z tri.vającyIn nadal

odbiorlrika superreakoyjnego na pasmo I0

zaiIrtet'esorvalriern probler-rratyką ruikrol-al ustalono, iŻ kole.jnc spotkanie

odbędzie się w dniu 25{ego maja i zostanie poświęcone problelrratyce
zrviązanej z antenanri na paslr]a po\\'\/Żej l GI_Iz' Spotkarrie to odbędzie

się rv Harcerskirn Kltrbie Łączności SP Ż ZCI przy

ul' Libelta 8

Gorgolervski SP2IU

nar-n

w trudnej nrisji.

zachęcam do dalszej ivspólpraoy. Zbignierr

Jak widac lv darryolr liczborv1,clr' lvyrazIrie rvzrosla ilrrśc kaI't rv.vslarl1.ch
do odbiorcórv zagrani cztr1'ch (429_5 5 4) i kraj orv1'ch ( 3 87_42 8 )' Od 7.0 1 '
2002 r' r'vzrosły pt'awie lvszvstkie ceny uslttg pocztorr'yoh' Pozostaly
jedynie na niezmienionyrn poziomie koszty rv-vs.vlki zagranicznvch

pakietórv Mirnotego'rraszervydatkijednostkolveniervzrosIy'Stosujelrry
rnoŻlirvie najtańsze fbrr-tly rvysylki' Niestety', od czastt do czasu ZwLacane
są przesylki z różrryclr Biur QSL. Powody są róŹne: naj częściejliklvidacj a
skr1,tki lub po odleŻeniu okolo rniesiąca nikt nie odebral przesylki.
ostatnio zwroty były z Be|ize' Turcji, Filipin i Malt' Z Tur'cją juz srę
rv1,jaśniło i droga jest otwalta' w przypadku Belize. clrodziło jedvnic o
nazrvę kraju Hondulas Br1'tyjski' bo taka rrazwa 1lguruje w spisic Poczty'
Polskiej. Zdarzają się przypadki, że niektórzy Koledzy nie będąc
czlonkienr PZK' próbują przemycic kalty do wysyłki za grarricę' lvly to

rvyłapujenry i odkladanry, moŻe dana osoba rvstąpi do naszego Zrłiązku'
Centralne Biuro QSI- będzie zlvl'acać karty QSL o wytniarach znacznie
przekraczaj ącyclr obowi ązqj ący forrnat. tj' 1'10x90rrrrrr. Szcze gólnie

będziemy do tego znruszeni w-ekspedycji kart do kraiórv o

n-ralej

rv1'nriatrie' W takiclr pr'zypadkach rvysyłka odbylva się rv pakietach o
wadze 0.25 kg. 0,5 kg, I kg i 1.5 kg. Pakiet taki pakorvany.jest rv lblmie
jcdno1itej bryły i nie rnogą wystawac pojed.vnczc karty o t'oznriarach typtr

jak D]-. W. G.
'.gigant'' (przecirrają opakorvanie)' W obrocie rrrasowytn'
F itp. lvysyłki odbywają się rv kartonacIr i wted'"_ kart-Y o kaŹdylrr
rozmiarze się znrieszczą' Tych nie będzieIny zw'racać.

Zespól Centralnego Biura QSL Życzy lvsz-vstkinr SP }Ii\N{S duzo
ciekarvych lącznościi kart

rv

QSL

\iy73

B.vdgoszczl'.

3' Z Krosna otlz\/maliśm}' inlbrrriację i zaproszenie na wspaniale
któraodbędzie
zapowiadająoąsięirrrprezę:.Testtoinprezakrótkofalarska,
się rv dniaclr 1_5 0 5 2002r lv Krośrrie' Spotkarlie krótkofalorvców KrosnoLotnisko rv czasie III Górskich Zawodów Balonorvych' na pastnaclr
czyrrne będą stacje pracujące pod znakanri okolicznościowyni3Z0GZB
i SNOAB' PoniŻej zanlieszczam pełrry tekst zaproszenia' szczególy na
stronie lrttp://wwll.ot5.cq'pl pozdrarliam i u'irnier-riu ko1cgów serdecznie
zapraszam. Krzysztol' SP5 UI-Di 8
'

SP2IU Kterotvnik CB OSL ZGPZK

'

or'ganizator Zarvodórv przygotorvał rviele atrakoji. loty samoloten-t
..Wilga". stoiska gastronomiczne. inrprezy towarzyszące' możlirvośó
troclegu rr' natrriotach ' Do dziśprzy jazd zapowiedzieli: - Bożena SQ5 BG
- Wieslalv SQS'ĄBG _ operator stacji SN0AB - Tonrek SP5UAF - być
llroże z koleganri z klrrtrrr SP5ZcC Clrętrlyclr do rrdziaIu rr iIrrprczie
plosinry o kontakt: sp5uld@comline.com.pl tel. 0602 377 105

(3Z\GZB

i

lllFoRMAcJE oGÓLilE cB QsL

rv t.vrn plurkcie komunikatu.

o konrverter satelitarny LNB. w

Wszystkirrr, którz-v swoją rzetelną pracą ponragaji1

bardzo dzięku1ę

Z.a przcprorł'adzerrie lącznościze stacja okoliczliościorvł
lttb SNOAB) Harcerski Klub Łączrrości..WILGA" SPSZI3X

rvydaje panriątkorvy dyplorrr. zgłoszenia: H'K'Ł' ''WILGA" ul.

AWARD MAIIAGER PZK IIIFORMUJE
wydane dyplomy
PO|SKA lnorvauersja): SPSLDB, SP5QWJ, SP2PI, SPSMVC, SWL: SP9-

10026-KR.

SQ2EEQ' URsBCJ, DL6UEĘ oH8US' UN7E'CA'
STEPI]EN.IARVIS'

tłtl-21-M: SP9tvIRŁ

SWL: Wó

-

AC-l5'Z: UR5IICJ, SQIEID. SQ4CUX, DL6UEIj.
SP-POWIAT AWARD:

OKIFMY

SP3sL\, SPgLDB, sP2CSQ. SP3BYZ. SP2EP\.

SPSN{VC. SWL: SP9-10026-KR. SP-0177-JG, SP2-7354-B\1 Nalepka
SP-PA300: SP2GUC

l0 38-'104 Krosno
oplata za dyplotn l 2 zł (przekazpocztowy) lub 4 kupony IRC'
(środkifinalrsorle uzYskane z rvydania d1'plornu plzeznaczone Zostaną
na finansorvanie dzialalności klubu H'K'L' ..WILGA"

DYPLOM PAPIESKI kl. I ..KF": SP7XK. .ri\OBo\', Lr\9VGA ..(.tKF":
SQ8GBE'' Dyplolrr papieski kl. II
'.KF": UR5BCJ' Jł\2WXU. SP7El_U'
Dyplor.n papieski kl. III ,.KF": JQIIV\', BV3FQ, JATFK\V, OK2HITC.
7L.ł.Iws' sQ t EID''.UKF'': JR9POo.

Seldecznie zapraszanl Wieslarv SP8NFZ
I\, 731 Piotr SP2JLIR Pre:es PZK

HQ AWARD

Rzeszorvska

WYlllKl DzlAŁAllloscl cB ost zA

t62

I:

SP6AZT' HQ AW\RD kl' ]I]: SP6PRT, SP2\ł'GZ'

DYPL0M ,,70 LAT PZK": sPeLDB. SP6BF'K. SQIEID

PIERWSZY

KWARTAL 2OO2 R.
Wys1'lka kaIt QSL do odbiorcórr krajolv1'clr kg
\\rysyłka kań QSL do odbior'córv zagranicznyclr kg
Kartl QSL otrzymane z zagranicl'kg
Koszt rłys14ki rv obrocie kra.jorvynr zł

kl'

4Ż8'Ż0
554.7

|

361 01
75'7.40

Gratuluję wszystkinr zdobyrvcorn dyplomórv i zapraszanr wszystkich
zainteresorvatrych uzyskarriem dyplonlów do przesyłarria zgłoszeri po
spclnieniu waruIlkórv regulanrinorvyclr' Zgloszenie powinrro b1'ć
potrvierdzone przez ZoT PZ,K, nracierzysty klub lub drvóclr nadau'córv'
oplata za dyplony wydaw ane przez ZG PZK wyrrosi l0 zl dla ozłonkórv
PZ.K i l 5 z[ dla pozostalych. Nalepki 3 zI (znaczki pocztowe). Wplat
lraleŻy dokonyrvac na konto bankowe ZG PZK, L.G' Petro Bank oddzial
rv Bydgoszczy, r'achunek nr

KP-18

I 5

50 1 03

3

-3

043 75

I
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Zgloszenie na dyplom.v

MK QTC ff'5lŻ002

rvraz z ksero dorł'odu wplaty tlależy przeslac rra adres: Arvard Mallager
PZK, Augustyn Waurzyrek - SP6BOW ul. Kortantego 5 Bl1, 47-232

Kędzierzyrr-KoŹle 12'

Inlbrmuję, Że u' nryślumowy zawartej porniędzy PZK

i Ligą

Radioanratorórv Ukrainy UARL o rvzajemnyIrr rł'ydar.vanirt d1'plornów
bez opłat, UARL oferrrje krótkofalowcom - czlonkolrr PZK następtllące

dyplon'v: wSA (woRKED SECTORS A\ĄARD), U-Dx-c. w-Dx-C'
HE CRIN{EAAWARD, UASA(LIKRAINIAN ANTARCTIC STATION

.f

A\\ARD)' \{BUA (MULII BAND UKRAINE A\łARD)' I{egulanriny
porvyŻszyclr dyplorrrólv opublikolvane Zostaną \^, ..MK QTC' l ,.Śulat
Radio''' Weryfikację kart QSL i zgłoszerria potwierdza lv SP Award

Malrager'PZK. Do przesyłki z kartanri QSL nłleŻy dolączyó odpowiedrrią
llośćzlraczków pooztowych na zrvrot przesyłki' Potlvierdzone zgloszenie
Arvard lvlanager'PZK przesyła do UARI,. LJrvaga: Bezplatrre dyplonly
IJARI- rr'ydarvarre są tvlko czlonkolrr PZK.
AlLglLsĄ,tl

SP6BoLl/

-

Av'at'd A.4anager

PZK

llo'lr-ośc-l P-ot-sKlEGo cAtLBooKA zMlAllY
sTRQilAcH $ALLB$QKA

ilA

Bardzo rviele ztnian zaszlo ostatnio trł stronaclr ..Polskiego CallBookł"
oraz w jego progranraclr. Najistotniejsze z nich to sz1'l}owane łącze dla
zrniany dan-ych. nowa'wersja u'-vszukiwarki rv tlybie uproszczonyM oraz
rozbttdowa statystyki' Wprou'adzone zostało takŻe ostrzeganie dla osób

korzystających z przeglądarek stron WWW - z rvyłączoną opcją
wykon1'wania skryptów .Iar'aScript - w takiei sytuacji obecllie rriektóre
opcje callbooka nrogą nie dzialac. o szczegółaclr - pocz1'ta.| poniżcj'

szYFBowAllE tĄczE DLA zMlAllY DAllYcH
Obecnie rvybranie punktu nenu ..Zmian a danvch" porvodu_je rrczyanie
Ibnnularza aktualizacji - ale po szyfi'olvtnynl lącztl SSL. Ut'uclronrierrie
te1 opc1i po raz pierrł'szy porvodlr1e rvvświetlenie okna inlblnlac1jncgo o
wejściu do tzrv' ..stref1' bezpiecznego połączer-ria" - oraz konieczności
akceptacji cert.vfikatrr łącza szyfl'orvanego. ZaclręcaIrrv rrie tyle do
akceptacji certyfikattr - co wfęcz jego zainstalowania rv koIrrputerzc Medy rv przyszłościnie pojarvi się nronit o norvyIrr ceIt1łikacie' Certyiikat

jest wystawiony dla witr'yny ..ca1lbook'pzk'org.pl''. jest waŹrlv przez je den
rok - od 06 naroa Ż002 r' do 06 nrarca 2003 r', klucz publiczny: '.3048

0241 00cD C6CE 64C9 6AE8 D651 .]DlD c.3ts9 9lóF 192B 09C6
7B7Ż'lA85 DE|B D0DD BEAC F579 647'7 C]320 BEBD 7659 24l8
D1 D4 ó044 1]8BA 9F27 9DBB 85E'C 90D6 7A30 403F FE42 B6FF 6D02

0301 0001"- Bezpiecznie polączerrie Szyflowal]e zapobiega

Obecnie r.vyszukirvarka w trybie uproszczon) m ma do rvvboru drvie opcje

wyszukiwania: - wg zrlaku rvvu'ołarvczego _ działa dokładnie tak jak
szukanie znaku w trybie zaawatrsowanyln. _ rvszędzie - działa tak. jak
dotychczas u'yszukiwarka tv trybie uproszczonym (czvli spraw.dza

rvszystkie pola bazy). Istotna urvaga - na stronic callbooka zamreszczono
takŻe nowy kod wyszrrkiwarki uproszczonej - obok kodu dotyclrczasorvej
u'ersji. Nowa rr1zszltkiwarka jest ..konrpatybilna rv dół" z poprzedrrią!
oznacza to. iż osoby' które ulrrieściłykod rvysztlkiu,at'ki uproszczotlr1
na srł'oiclr stt'onaclr WWW nie muszą go rrrodyfikować _ będzie dziłIal
poprawnie. Da on jednak inny reztlltat - bo rvl'szukirvarka rlapotykając
'.poprzedni" kod _ przyjmie don-r.vślrlle, Że szttkanry rvg zlraku
rvpvolarvczego.
ZMIAIIY W WYSZUKIWARCE . 2
Wprowadzono rrroŻliw-ośćdt'oblrego sterolr'ania sposobelrr .rvyślvietlarria
urł'ag' A[ry urvagi dotyczące danego zrrak byly przejrz.vstsze i czytelrriejsze
- obectlie nroŻtrir ustalić. które ftagrrrentv rrrł'ag tnają się rv1,Śrłietlac od
norvej Iillii' Do oztraczenia nriejsca przcjści:łdo norre.j linii słrrzy ztrak
..{" (grviazdka) - rv1'starczy w fol'nlularzu zuliln w odporviedninl mielscu
rvpisu rv pohr uwagi lvstarvic jedną glviirzdkę' ]VIaksvnlalnte IlroŹtra obok
siebie wstau'ic nie lvięcej niŻ dwie glviazdki - rłtedy otrzynarrry ef'ekl
a"J"it"'':.g"' pustego rłielsza cldclzielającego 1iagnrentY urvag
Szczególne znaczcnie nra to dla obszern1,ch tllvag - dla pl'zykladu zobacz
jak ta opcja działa dla znaku FIF0Pot.'
ZMIAIIY W WYSZUKIWARCE . 3

Usrrntęto kilka drobnych blędórv rv prezentacji danl'clr - wynikórr
wyszukirvania' Niektóre rv1,'stępowaly lv r'zadkiclr, ściśleokreślolryclr.
specyficznyclr r,varunkach zapytarria. inlre - częściej'Dokonatro
optynlalizacji kodu rvyszukir'varki pod tynl rvzględenr i usunięcia blędórv'
Dodatkorvo lv trybie zloŻonyn wprorvadzono dynamiczny i.vybór opcji
soltowania wvrrikóu: Polega ona na t}'rn. Że rvyrriki wyszukiwal]lźl Są
sortowane rvg tego pola' wg którego podano zap14anle' Np. jeślipodano
zapytanie o QTH ' to prczentowalle rvyniki pr'zed rv1,'śrvietIeniem są
sortowane alfabet1,czlrie wg l'Iaz\\'l' lrriejscorvości _ QTl{' Dotyclrczas
lv'vniki bvly kaŻdorazorvo porządkorvatre rvg znaklt lr,vlrołarvczego'
ZMIANY W WYSZUKIWARCE . 4

Wprowadzono uszczególorr'ienie czasu aktiralizacji danych' opcja

u'ymagana .jest juŻ przcz llowc opoje statyst"v-ki' Zmiaria polega lla
rvprowadzeniu do inlbmracji o czasie aktualizacji - oprócz daty takŻc
godziny aktrralizacji z dokladnościądo sekurd.
Zapraszam

,.podsłuclriuaniu" przesylanycIr do serrvera za pomocą przeglądarki
danyclr i s.vgnalizo\rane jest przerr'ażnie n-ralą ikoną zanrkrriętej klódki.

P

iVloŻe pojawic się p}tanie - po co szyfro\{ao ląoze do przesylania danych.

c

które i tak poteln są prczelltow'ane Ira stronie

www? otóż nie

ROZBUDOWA STATYSTYKI

Zostala rozbudowana statyslyka callbooka. Wprorvadzono drva nos'e
zestau'ienia - ilościrekordórv znrienionvch oraz rvprorładzonvch rv
ostatnich dniach' Prezentowane są takŻe trporządkorvane al1abetycznie
znaki, któryclr dane ulegly znrianie oraz znaki nowo rr'pl'orr'adzotre do
bnzy callbooka.
ZMIAIIY W WYSZUKIWARCE . 1
Wiele zn-rian zaszło w lv1,szukirvarce ,.PolskIego CallBooka" - glówna
znliana - to rozbudowa rversji uproszozone.j rvl,szukir.varki. Dotychczas

rvyszukirvarka uproszczona oczekirvala na podanie jakiegoś oiągu
znakórv' który trak1orr'any byl jako zapytanie do [razy przeszukirvanej po
rrsz1'stkich polach. Taki efekt clzialania (bądź co bądźzamierzony) u
rviellt użytkorvnikórv oallbooka budzil rvątpliwości. Zwłaszcza' gdy
szukally ciąg to znak wywolarvczy (np. S P l THJ). który pojarvial się takŻe
rł urvagaclr jakiegoś klubu (np' SP1PBw) _ rvyszukirvarka sortowala
pojawiał się ivcześniej
alfabetyczrrie wyniki i rrtedy rvynik
'.sP1PBT"
niŻ ..SPlTHJ"' Dzialo się tak' gdyŹ wyszukirvarka ..nie rviedziała". Że
szukany oiąg Znaków to Znak w)Ąvolawczy a nie np. QTFI'
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chodzi

tyle o samo zabezpieczetrie danych prezentowanyclr na łamach callbooka'
ile danych specjalnych' poufnyclr - do któryclr rraleŹą przede rvszystkirrr
bieŻące haslo autoryzacji' nowe hasła autoryzacji' uwagi do prowadzącego
callbook i rł'niedalekiej plzyszloścl inne daIle. które nie rnają b1,ć wptost
plezelltowane na stronach calltrooka.

MK QTc
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obecrrie llie jest jeszcze rvykol'z\'st1.rvana rr pellri - aIe rł' zllauzIlej lrrierzc

PLc - ciąg dalszy
W poprzcdIrinr nttIrrerze K1'podałem ilr1bnrrao'ję o interpelacji poselskie.1.
która rv-vszla z Sejnru RP' a której aut()Iem jest Pan Posel N1ieoz.vslart
Kasprzak z PSL. lnlelpelacje ta dotj'cz.vla r,vpror.vadzania rv Polsce PLC.
Tydzieri póŹniej do r\.{ir-ristra Infi'astruktu11' wplyIręIa kolejna interpelac.1a
o tym sanlyn, najwaŻIriejszynr dla uprarviania krótkofalarstwa temaoie'
Autorenr kolejnej interpelac.;i jest Pan Posel Grzegorz Gruszka z SLD.

W tekście te.j interpelac.ji został u'ymieniony Polski Związek

Krótkofalorvcólv oraz zajmolvane przez Iras oficjale starrorłisko r.v
przedmiotorvej splarvie. Tak jak poprzednio inlbrmowalem w driiu 5
kr,vietlria br' rv SEP rv Warszatvie odb1lo się syntp<lz-junr poślr'ięconc
rnoŻlirvościonr rozrvoju sYstenltt PLC lv Polsce' Po1ski Zrr'iązek
Królkoł'alou'córv na tej inrprczie reprezentorral Kol Mirek SP5ENA'
Nfirek rv trakcie dyskusji zaprezentos'ał nasze stanowisko rv
przednliotorvej sprawie' Drugie lviększe synrpozjunr zorganizowalre pt'zcz
czasopismo NETWORLD odslugirval Kol. Tomek SP5CCC. Synrpozjurn
bylo pośu,ięcoIle systelnonr przesylania darryolr teleinfornra1r'cznych, rv
tytn rórvnież PLC' Tornek skrtteczrrie rvykazal wątpliwą prz1'datność PLC
w dostarczaniu internetu uŻy.tkownikonr' Podstawowe argtlnlerrty będąoe
porvodenr tak szerokiej akc.ii podjętc'i przezPZKto'.
- duży poziorlr zaklóceri lvystępująoych rv rejonaclr gdzie ta techrrologia

zna|azla zastosorvanie, co ulriemoŻliwia praktycznie prorvadzenie
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6, 7 Spotkania i publikacje.

naslucl'ttl w całym paśmic KF.

EUROCOM odbyło się w czenł'cu 200 l u'Friedrichsliafen'
Wydano l4 Newsletter które są zebrane na CD przez DARC

" Drugi argunrent to duŹa podatrrośćtransmisji cytiowej realizowanej
przy wykorzystanirr PLC na zaklócenia poclrodzące np' od urządzenia
CB lub dowolrrego innego nadajnika. w tynr równieŻ krótkofalarskiego'

Posiedzenie

Su'eściłZd:isław Bieńkol,skt, SP6LB

Pton' SP2.IMR

EUR0COM lleWSlettet

Rapoń Gastorra Bertels. oN4WF

EUR000M llewsletter 13.01 .2002 ł.

- 12 krviet'ia 2002 r. (streszczenie)
ElJRoCoN'{ rv 2001 rokrr

Przepisy EMF w Belgii l.Rekomendacje Rady Europejskie.; (European

z' dztalań

Council)

i

prarvo Belgijskie W naszym E,UROCOIvI Newsletter

1. PLC
Konrisja Ę'uropejska zorganizow'ała warsztaty robocze na ternat PLC w

(NewsO700.rt1) z dnta l|'07'2000 r' irrlbr'mowaliśr-rr1, o rekoniendacjr
Rady na temat naprornieniowania (exposure - ekspoz1'cji) ludności przez
pola elektromagnetyczne (0 Hz do 300 GHz)..

Przervodniczący Komisji' Mark Bogers r-ra koniec stwierdził niernoŻliwośc
pogodzenia interesórv rrŻ1tkor.łrrików widma z tytli' które reprezentują

przez Międzyrrarodową Komisję ochrony przed Nie-_jonizującr'nl

Brukseli 5 marca 2001. EUROCOM zostało zaproszone dla
przedstawienia stanou'iska sluŻby anratorskiej- Sprawy zreferował
I{ilary Claytonsmith G4JKS przedkładając opracowanie na piśnrie'
pronrotorz.v

PLC Dla dalszego rozpatrzenia problentów CEEN,

CENELEC i ETSI akceptowało N4andat 3l3 i porvołalo Joint Working
Grorrp. EURoCoM rozprorvadzilo szereg dokunrentów zachęcając
poszczególne organizacje anratot skie do icIr rvykorzystyll'ania
oclrronę pasnr'

u'rvalce o

W propozycji co}V{(2000)393, ań' l5 dla Parlanrentu Europejskiego i
Rady ds' wspólnycIr załoŻeri l'anrow-yclr regulacji sieci dla konrunikacji

elektroniczrrej i uslug strvierdziła, Że Kornisja rrroŻe ltniewaŻtlić starrdal'dy
gdyb.v strvierdziła. Że liie spełnrają juŻ one wymagań klieritów lub jeśli
tlrrnrią otle rozlvój rrorv)'oIr teclrnologii' Mając na urvadze rostrące
zltaczeni e zatli e czy szcz'ell i a w i dIrra. pros i l iśnly iu'I EP Fernando

Irermandez-Martirr, I]A8AK o sporządzetrie poprarvki dotyozącej
przygotowywanych oficjaln.vch standardórł Elv{C' Poprawka ta Zostala
prz1jęta przez Konritet ITRE'

3. Polityka z sprawie widma radiowego
Propozycja COM(2000)407 dla decyzji Parlamentu Europejskiego
przerviduje powołanie Serrior offrcial Radiospectr'um Policy Grorrp Nadrzędnej grup-v przedstawicieli ds. polityki spektrunr. W art' 3

stu'ierdzono. że grupa ta nra konsultorvac' gdy to będzie rvłaściwe'z
przedstawicielanri róŻnycl-r sektorórv lra które będzie nrialo wplyrł' lrrb
będzie wynragało stosowania widnra radiowego rve Wspólnocie i w
pozostałej Europie' Prośbao dodanie uzrrpełnienia o potrzebie korrsultacji
ze sluŻbą amatorską nie zostalo przyjęte' W kolejnyclr opracowaniach
Konrisji rrstalorło jedrrak potrzebę przedloŻenia inlbrrrracji o wpływie
propozycji na u'szr'stkich obecnych uŻytkorvnikóu' spektrunl.

4' Spotkanie Konsultacyine CPG EG plzygotowuiące WBc-2003
CE'PT Grupa Pl'zygotorr'u.jąca Korrfererrcję (CPG) i Konlisja Europejska
(EC) rvspólnie przeprowadzily konsultacje rv BrukseIi z przedstawicielarni

przenr\'słtt i zaitrteresorvatrytrri tra telrrat prZygotowali do WRC'
Przedstarviolto talrl także lv skrócie sprarvy SluŻby Anratorskiej i
.Ąnratorskie.; Satelitarnej oraz pasnra 7N1Hz Następne posiedzenie
korrsttltacyjne odbędzie się u' stvozrriu 2003'
5. EMF (Ekspozycia na pola elektromagnetycznel
Rekomendacja Rady 1999/519/EC na temat ograniczenia ekspozycji na
pronrieniorvanie elektrornagrretyczne akceptowala infornlac'j ę w tej
sprawie podaną przez ICNIRP - lr'[iędzyrrarodową Konisję dla Oclrrony
przed Niejonizr1ącyIrr Pronrieniorvanienr. Rząd Belgijski wydał Dekret
Królev,ski na temat Arlten pronrienirrjących fale elektromagnetyczne w
zaklesie 19 MHz do 10 GHz. (Opisano to w ELIROCOIv{ z 13.0L2002
- patrz strona intcrnetorł'a PZK)' Z dekretu tego rvynika. że dopuszczalne
natęŻerlie pola dla norvo starł'ianvch aIrten Irie może przekraczać w
zakresie l0_400It'IHz 0'5W/nr2 czyli 13'7Vłn' Wszystkie stafe anteny
rnuszą być sprawdzone do kotica 2006 roku.
EURocoN'l prosi o podanie obowiązującyclr przepisórv w sprawach
anten w poszoZególnych krajaclr
_ organ

Protectior.l

(ICNiRP)) i akceptorvane przez Komitet Sterowania

Naukorvego teiŻe Kolnisj i

(S

cienti1ic Stcering Cornmittee)'

Belgijski Rząd Federalny wydał Dekret Królervski (Royal Deoree) o
A:rtenaclr prornieniującycl-r fale elektronragnetyczne od 10 MFIz do 10

i

usług'

POLSKI

Promieniowaniem (Intemational Commission on Non-lonising Radialion

GFIz' W zalączeniu znajdrrye się tltrnraczenie najęzyk angielski glównych
artykrrłórv tego dekretu (patrz aneks).

2. Ramowe załoźenialegulacii dla sieci komunikacji elektronicznei

KRoTKoFALowIEC

Rekonrendacja ta aprobuje granice v'ystawienia na ekspozycję. podane

K()MEIITABZ DO BELGIJSKIEGO DEKRETU

W przednrolvie rł'prolvadzającej dekret stwierdzoDo, Że w'Belgii ogól
ludrrości poterlcja1ne ryzyko zdrorvia pod rvpływetn Pola
Elektromagnetycznego (EMF) odnosi do anten GSM.
Stanorł'isko przyięte przez rząd federalnl Belgii bierze pod urvagę
dyrektylvy podane przez Międzynarodolł'ą Komis|ę oclrrony przed Nic-

.jonizującynr Pronrieniorvanien (Internatiotial CoIrrnrlssion on NonIorrising Radiation Protectiorr (ICNIRP)) i przyjęte plzez Międzylrarodorłą
oryanizację Zdrorłia (World Health Organization (wHo)). Dyrektyrvy

te wynikają z obselwowanyclr wplywólv na konrórkę ciała

napromieniowaIrą errergią nrikro1alow'ą przy 4 W/kg (chociaż ten wpl-vu'
nie koniecznie musi byo szkodliwy)' Dla pracownikórł'' ]CNIRP zaleca
nrargines bezpieczeństrła ograniczając ekspozycję o współczynnik l0
(0'4 W/kg)' i dla ogólu ludrrości o współozynrrik 50 (0'08 w/kg)'
W zrviązku zzasadą ostrożności, Belgr.1ski dekret \.Vprowadza nrargitres
bezpieczeristwa wielkości 200, ograniczając ekspozycję ogółu ludnoścl
do (4/200:) 0,02 W/kg. W obszarze 900 Nlllz GSM odporviada to
natęŻeniu pola elektrorrT agnetYcznego (0'686.?900:) 20,6 V/nl'
At{TEl{Y RADlo AMAT0RÓW
Dekret obe.jrnrrje wszystkie antenv nadawcze prorrrierliującc enel'glę

elektronragnetyczl1ą w zakresie częstotlirvości l0 lt'II]z

- l0 GHz'

obejr-rrrrje on lvięc anteny stosowane przez operatorów radia arnatu'skicgtl

u' tym zakl'esie częstotlirvoścr'

Jolrn Devoldere' ON4UN opracou'ał arktlsz kalkulac.vjrry Excel dla
ulatwienia przeprowadzerria wymaganych kalkulacji. Arkusz kalkulaollnl
bierze pod usagę straty rv liIrii trarrsrrrisy'inej od nadajnika do anten1'.

rvspółozyrrniki korekoy1ne dla róŻnych nrodórł' transnlisji i dla
przeciętrrego czasu tratrsnris.ji w okresie ó-rrrinutowytn' a 1akŻe
cliarakteI'vstykę zysku piotiorvego \ł'ielu rodzaiów antelt' Biorąc pod
lrrvagę rvysokość antetry od grunlu' arkrtsz generuje rvykr'es pokazując1'
u'jakiej odległościod anterry grallice pt'oIrrieniorvatria są prz-ekroczone
lv plaszczyżnie pionowej' Jeden wykres pokazrrje graIrice zgodne z lączną
SAR (0.02 W/kg) zaśinIry rvykres pokazuje granice dla rvłaścirr'ego SAR

anteny (0,001 W/kg). Tak więc można z łatwościąpl'zeprorvadzic
kalkulację dla najgorszego przypadktr, rvedług w-ymagali dekretu'
Dla istniejąoyoh anlen, zgodrrośó z dekretem r-r-ra być spraw'dzona przed
3i grudrria 2006' Dla częstotliwośoi innyclr rriŻ w zakresie10 lt{Hz - l0
GI{z rlają zastosowanie zalecetlia Errropcjskie i Międzynarodolve'

Gaston Bertels, oN4wĘ Przewodrricząc-v EUROCOM (Tłurnaczył
Zdzislaw Bierikorvski, SP6LB, I 5. 0 1.2002)
c.d. rv n:rstepnym nume t'ze
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