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Polski Związek Krótkofalowców jest wiodącą organizacją, skupiającą osoby zainteresowane różnymi formami łączności radiowej i wykorzystaniem ich dla
rozwoju własnego i dobra społecznego. PZK dba o rozwój służby radioamatorskiej i radioamatorskiej satelitarnej w Polsce. PZK jest reprezentantem osób zainteresowanych
technikami radiowymi wobec instytucji państwowych i organizacji społecznych, krajowych i zagranicznych.

Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania i redagowania
nadesłanych tekstów. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za
treść ogłoszeń i reklam. Zastrzega sobie prawo do niepublikowania
reklam, które mogą być kontrowersyjne lub naruszać prawa osób
trzecich, w tym czytelników.

Od Redakcji
Cóż to była za uroczystość! Inauguracja obchodów osiemdziesięciopięciolecia Polskiego Związku Krótkofalowców i dziewięćdziesięciolecia
IARU odbyła się w Warszawie. Podziękowania, medale, grawertony
i inne nagrody – to wszystko w podzięce dla zasłużonych dla polskiego
krótkofalarstwa. A to dopiero początek. Kolejne obchody już na Łosiu.
Cofając się prawie o cztery dekady możemy przeżyć jeszcze raz wydarzenia pierwszego kongresu IARU, które odbyły się w Polsce.
Vy 73! Remi SQ7AN
Na deser zostaje nam uczestnictwo w debacie poświęconej tematowi komunikacji w warunkach kryzysowych, połączone z poznaniem
historii klubu SP9PEW. To wszystko znajdujemy w niniejszym numerze KP. Zapraszam do
lektury.

Urodziny PZK i IARU
Zgodnie z wcześniejszymi informacjami
w dniu 24 lutego br. w CPK Warszawa Praga
Południe odbyła się inauguracja obchodów
85-lecia powstania PZK i zarazem 90-lecia
istnienia IARU. Jak już wcześniej informowaliśmy, obchody te odbywają się pod patronatem honorowym Janusza Piechocińskiego – wicepremiera Rządu RP, zarazem
ministra gospodarki.
Gośćmi naszej uroczystości byli: Don
Beattie G3BJ, przewodniczący Komitetu
Wykonawczego 1. Regionu IARU, Bogdan
Dombrowski, podsekretarz stanu w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji, Karol
Krzywicki, zastępca prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej, ppłk Waldemar

Pawluczuk reprezentujący ministra obrony
narodowej, st. brygadier Zbigniew Góral,
dyrektor Biura Informatyki i Łączności KG
Państwowej Straży Pożarnej, Włodzimierz
Karczewski SQ5WWK, reprezentujący prezesa Ligi Obrony Kraju, Krzysztof Dąbrowski
OE1KDA, animator krótkofalarstwa, autor
płyty CD wydanej z okazji 85-lecia PZK.
Gościem specjalnym była Barbara Gebler-Wasiak, dyrektor Centrum Promocji Kultury Warszawa Praga Południe, w którego
gościnnych progach odbywała się nasza
uroczystość.
Zaraz po odczytaniu pisma z gabinetu
politycznego Ministerstwa Gospodarki
o patronacie honorowym głos zabrał Don
Beattie G3BJ, który omówił najważniejsze
kwestie dotyczące działalności R1 IARU ze

Zdjęcie: SP5DLX

„Krótkofalowiec Polski”– organ prasowy ZG PZK od 1928 roku
Wydawca: ZG PZK
Druk: Wydawnictwo AVT Warszawa Polski Związek Krótkofalowców
Redakcja:
Remigiusz Neumann SQ7AN, sq7an@pzk.org.pl
Janusz Paterak SQ3PJQ sq3pjq@pzk.org.pl,
Sekretariat ZG PZK:
ul. Modrzewiowa 25, 85-635 Bydgoszcz
adres do korespondencji: skr. poczt. 54,
85-613 Bydgoszcz 13
e-mail: hqpzk@pzk.org.pl, www.pzk.org.pl
Konto bankowe: 33 1440 1215 0000 0000 0195 0797
Centralne Biuro QSL – adres jw.
Prezydium ZG PZK:
- Jerzy Jakubowski SP7CBG – Prezes PZK, sp7cbg@pzk.org.pl
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- Jan Dąbrowski SP2JLR – wiceprezes PZK, sp2jlr@pzk.org.pl
- Tadeusz Pamięta SP9HQJ – sekretarz PZK, funkcja – sekretarz
generalny, sp9hqj@pczta.fm
- Bogdan Machowiak SP3IQ – skarbnik PZK, zastępca Prezesa ds.
finansowych, sp3iq@pzk.org.pl
- Zbigniew Mądrzyński SP2JNK – członek Prezydium, zastępca
Prezesa ds. sportowych, sp2jnk@interia.pl
- Jerzy Gomoliszewski SP3SLU – członek Prezydium, zastępca
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- Henryk Jegła SP9FHZ – przewodniczący GKR, sp9fhz@gmail.com
- Marcin Skóra SQ2BXI – wiceprzewodniczący GKR, bxi@interia.pl
- Mirosław Raźny SP4MPG – sekretarz GKR, sp4mpg@wp.pl
- Przemysław Kurpisz SP3SLO – członek GKR, sp3slo@konin.lm.pl
- Zdzisław Sieradzki SP1II – członek GKR, sp1ii@wp.pl
Inne funkcje przy ZG PZK:
- Konsultant-koordynator przemienników analogowych i cyfrowych PZK: Andrzej Hyjek SP3IYM, handrzej@gmail.com
- Konsultant-koordynator węzłów APRS PZK: Tomasz Pyda
SP8NCG, sp8ncg@wp.pl
Award Manager PZK:
Joanna Karwowska SQ2LIC, sq2lic@interia.pl
ARDF Manager:
Krzysztof Jaroszewicz SQ5ICY, krzysztof.jaroszewicz@gazeta.pl
IARU-MS Manager:
Jan Szostak SP9BRP, sp9brp@wp.pl
Contest Manager:
Kaziemierz Drzewiecki SP2FAX, sp2fax@wp.pl
Manager-Koordynator ds. Łączności Kryzysowej PZK
(EmCom Manager):
Rafał Wolanowski SQ6IYR, sq6iyr@o2.pl
z-ca Hubert Anysz SP5RE,
VHF Manager:
Piotr Szołkowski SP5QAT, pkukf@pzk.org.pl
QTH Manager:
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Packet Radio Manager:
Marek Kuliński SP3AMO, sp3amo@pzk.org.pl
Manager OH PZK:
Andrzej Wawrzynkiewicz SP3TYC, sp3tyc@pzk.org.pl
KF Manager PZK:
Marek Kuliński SP3AMO, sp3amo@pzk.org
Oficer Łącznikowy IARU-PZK:
Paweł Zakrzewski SP7TEV, sp7tev@wp.pl
Administrator portalu i systemów informatycznych PZK:
Zygmunt Szumski SP5ELA, e-mail: admin@pzk.org.pl
ARISS Kontakt Koordynator:
Krystian Górski SQ2KL,
Redakcja Radiowego Biuletynu Informacyjnego PZK:
Jerzy Tadeusz Kucharski SP5BLD, ul. Sułkowskiego 21, 05-825
Grodzisk Mazowiecki, Skype: sp5bld
Od listopada 2007 zmiany częstotliwości nadawania: niedziela
godz. 10.30 na QRG 3700 kHz lub 7090 kHz ± QRM. Program TV
o krótkofalowcach „Krótkofalowcy Bis”, www.videoexpres.pl

stoją od lewej: st. brygadier Zbigniew Góral – Dyrektor Biura Informatyki i Łączności KG Państwowej Straży
Pożarnej, Jerzy Jakubowski SP7CBg – Prezes PZK, Bogdan Dombrowski – podsekretarz stanu w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji, Karol Krzywicki – Zastępca Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej, Piotr Skrzypczak
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szczególnym uwzględnieniem kompatybilności elektromagnetycznej, dostępności
zakresów częstotliwości oraz łączności
bezpieczeństwa.
Okolicznościowy grawerton z podziękowaniem za współpracę z PZK otrzymała
pani dyrektor Centrum Promocji Kultury
będąca gościem specjalnym naszej uroczystości. Następnie głos zabrali wymienieni
na wstępie goście. Zostały odczytane listy
gratulacyjne od Barbary Gebler-Wasiak,
dyrektora CPK oraz Tomasza Siemoniaka,
wicepremiera i ministra obrony narodowej.
Włodzimierz Karczewski na ręce prezesa
PZK przekazał medal za zasługi dla Ligi
Obrony Kraju.
Kolejnym elementem uroczystości były
wyróżnienia, podziękowania i nagrody.
Okolicznościowe grawertony za działalność
społeczną na rzecz PZK otrzymali: Marek
SP9UO za aktywność w organizacji spotkań
ogólnopolskich ŁOŚ oraz udział w budowie
bazy krótkofalarskiej na Kopie Biskupiej,
Waldek 3Z6AEF za akcję EF2012, Roman

SQ2RH za akcję EF2012 oraz bieżącą Jubilee 85. lat PZK i 90. IARU, Rafał SQ6IYR
za działalność na rzecz łączności bezpieczeństwa, Armand SP3QFE za promocję
ARISS oraz krótkofalarstwa wśród dzieci
i młodzieży, Paweł SP5STS za pomysł i realizację akcji Radioreaktywacja. Grawertony
z podziękowaniem otrzymali także koledzy
uczestniczący w budowie i eksploatacji
bazy krótkofalarskiej na Kopie Biskupiej: Jerzy SP6LHT, Janusz SP9LJE, Marek SP6MQO,
Szymon SQ6LZM, Stefan SP6GHR, Andrzej
SP9EKF.
QSL managerowie okręgowi PZK: Władysław SP1AEN (SP1), Jan SP2JLR (SP2), Adam
SP3EA (SP3), Tadeusz SP4GFG (SP4), Janusz
SP5JXK (ex. SP5), Stanisław SP6BGF (SP6),
Jerzy SP7CVW (SP7), Aleksander SP8ASP
(SP8), Grzegorz SP9BZM (SP9) w nagrodę
za pracę społeczną otrzymali manipulatory
telegraficzne specjalnie wykonane na tę
uroczystość. Manipulatory otrzymali także:
Marek SP9UO główny animator Ogólnopolskich Spotkań Krótkofalowców ŁOŚ, a także

kluczowa postać bazy krótkofalarskiej na
Kopie Biskupiej. Oprócz Marka SP9UO manipulatory otrzymali także Tadeusz SP6MRC
oraz Mieczysław SP6EZ także za działalność
na rzecz wymienionej bazy.
Prezes Olsztyńskiego OT PZK (OT21)
Andrzej SP4KA odebrał nagrodę prezydium
ZG PZK za 3-krotne zajęcie pierwszego
miejsca przez OT21 w klasyfikacji oddziałowej SP Contest Maraton (SPCM). Nagrodą
jest analizator antenowy MAX-6.
Nagrodzonym kolegom, którzy z różnych przyczyn nie uczestniczyli w uroczystości, nagrody zostaną wysłane pocztą
lub wręczone podczas głównego akcentu
obchodów jubileuszu 85-lecia powstania
PZK, czyli Ogólnopolskiego Spotkania Krótkofalowców ŁOŚ-2015.
Ostatnie przed przerwą było wystąpienie naszego seniora Wojciecha Nietykszy
SP5FM, jednego z najbardziej zasłużonych
ludzi dla IARU i służby radiokomunikacyjnej amatorskiej, członka honorowego PZK,
laureata nagrody im. Michaela Owena.

Krzysztof OE1KDA otrzymuje grawerton za animację
krótkofalarstwa

Marek SP9UO podwójnie uhonorowany za aktywność
w organizacji ŁOŚ oraz w budowie bazy na Kopie Biskupie

Andrzej SP4KA prezes Olsztyńskiego OT PZK otrzymuje
nagrodę rzeczową dla OT21
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Okolicznościowa koperta ze znaczkiem z okazji
X Konferencji R1 IARU

Prezydium Kongresu – od lewej YU3AA, VE3CJ, prof. dr E. Kowalczyk – Minister Łączności, Mohamed Mill - Sekretarz
Generalny ITU, gen. L. Kołatkowski SP5PZ – Prezes PZK, SP5FM, OH5NW, G2BVN

Po przerwie kończącej część oficjalną
uczestnikom spotkania zostały przedstawione trzy prezentacje. Pierwsza z nich,
o tematyce historycznej, została opracowana i przedstawiona przez Tomka SP5CCC.
Druga dotyczyła ARISS, a wygłosił ją Armand
SP3QFE. Podczas tej prezentacji prelegent
dokonał wstępnego podsumowania akcji
dyplomowej zorganizowanej w związku
z aktywnością SSTV z międzynarodowej stacji kosmicznej. Przedstawił przykładowe obrazy odebrane przez krótkofalowców oraz
dokonał kilku analiz odebranych sygnałów.
Zaprezentowano również dyplom, który
jako jeden z obrazów był nadawany z ISS
oraz wzór karty QSL. Oba wykonane przez
Sławka SQ3OOK.
Twórcy akcji dyplomowej przekazali oprawione w ramki awersy pamiątkowej karty QSL związanej z aktywnościami
SSTV z pokładu ISS i z 85-leciem PZK na
ręce: prezesa PZK Jerzego Jakubowskiego
SP7CBG, wiceprezesa PZK Piotra Skrzypczaka SP2JMR i prezesa Komitetu Wykonawczego Regionu 1. IARU Dona Beattie G3BJ.
Prezentację dotyczącą naszej działalności na rzecz łączności rezerwowej wygłosił
Rafał SQ6IYR, EmCom Manager PZK.
Na uroczystość inauguracji obchodów
85-lecia powstania PZK oraz 90-lecia IARU
poza osobami z zewnątrz, zaproszenia
otrzymali także żyjący prezesi PZK, prezesi
oddziałów terenowych PZK, osoby funkcyjne pełniące funkcje przy Zarządzie Głównym PZK, QSL managerowie okręgowi oraz
koledzy wyróżniający się pracą społeczną
na rzecz naszej organizacji.
Uroczystość trwała ponad 3 godziny.
Oprócz wymienionych na wstępie listów
gratulacyjnych otrzymaliśmy także list gratulacyjny od prezesa Urzędu Komunikacji
Elektronicznej, wójta gminy Rudniki, na
terenie której odbywają się nasze spotkania
ŁOŚ oraz od Stowarzyszenia Krótkofalowców i Radioamatorów „Delta” z Dębicy,
z którym PZK blisko współpracuje.
Piotr SP2JMR

W przerwie Konferencji SP5FM, M.Mill – Sekretarz
Generalny ITU, SP5PZ – Prezes PZK

IARU 40 lat temu
Mija 40 lat od czasu, gdy w dniach od 14
do 18 kwietnia 1975 r. w Warszawie, w Pałacu Kultury i Nauki odbył się jubileuszowy
X Kongres 1. Regionu IARU, który był bacznie
obserwowany przez świat krótkofalarski, a to
z uwagi na fakt, że po raz pierwszy obrady
toczyły się w kraju obozu socjalistycznego.
Należy dodać, że był to rok Jubileuszowy
50-lecia założenia IARU oraz 25-lecia utworzenia 1. Regionu IARU, jak również 45-lecia
PZK. W kongresie wzięło udział 35 delegacji
spośród aktualnych wówczas 42 członków 1.
Regionu. Otwarcia obrad dokonał Mohamed
Mili, sekretarz generalny ITU w obecności ówczesnego ministra łączności prof. dr. Edwarda Kowalczyka. Ponadto w uroczystościach
otwarcia kongresu uczestniczyli: przewodniczący IARU Noel Eaton VE3CJ, przedstawiciele
2. i 3. Regionu IARU, członkowie władz PZK na
czele z prezesem gen. Leonem Kołatkowskim
SP5PZ. Natomiast zastępca przewodniczącego Rady Państwa prof. dr. Janusz Groszkowski
(pierwszy prezes PZK) przesłał do prezydium
konferencji list z pozdrowieniami i życzeniami owocnych obrad. Delegatami PZK na
kongres byli: SP6LB, SP5PA, SP5ZK, SP5SM,
SP4BQW i SP9MM. Obsługę administracyjną
prowadził zespół członków PZK pod kierunkiem sekretarza generalnego ZG PZK kol.
Anatola Jeglińskiego SP5CM.
Delegaci zakwaterowani byli w hotelach
Forum i Polonia, gdzie pracowała stacja
okolicznościowa SP0IARU pod czujnym kierownictwem Kuby SP5BB. Ogółem na stacji
przeprowadzono 1560 QSO, w czym mieli
też niemały udział delegaci. Ponadto Poczta Polska wydała znaczek okolicznościowy,
a Oddział Bydgoski PZK wydrukował specjalne karty QSL oraz koperty z okolicznościowym nadrukiem.
Obrady kongresu przebiegały w trzech
tematycznych grupach, m.in. pod kątem
przygotowań do Światowego Kongresu
Radiokomunikacyjnego WARC. W ostatnim dniu obrad odbyły się wybory Komi-

tetu Wykonawczego, który ukonstytuował
się w następującym składzie: przewodniczący – PA0LOU, wiceprzewodniczący
– SP5FM, sekretarz – G2BVN, skarbnik
– SM6CPI, członkowie – DJ3KR, YU3AA
i EL2BA. Na zakończenie kongresu, podczas uroczystej kolacji, prezes ZG PZK
wręczył Odznaki Honorowe PZK krótkofalowcom zagranicznym, szczególnie
zasłużonym dla rozwoju krótkofalarstwa
światowego. Odznaki otrzymali: SM5ZD,
VE3CJ, G2BVN, UA3AF, LX1JW. Następnie
odbyło się uroczyste przekazanie wstęgi przewodniczącego 1. Regionu IARU
nowo wybranemu przewodniczącemu
– PA0LOU. W niedługim czasie minister łączności otrzymał listowne podziękowanie od
sekretarza generalnego ITU za efektywną
współpracę Ministerstwa Łączności z PZK
na rzecz rozwoju krótkofalarstwa w Polsce.
Również przyszło pismo, skierowane na
ręce prezesa ZG PZK, od przewodniczącego
IARU, za wzorowe zorganizowanie kongresu
z podziękowaniem dla wszystkich krótkofalowców, którzy brali w tym udział!
Jerzy SP8TK

Debata oraz
reaktywacja SP9PEW
20 lutego o godz. 12.30 w Zespole Szkół
nr 1 w Lublińcu odbyła się debata pod
nazwą „Komunikacja w warunkach kryzysowych”, której organizatorem był mł. insp.
Piotr Sikorski SP9GZP, pełniący obowiązki
zastępcy komendanta Komendy Powiatowej Policji w Lublińcu, a jednocześnie
członka Klubu Krótkofalowców Ziemi Lublinieckiej SP9PEW. Debata ta zorganizowana została w porozumieniu z Wydziałem Zarządzania Kryzysowego Starostwa
Powiatowego w Lublińcu, a w spotkaniu
wzięli udział przedstawiciele lokalnego samorządu, służb mundurowych, uczniowie
klas mundurowych miejscowej szkoły oraz
przedstawiciele krótkofalowców z preze-
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Ziemi Lublinieckiej SP9PEW, w której poza
organizatorami z miejscowego klubu wzięli
udział między innymi przedstawiciele mikołowskiego klubu SP9PKS i siemianowickiego klubu SP9KJM. W czasie spotkania
zebrani mieli możliwość zapoznania się
z ambitnymi planami lublinieckiego klubu, wymiany doświadczeń oraz uzyskania
najnowszych informacji dotyczących aktualnych spraw związanych z PZK od prezesa
PZK Jerzego Jakubowskiego SP7CBG.
Informacja na temat spotkania znajduje
się także na stronie: www.lubliniec.slaska.
policja.gov.pl.

Uczestnicy spotkania w Lublińcu

Jedna z prezentacji na temat łączności rezerwowej

Przemawia Jerzy SP7CBG prezes PZK

sem PZK Jerzym Jakubowskim SP7CBG
i sekretarzem ZG PZK Tadeuszem SP9HQJ
oraz prezesem Śląskiego OT PZK w Katowicach Markiem SP9HTY na czele. Nadrzędny
cel tego spotkania i przedmiot dyskusji to
wspieranie lokalnych struktur i komórek
kryzysowych na terenie powiatu lublinieckiego w zapewnieniu alternatywnej łączności przez środowisko krótkofalowców na
wypadek zagrożenia powszechnego.
Starszy aspirant Piotr Janiszek z KWP
w Katowicach, przedstawiając tragedię
w postaci zderzenia się dwóch pociągów
w Szczekocinach jako zagrożenie cywilizacyjne, odniósł się do praktycznych aspektów organizacji działań na miejscu zdarzenia i zasad współdziałania poszczególnych
służb. Przedstawicielka Wydziału Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego
w Lublińcu Katarzyna Rose omówiła zasady funkcjonowania Systemu Wczesnego
Ostrzegania i zdarzenia nadzwyczajne zaistniałe na terenie powiatu lublinieckiego.
Zastępca komendanta Państwowej Straży
Pożarnej w Lublińcu mł. brygadier Janusz
Bula z kolei przedstawił zasady działania
Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego, w tym rolę i znaczenie PSP i OSP
w systemie ostrzegania i alarmowania.
Dość ciekawe było wystąpienie Piotra Stańka SP9TPZ z mikołowskiego klubu
SP9PKS, który w ramach prezentacji odniósł
się do praktycznych możliwości wykorzystania środowiska krótkofalowców w sytuacji
zagrożeń cywilizacyjnych. Zwrócił też uwagę na fakt, iż to środowisko dysponuje niezwykłym potencjałem, wiedzą, umiejętnościami i kompetencjami i byłoby grzechem
zaniechania ze strony struktur rządowych
i samorządowych niewykorzystanie tych
atutów na wypadek jakichkolwiek zagrożeń.
Ważne znaczenie miało wystąpienie prezesa PZK Jerzego Jakubowskiego
SP7CBG, który odniósł się do praktycznych aspektów wykorzystania środowiska

krótkofalowców w przypadku zaistnienia zagrożeń cywilizacyjnych i klęsk żywiołowych. W swym wystąpieniu prezes
PZK zwrócił uwagę na fakt proobronnego charakteru PZK, co ma dziś szczególne znaczenie, jak też zapoznał zebranych
z dotychczasowymi działaniami środowiska
krótkofalowców w akcjach związanych
z zagrożeniami cywilizacyjnymi np. pożarami w rejonie Kuźni Raciborskiej czy też
w związku z powodzią w dorzeczu Odry
w 1997 roku. Mówiąc o powyższych zdarzeniach, prezes PZK podkreślił, że w sytuacji
jakiegokolwiek zagrożenia na środowisko
krótkofalowców można zawsze liczyć, ponieważ w swych działaniach zawsze są
niezawodni. W swym wystąpieniu prezes
PZK zwrócił uwagę na fakt podpisania dwa
lata temu porozumienia z ministrem administracji i cyfryzacji w sprawie współpracy
środowiska krótkofalowców ze strukturami
zarządzania kryzysowego określającego
praktyczne aspekty współdziałania.
W dalszej części spotkania mł. insp. Piotr
Sikorski SP9GZP zapoznał zebranych z historią Klubu SP9PEW, powstałego w 1974 roku,
który w późniejszym okresie z przyczyn
obiektywnych zaprzestał swojej działalności. Jednak dzięki działaniom lokalnych
krótkofalowców (m.in. SP9CWF, SP9UNK,
SP9TPD i SP9GZP) udało się reaktywować
klub w 2015 roku, który dzięki pomocy
dyrektor Zespołu Szkół nr w Lublińcu ma
swoją siedzibę przy ulicy Sobieskiego 22 na
terenie Szkoły. Kol. Piotr SP9GZP poinformował zebranych, że środowisko miejscowych krótkofalowców zrzeszonych w Klubie
SP9PEW przystąpiło do akcji wspierania
lokalnych struktur zarządzania kryzysowego
na wypadek jakiegokolwiek zagrożenia i na
to środowisko zawsze można liczyć.
Po zakończeniu oficjalnej części spotkania odbyła się, w mniejszym gronie, tj.
w środowisku krótkofalowców uroczystość
reaktywowania Klubu Krótkofalowców
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Wnioski:
• Piotr SP9GZP wykonał kawał dobrej roboty, ponieważ przybliżył lokalnym decydentom istotę krótkofalarstwa, a jednocześnie zwrócił uwagę na prospołeczny
aspekt uprawiania krótkofalarskiego hobby tj. zaangażowanie i pomoc naszego
środowiska w przypadku zagrożeń cywilizacyjnych. Sytuacja ta w praktyce przekłada się na eliminowanie tzw. problemu
antenowego i lepsze zrozumienie istoty
naszego środowiska w lokalnej społeczności i we wspólnotach mieszkaniowych.
• Proponuję, aby inni krótkofalowcy uprawiający zawód policjanta, strażaka lub pracujący w strukturach zarządzania kryzysowego czy też w strukturach zbliżonych
organizowali w ramach oddziałów czy
klubów podobne konferencje, prelekcje
czy spotkania, w czasie których wyraźnie artykułowaliby istotę krótkofalarstwa
i jego proobronne i prospołeczne aspekty.
Takie działania niewątpliwie eliminowałyby problemy antenowe, a jednocześnie
byłaby to szansa na poprawę warunków
lokalowych klubów i oddziałów np. umiejscowienie klubów czy oddziałów w lokalach podległych strukturom zarządzania
kryzysowego.
Tadeusz SP9HQJ

Silent Keys
W okresie od 22.01.2015
do 27.02.2015 odeszli od nas
na zawsze:
SP1MII Bolesław Jezierski s.k.

W niedzielę 22 stycznia 2015 w godzinach popołudniowych odszedł od nas Kolega Bolesław Jezierski SP1MII
(1947) z Wałcza. Członek Nadnoteckiego OT PZK w Pile.

SP6CRB Karol Ferstera s.k.
Z przykrością informujemy, że w dniu10 lutego w wieku
79 lat zmarł nasz Kolega Ś.P. Karol FERSTERA SP6CRB ze
Strzelec Opolskich.
SP3MGI Stanisław Sobański s.k.

W dniu 27 lutego w godzinach porannych odszedł od nas
mieszkający w Gorzowie Stanisław Sobański SP3MGI,
brat znanego z organizacji kolejnych edycji „TAMY APRS”
Zbyszka SP3BTT.

SP9OHV Leon s.k.

W dniu 26 lutego 2015 r. o godz. 14 zmarł w szpitalu
nasz Kolega Leon SP9OHV z Gorzyc.

