SPRAWOZDANIE Z DZAŁALNOŚCI
BYDGOSKIEGO KLUBU KRÓTOKALOWCÓW SP2PBY W 2018R.

1. Aktualny zarząd klubu:
Prezes zarządu:
Roman SP2DDX
Sekretarz zarządu: Andrzej SP2GJI
Członek zarządu:
Dariusz SP2DUS
2. Strona internetowa klubu: www.sp2pby.pl
3. Działalność sportowa:
Działalność sportowa to przede wszystkim udział stacji klubowej w zawodach
w akcjach dyplomowych oraz praca z ekspedycjami DX-owymi.
Wzięliśmy udział w zawodach takich jak:
SPDX Contest 2018
Urodziny Miasta Bydgoszczy pod znakiem 3Z1ESH
Zawody z okazji Dnia Dziecka ( SWL op. Igor z K-PSOSW nr 1)
Zawody Kamykowe Wici (op. Igor i Andrzej SP2FTL)
Zawody Barbórkowe (op. Grzegorz SP2GVN oraz dzieci z K-PSOSW nr 1)
Dzięki aktywności na pasmach zdobyliśmy 47 dyplomów krajowych i zagranicznych. Niektóre akcje dyplomowe jak np. YR100R składały się z 12 części
i wymagały co miesięcznej aktywności.
Działalność dx-owa to praca z ekspedycjami takimi jak: E31A, ZC4A, 3C3W, Z60A, TO6OK,
ZD9CW, XT2SZZ, EP2RRC, 8P9AE, VP2MUW itd. Niektóre wyniki pracy eksponowaliśmy na
naszej stronie internetowej.
4. Działalność promocyjna, szkoleniowa i techniczna:
Od początku roku kontynuowaliśmy współpracę z Kujawsko-Pomorskim Specjalnym
Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym nr 1 w Bydgoszczy im. Louisa Braile’a. Nadal prowadziliśmy szkolenie z zakresu operatorstwa, telegrafii oraz nauki slangu i kodu Q.
W lutym udaliśmy się do miejscowości Kowalki gdzie mieszka Igor oraz do miejscowości
Markowo do Michała. Wizyty te miały na celu zainstalowanie anten i odbiorników nasłuchowych, aby umożliwić im prowadzenie nasłuchów, a w przyszłości również przeprowadzanie łączności. Obaj chłopcy to podopieczni K-PSOSW nr 1 w Bydgoszczy.
Na przełomie marca i kwietnia zorganizowaliśmy akcję dyplomową Memoriał Bolesława
Krzymina SP2ESH upamiętniając pierwszą rocznicę jego śmierci. Używając znaku 3Z1ESH
przeprowadziliśmy ponad 7600 QSO wieloma podmiotami z listy DXCC.
W maju, korzystając ze środków OPP przekazanych na nasz klub zakupiliśmy dla naszych
podopiecznych z sekcji młodzieżowej przy K-PSOSW nr 1 w Bydgoszczy koszulki klubowe
i wręczyliśmy im jako prezent z okazji Dnia Dziecka. 4 czerwca uczestniczyliśmy na bydgoskim KARTODROMIE w Pikniku Sportowo-Rekreacyjnym pod hasłem Dajemy Dzieciom
Moc. Patronat nad tym piknikiem roztoczył Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Również w czerwcu sześcioosobową grupą wybraliśmy się do Bachorza na
V Między-Oddziałowe Spotkanie Krótkofalowców.
Nawiązaliśmy współpracę z Bydgoską Spółdzielnią Mieszkaniową „BUDOWLANI”.
W ramach tej współpracy uczestniczyliśmy w Festynie z okazji Międzynarodowego Dnia

Dziecka na Osiedlu Leśnym, w Festynie Rekreacyjnym przy ul. Ogrody na Osiedlu Wyżyny
oraz w Festynie Pożegnanie Lata na Osiedlu Leśnym. Na każdej z tych imprez czynna
była radiostacja klubowa i odwiedzający nas mogli na gorąco zapoznać się z naszym
hobby.
W sierpniu odwiedziliśmy Igora i Michała (naszych podopiecznych z K-PSOSW nr 1)
w ich miejscach zamieszkania. Odwiedziny te miały na celu umożliwienie im pracy na
radiostacji, a zarazem uruchomiliśmy gminy Rypin RY-04 oraz Gniewkowo IN-03.
We wrześniu po przerwie wakacyjnej podjęliśmy dalszą pracę z młodzieżą w ośrodku.
Dzięki temu, że udało nam się uruchomić kilka odbiorników ASR na 144MHz zapoznaliśmy
dzieciaki z K-PSOSW nr 1 w Bydgoszczy z zasadami radiolokacji sportowej organizując
im pokazy na boisku szkolnym.
Dyrekcja ośrodka przekazała na nasze potrzeby nowe, większe pomieszczenie,
a w związku z tym musieliśmy zaadoptować je do naszych potrzeb ( przełożenie anten,
zorganizowanie stanowiska z radiostacją, podłączenie sieci internetowej itp.)
W związku ze Świętem Zmarłych odwiedziliśmy groby tych którzy odeszli S.K. na
bydgoskich cmentarzach zapalając symboliczne znicze.
W grudniu zorganizowaliśmy otwarte Spotkanie Wigilijne tradycyjnie w restauracji
„Pod Dębem”.
W ramach działalności technicznej wykonaliśmy i zainstalowaliśmy dwa pełnowymiarowe
dipole na pasmo 80m, wykonaliśmy trzy anteny HB9CV na pasmo 2m do odbiorników
ARS oraz wykonaliśmy kilka kompletów trapów do anteny W3DZZ na potrzebę członków
klubu.

5. Informacje ogólne:
Bydgoski Klub Krótkofalowców nadal zajmuje pomieszczenie wynajmowane do Spółdzielni
Mieszkaniowej „BUDOWLANI” przy ul. Glinki 32E2.
Stan osobowy na koniec 2018 roku wyniósł 18 osób. Niestety w lipcu odszedł od nas
Ryszard SP2IW, ale w ciągu roku wstąpili w poczet członków koledzy Grzegorz SP2GVN
i Zbigniew SP2ZS ( ex SP2RXZ).
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