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Od Redakcji
Drogie Koleżanki, drodzy Koledzy!
W listopadowym numerze Krótkofalowca Polskiego, teraz
w nowej krótszej formie, polecamy podsumowanie Konferencji Generalnej 1. Regionu IARU Sun City 2011 w Republice
Południowej Afryki, relację ze spotkania w Pogórzu oraz podsumowanie zawodów w Praskim OT PZK.
Vy 73! Basia SQ3VB

SR8VPW APRS na
Połoninie Wetlińskiej

24 września został uruchomiony DIGI
(przemiennik sieci APRS) na Połoninie
Wetlińskiej. Działanie przemiennika
można sprawdzić pod adresem: http://
aprs.fi/info/a/SR8VPW.
W aluminiowej obudowie znajdują się:
miniDIGI autorstwa Adama SP5RZP,
które retransmituje ramki stacji mobilnych (WIDE1-1), dwa akumulatorki

Komunikat Redakcji RBI
PZK na 5.10.2011 r.

Od niedzieli 9.10.2011 r. na stronie
Internetowej RBI: http://www.rbi.ampr.
org i w programie RBI nadawanym na
falach krótkich będzie możliwość wysłuchania następujących tematów:
– RBI od pięciu lat jest nadawany w
Internecie,
– Jubileusz SP5BLD – od 35 lat prowadzi społecznie Radiowy Biuletyn
Informacyjny
– Reportaż radiowy ze Zjazdu SPDXC,
– Rozmowa z Prezesem Bałtyckiego Stowarzyszenia Krótkofalowców Zbigniewem Kaźmierczakiem SP1F ex
SP1EUS,
– Wywiad z Leszkiem Młynarczykiem
SP1BKS producentem krótkofalarskich anten drutowych.
Redakcja RBI przypomina, że Radiowy
Biuletyn Informacyjny jest od 2.10.2011
r. nadawany ponownie zgodnie ze stałym
harmonogramem w każdą niedzielę:
– o godzinie 8.00 L na QRG 3700 kHz
± QRM /emisja próbna/,
– o godzinie 10.30 L na QRG 3700 kHz
± QRM /emisja stała/

po 7Ah, regulator fotoogniwa i radiotelefon Yaesu FTH2009. SR8VPW co
30 minut wysyła swój status (informuje
o swoim położeniu).
Radiotelefon FTH2009 pracuje z mocą w.cz. 1 W, co wraz z modułem daje
pobór prądu rzędu 550 mA. Natomiast
na nasłuchu pobiera łącznie ok. 60 mA.
SR8VPW pokrywa swym zasięgiem
Bieszczady oraz przyległą graniczną
część Słowacji i Ukrainy.
Przemysław SQ8ERB

– oraz o godzinie 22.30 Lw okolicy QRG
3700 kHz /3700–3710 kHz/ lubna nowej częstotliwości w okolicy QRG
3750 kHz /emisja próbna/.
Od października 2011 r. programy RBI
są nadawane z terenowych QTH.
Redakcja RBI prosi o raporty słyszalności programu nadawanego na falach
krótkich. Telefon do Redakcji RBI:
+4822 7242380 oraz tel. komórkowy
+48 607928029. Poczta e-mailowa:
sp5bld@poczta.onet.pl i sp5bld@wp.pl
Na falach krótkich jest aktualnie nadawany i w dalszym ciągu będzie nadawany, serwis informacyjny RBI zawierający
bieżące, autoryzowane informacje przesłane przez zainteresowanych programem słuchaczy. Te, nadesłane przez
słuchaczy informacje, będą umieszczane
również na stronie internetowej Radiowego Biuletynu Informacyjnego: http://
www.rbi.ampr.org
W związku z zapytaniami i wątpliwościami Redakcja RBI informuje, że program
dla słuchaczy w kraju jest nadawany na
falach krótkich zgodnie z harmonogramem jak wyżej.
Jerzy Kucharski SP5BLD

AKTUALNOŚCI
SR8DE już działa
Z wielką radością informujemy, że
5.10.2011, w godzinach porannych, uruchomiony został przemiennik SR8DE
w Dębicy. Na razie pracuje testowo u kol.
Andrzeja SQ8NMA i jest słyszalny na
terenie miasta Dębicy. Częstotliwość
przemiennika to 439,300 MHz/431,700
MHz. Przemiennik uruchamiany jest
nośną. Jak zapowiadano wcześniej, docelowo stanie w Głobikowej z antenami
na dachu schroniska. Pierwszymi, którzy
przeprowadzili łączność na przemienniku są Andrzej SQ8NMA, Stanisław
SP8DAP i Stanisław SP9GMP.
Głównym koordynatorem i konstruktorem przemiennika jest Andrzej SQ8NMA, przy nieocenionym wsparciu kol.
Janusza SQ8NMK, któremu w tym miejscu dziękujemy za pomoc w jego uruchomieniu.
Wkład w budowę przemiennika posiada
wielu kolegów zrzeszonych w naszym
klubie. Wszystkim serdecznie dziękujemy. Mamy nadzieję, że te testy wypadną
dobrze i niebawem przemiennik stanie
w miejscu przeznaczenia.
Hubert SQ9AOL

Konferencja
uzgodnieniowa
w Ministerstwie
Infrastruktury.
W dniu 16 września br. w Warszawie
w siedzibie Ministerstwa Infrastruktury
odbyło się spotkanie poświęcone analizie
uwag zgłoszonych do projektu ustawy
o zmianie ustawy Prawo Telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw,
w ramach konsultacji społecznych.
W spotkaniu uczestniczyły następujące
organizacje:
1. Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji,
2. Polska Izba Komunikacji Elektronicznej,
3. Polska Izba Radiodyfuzji Cyfrowej,
4. Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji,
5. Krajowa Izba Gospodarcza,
6. Krajowa Izba Komunikacji Ethernetowej,
7. PKP Telekomunikacja Kolejowa
Sp. z o.o.,
8. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.,
9. Fundacja Bezpieczna Cyberprzestrzeń,
10. Polski Związek Krótkofalowców,
1 1 . O g ó l n o p o l s k i e Po r o z u m i e n i e
Organizacji Radioamatorskich,
12. Internet Society Poland,
13. Fundacja Panaptykon,
14. Związek Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska,
15. Pracodawcy Rzeczypospolitej
Polskiej,
16. Polska Konfederacja Pracodawców
Prywatnych LEWIATAN
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Polski Związek Krótkofalowców reprezentowali Andrzej SP8LBK i Jan
SP2JLR.
Do projektu ustawy o zmianie ustawy
Prawo Telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw, w ramach konsultacji społecznych zgłoszono 461 uwag.
Zgłoszone uwagi są dostępne na stronie
Ministerstwa Infrastruktury:
http://bip.mi.gov.pl/pl/bip/projekty_aktow_prawnych/projekty_ustaw/ustawy_telekomunikacja_2010/proj_ustawy_o_zmianie_ustawy_prawo_telekom_oraz_niektor_innych_ustaw
Przedstawiciele Departamentu Telekomunikacji przedstawili i krótko skomentowali zgłoszone uwagi, które uznali za
zasadne. Wśród nich nie było niestety
naszych. Prowadząca spotkanie poprosiła o uzasadnienie zgłoszonych uwag,
przyjętych jako zasadne. Dyskusja toczyła się głównie wokół następujących
zagadnień:
– formy zawierania umów o świadczenie
usług telekomunikacyjnych
– rezerwacja częstotliwości dla dostawców usług telekomunikacyjnych
– definicja dostępu
Nowa wersja rozbieżności przedstawiona
jest na stronie Ministerstwa Infrastruktury pod adresem:
http://bip.mi.gov.pl/pl/bip/projekty_aktow_prawnych/projekty_ustaw/ustawy_telekomunikacja_2010/proj_ustawy_o_zmianie_ustawy_prawo_telekom_oraz_niektor_innych_ustaw/px_
15_09_2011_r__tabela_projekt_konsult_po_spotkaniu_na_bip.pdf
W najbliższych dniach zostanie opracowane i przesłane do Ministerstwa Infrastruktury kolejne pismo ze stanowiskiem
naszego Związku, z doprecyzowanymi
uwagami do projektu ustawy o zmianie
ustawy Prawo Telekomunikacyjne oraz
niektórych innych ustaw.
Jan SP2JLR

Podsumowanie zawodów
w Praskim OT PZK
Piękna, słoneczna pogoda towarzyszyła
uczestnikom spotkania na Wale Miedzeszyńskim w Warszawie w sobotę 17
września. Okazją było podsumowanie
zawodów „Nocnych Marków”, „Zamkowych” i „Syrenki”.
Wśród zaproszonych gości byli obecni
Marszałek Województwa Mazowieckiego
Marcin Kierwiński, burmistrz Dzielnicy
Praga Południe Jarosław Karcz, radni
dzielnicy Pragi Południe – Bożena Manarczyk SQ5BT i Ryszard Kalkhoff.
Wśród krótkofalowców przybyli między
innymi: z SP2 – Wojtek SP2ALT i Piotr
SP2LQP z SP4 – Karol SP4GWI, koledzy z OT 51, OT 25 oraz sympatycy,
koleżanki i koledzy z Praskiego OT wraz
z rodzinami.

Nagrodę Rady Sponsorów odbiera Edward SQ5LTH

Jako nagrodę Waldek SP5XVR wylosował książkę

Burmistrz dzielnicy Praga Południe Jarosław Karcz

Przybyłych gości przywitał prezes
POT PZK Maciek SQ5NAE, a następnie w imieniu prezesa PZK – Wiesław
SQ5ABG. Swoje wystąpienie mieli też
zaproszenie goście. Marszalek Kierwiński zapewnił wszystkich obecnych, że
nadal będzie wspierał nasze dążenia do
unormowania spraw związanych z MOŚ
oraz zapewnił o organizacji spotkania
w szczeblu ministerialnym. Burmistrz
Karcz w krótkich słowach zapewnił
o dalszej kontynuacji współpracy między władzami dzielnicy a Praskim OT
oraz podziękował za tak wspaniałe promowanie naszej dzielnicy w zawodach.
Marszałkowi Kierwińskiemu oraz burmistrzowi dzielnicy zostały wręczone
pamiątkowe statuetki „Za wspierania
inicjatyw krótkofalarskich”. – To bardzo
mnie zobowiązuje – powiedział marszałek Kierwniński – i możecie liczyć na
moją pomoc w waszych krótkofalarskich
sprawach – dodał. Marszałek miał jeszcze okazję zobaczyć jak wygląda wyjazdowy „polowy szek” oraz stacjonarna
stacja klubu SP5PPK.
W części podsumowującej odczytano
protokoły wyników zawodów oraz wręczono lampę „Nocnych Marków” oraz
puchary za zawody Zamkowe i statuetki
za zawody Syrenki. Teraz przystąpio-

AKTUALNOŚCI
no do losowania dodatkowych nagród
wśród uczestników, którzy wzięli udział
co najmniej w dwóch edycjach zawodów.
Było ich na liście 25. Niespodzianką
Rady Sponsorów, której od 4 lat przewodzi Jurek SQ5JD było to, że nagrody,
a były to w tym roku stacje lutownicze,
otrzymali wszyscy spełniający regulamin
nagród Rady Sponsorów. Natomiast
dodatkowo rozlosowano 5 egzemplarzy
książki „Cień Błyskawicy” z dedykacją autora, ufundowanych przez Ewę
SP5HEN i Wiesława SQ5ABG.
Po części oficjalnej przystąpiono do
tradycyjnego grillowania oraz rozmów
w podgrupach.
Chciałbym ta drogą serdecznie podziękować wszystkim za przybycie na nasze spotkanie, które jest świetna okazja
do integracji naszego środowiska oraz
możliwością zaprezentowania naszego
dorobku i osiągnięć dla tych co z krótkofalarstwem na co dzień maja mało do
czynienia.
Wiesław SQ5ABG

Podsumowanie
Konferencji Generalnej
1. Regionu IARU Sun
City 2011 w Republice
Południowej Afryki
Ostatnia Konferencja
Generalna 1. Regionu IARU, która miała
miejsce w dniach 12–19
sierpnia 2011 roku – już
za nami, a z wielu względów różniła się ona nieco od konferencji dotychczasowych. Przede
wszystkim była drugim
w historii 1. Regionu
IARU zgromadzeniem, które odbyło
się poza Europą, a także pierwszą konferencją, która miała miejsce na kontynencie afrykańskim (należy wspomnieć,
że Konferencja Generalna 1. Regionu
w 1996 roku odbyła się w Tel Awiwie
w Izraelu). Z tego też powodu wiele organizacji krótkofalarskich wzięło udział
w Konferencji Sun City 2011 przez
pełnomocnika (Polski Związek Krótkofalowców skorzystał z uprzejmości
zaprzyjaźnionego stowarzyszenia krótkofalowców naszych sąsiadów z Niemiec, czyli DARC). W ramach tegorocznej Konferencji Generalnej 1. Regionu
IARU wprowadzono wiele zmian funkcjonalno-organizacyjnych, m. in. do
Konstytucji 1. Regionu wprowadzono
zapis dotyczący dbałości o widmo częstotliwości radiowych oraz o konieczności jego ochrony przed zakłóceniami
elektromagnetycznymi pochodzącymi
od człowieka, utworzono stały Komitet ds. Stosunków Politycznych (PRC)

– jako sukcesora Grupy Roboczej EUROCOM, stworzono stanowisko Koordynatorów 1. Regionu IARU ds. Relacji
Publicznych oraz ds. Młodzieży, przyjęto
również stałą rekomendację dot. ustanowienia i podtrzymywania ciągłego kontaktu przez stowarzyszenia członkowskie
z krajowymi instytucjami ds. standaryzacji. W zakresie kompetencji dotyczącym Komitetu C4 (ds. KF) – w ramach
podręcznika pt. „IARU Region 1 HF
Manager’s Handbook” dla krajowych
managerów ds. KF – dokonano m. in.
doprecyzowania kategorii MOST w zawodach („MOST – wielu operatorów,
jeden nadajnik: stacja MOST jest stacją
z wieloma operatorami, nadającą nie
więcej niż jeden sygnał na nie więcej niż
jednej wykorzystywanej częstotliwości
na paśmie w danym czasie”) oraz doprecyzowano definicję QSO („Za ważną
uważa się łączność w trakcie której obaj
operatorzy wymienili znaki wywoławcze (dokonali wzajemnej identyfikacji), otrzymali raporty oraz dokonali
potwierdzenia wzajemnej identyfikacji
i odbioru raportu – przy zastrzeżeniu, że
odpowiedzialność za integralność łączności spoczywa zawsze na operatorze”),
zalecono także zachęcanie reprezentujących stowarzyszenia członkowskie organizatorów zawodów do wyszczególniania
w regulaminach imprez segmentów pasm
do pracy w tychże zawodach zgodnie
z podziałem pasm IARU (band plans),
wycofano z podziału pasma 7 MHz segment 7000–7025 kHz zalecany dawniej
dla zawodów CW, zwrócono uwagę na
właściwe wykorzystywanie rekomendacji
T/R 61-01 (znak operatora poprzedzony
jest prefiksem kraju, w którym operator
stacji aktualnie przebywa, co nie dotyczy
urządzeń sterowanych zdalnie). W zakresie kompetencji dotyczącym z kolei Komitetu C5 (ds. UKF i mikrofal)
– przyjęto szereg rekomendacji związanych z zagadnieniami sportowymi (np.
format logów „EDI” używany w trakcie
zawodów UKF, zasady dot. zawodów
ATV) i techniczno-operatorskimi (np.
raporty tonowe, treść wiadomości przekazywanych przez radiolatarnie, zmiany
w podziale pasma 50 MHz). W trakcie
tegorocznej Konferencji Sun City 2011
wybrano również nowy Komitet Wykonawczy 1. Regionu IARU (większość
jego składu stanowią aktualnie osoby
działające w ramach wspomnianego gremium w czasie poprzedniej kadencji),
funkcyjnych 1. Regionu – przewodniczących grup i gremiów roboczych (również
są to w większości osoby dotychczas
pełniące wspomniane funkcje), wybrano
także miejsce kolejnej Konferencji Generalnej 1. Regionu IARU – w roku 2014
(Warna – Bułgaria), a także zadecydowano o przyznaniu nagrody pamiątkowej
pn. „Roy Stevans, G2BVN Memorial
Trophy” – którą za całokształt działań

na rzecz rozwoju służby amatorskiej
i propagowania krótkofalarstwa na świecie, a w szczególności na kontynencie
afrykańskim otrzymał kol. Tafa Diop,
6W1KI – były już Wiceprzewodniczący
Komitetu Wykonawczego 1. Regionu.
Tytułem konkluzji należy stwierdzić,
że minioną już Konferencję Generalną
1. Regionu IARU Sun City 2011 należy
uznać za udaną, wziąwszy pod uwagę
wprowadzone innowacyjne rozwiązania
strukturalno-wykonawcze i koncepcyjne, gwarantujące ciągły rozwój służby
amatorskiej i jej adaptację do dynamicznie zmieniających się formalno-technicznych oraz społecznych warunków
bieżącego funkcjonowania.
Paweł Zakrzewski SP7TEV – Oﬁcer Łącznikowy
IARU – PZK

Krótkofalarska Jesień
na Pogórzu 2011, czyli
Jodłówka Tuchowska
Już po raz 26-ty, w drugi weekend września w Jodłówce Tuchowskiej, odbyło się
coroczne spotkanie pod hasłem „Krótkofalarska Jesień na Pogórzu”. Podstawowym celem spotkania to rozliczenie
Zawodów Tarnowskich i wypoczynek.
Już od piątku na przemienniku tarnowskim panował spory ruch. Koledzy zmierzający na spotkanie prowadzili rozmowy
informując się nawzajem o trasie dojazdu. Na miejscu trwało przygotowywanie
na przyjęcie gości. Rozwieszone zostały
anteny i ruszyła radiostacja.
Mimo kapryśnej przez cały tydzień pogody, przybywało coraz więcej gości.
A już piątek okazał się być łaskawym
i przestało wiać i padać. Trwający ciągły
ruch na terenie Ośrodka nie pozwolił
wcześnie położyć się spać. Już dobrze po
północy na Ośrodku zrobiło się jednak
cicho.
W sobotę od rana, na boisku szkolnym
zaadaptowanym na parking, gromadziło
się coraz więcej samochodów naszych
gości. Powoli na przybywające pojazdy
brakło miejsca. Trzeba było parkować na
poboczu drogi dojazdowej, na bocznych
polnych dróżkach. Przybyli reprezentanci prawie z całej Polski. Rozpoczęła
się giełda sprzętu i niekończące się pogaduchy nie tylko koleżanek i kolegów ale
także osób im towarzyszących.
O godzinie 12.00, chętni uczestnicy spotkania, spotkali się przed wejściem do
szkoły, by stanąć do wspólnego zdjęcia.
Część oficjalną rozpoczął Prezes naszego
Oddziału – Zbyszek SP9IEK. Witając, podziękował wszystkim za liczne
przybycie i minutą ciszy uczczono pamięć zmarłego rok temu kolegi Jacka
SP9AKD, później zabrał głos Wiesiek
SQ5ABG – Zastępca Członka Prezydium ZG PZK, przedstawiając bieżące sprawy i kierunki działania PZK.
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Następnie wraz z naszym przedstawicielem i członkiem ZG PZK Jackiem
SP9RPW wręczyli OH wyróżnionym
członkom tarnowskiego OT: Złotą
Odznakę Honorową PZK kol. Janusz
Banaś – SP9LAS, oraz OH kolegom:
Stanisław Celler – SP9DAP, Wiesław
Ogrodny – SP9FPP, Waldemar Pisarczyk
– SP9MZX, Jacek Ramian – SP9RPW,
Marek Limanówka – SP9UML, Marek
Nosek – SP9VRY, Stanisław Kozłowski
– SQ9AOR. Kolejnym punktem części
oficjalnej to podsumowanie Zawodów
Tarnowskich. Przewodniczący Komisji
Zawodów Tarnowskich – Janek SP9LAS,
omówił wyniki i wręczył laureatom zdobyte w zawodach trofea. Później rozlosowane zostały różne gadżety w śród obecnych na sali uczestników oficjalnej części
spotkania. Fundatorami gadżetów byli:
Janusz SP9JZT oraz Jacek SP9RPW
Jak na „Jodłówkowe” spotkanie przystało, swoją obecnością zaszczycili nas
także miedzy innymi: Redaktor Naczelny RBI – Kol. Jurek SP5BLD, Delegat
i Członek ZG PZK, przedstawiciel OT
PZK nr 12 – Kol. Janek SP9BRP, Prezes
OT PZK nr 05, Kol. Wiesiek SP8NFZ,
duża grupa Kolegów Ostrowca Świętokrzyskiego, z Bochni – z Klubu PZK
CQMBO SP9PBB, z Dębicy SP9KKM
i Stowarzyszenia DELTA – koledzy ci

odsługiwali recepcję spotkania drukując
jednocześnie pamiątkowe identyfikatory
– a także stały bywalec naszych spotkań
Olek SP6RPY i Henryk SP8RJF oraz
inni nie wymienieni Koleżanki i Koledzy, w większości z południowej Polski.
Byli także Koledzy ze Słowacji oraz
Holandii (Kol. Frits PA0F) i wiele osób
towarzyszących przybyłym krótkofalowcom. Wszystkim serdecznie dziękujemy
za przybycie. Część oficjalną zakończył
Prezes naszego OT – Zbyszek SP9IEK
zapraszając wszystkich na wspólne ognisko. Posiedzenie przy ognisku i śpiewanie przy akompaniamencie gitary
trwało do późnych godzin wieczornych.
Opowieści i pogaduchy wydawały się nie
mieć końca. Szybko też znikała zawartość słynnego tu już „kociołka” w wykonaniu Kol. Krzyśka SQ9MUO.
W niedzielę po śniadaniu zabraliśmy się
do pracy związanej z demontażem sprzętu i oddaniem obiektu, a przebywający
jeszcze na terenie ośrodka goście, trochę
smętnie spoglądali na nasze czynności.
Tak, co dobre zbyt szybko się kończy.
Szacujemy, że odwiedziło nasze spotkanie około 250 – 280 osób. Pamiątkowa
lista uczestników spotkania zakończyła
się nr 197. Dziękujemy wszystkim wpisującym się na tę pamiątkową listę.
Za gościnne miejsce dla naszego spotka-

nia, odbytego tu po raz kolejny, serdecznie dziękujemy Kierownictwu Ośrodka
DWD oraz Dyrekcji Szkoły w Jodłówce
Tuchowskiej. Po więcej informacji zapraszamy na naszą stronę internetową
– http://sp9pta.w.interia.pl
Do zobaczenia za rok!

Silent Key
SQ6FHP s.k.
Jerzy Kopacz SQ6FHP.

SP9LJH s.k.
Stanisław Plinta SP9LJH.
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Cześć Jego pamięci!

Cześć Jego pamięci!

Stanisław SQ9AOR

