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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.

„Krótkofalowiec Polski”– organ prasowy ZG PZK od 1928 roku
Wydawca: ZG PZK
Druk: Wydawnictwo AVT Warszawa, Polski Związek Krótkofalowców
Redakcja:
redaktor naczelny: Tadeusz Pamięta SP9HQJ,
sp9hqj@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
Siedziba w Warszawie:
ul. Augustyna Kordeckiego 66 lok. U1, 04-355 Warszawa
Adres sekretariatu ZG PZK i do korespondencji b.z.
Konto bankowe: 34 2030 0045 1110 0000 0408 9110
Centralne Biuro QSL – adres jw.
Prezydium ZG PZK:
- Tadeusz Pamięta SP9HQJ – prezes PZK, sp9hqj@pzk.org.pl
- Roman Bal SP9MRN – wiceprezes PZK, sp9mrn@pzk.org.pl
- Jerzy Gomoliszewski SP3SLU – sp3slu@pzk.org.pl
- Jan Dąbrowski SP2JLR – skarbnik PZK, sp2jlr@pzk.org.pl
- Piotr Skrzypczak SP2JMR – sekretarz PZK, sp2jmr@pzk.org.pl
Główna Komisja Rewizyjna:
Zdzisław Sieradzki SP1II– przewodniczący GKR PZK,
sp1ii@wp.pl
- Krzysztof Joachimiak SQ2JK – zastępca przewodniczącego GKR,
sq2jk@wp.pl
- Ireneusz Kołodziej SP6TRX – sekretarz GKR, sp6trx@pzk.org.pl
Inne funkcje przy ZG PZK:
- Konsultant-koordynator przemienników analogowych i cyfrowych PZK: Przemysław Bienias SQ6ODL, sq6odl@pzk.org.pl
- Konsultant-koordynator węzłów APRS PZK: Tomasz Pyda
SP8NCG, sp8ncg@wp.pl
EMC Manager PZK
Przedstawiciel PZK w Polskim Komitecie Normalizacji
Przedstawiciel PZK w IARU komitecie C7:
Marek Bury SP1JNY, sp1jny@wp.pl
Award Manager PZK:
Wiesław Postawka SQ9V, awards@pzk.org.pl
ARDF Manager:
Tomasz Deptulski SP2RIP, deptulski@wp.pl
IARU-MS Manager:
Mirosław Sadowski SP5GNI, sp5gni@gmail.com
Contest Manager:
Kaziemierz Drzewiecki SP2FAX, sp2fax@wp.pl
Manager-koordynator ds. Łączności Kryzysowej PZK
(EmCom Manager):
Michał Wilczyński SP9XWM, sp9xwm@gmail.com
z-ca Hubert Anysz SP5RE,
Manager OH PZK:
Marek Nieznalski SP9HTY, sp9hty@interia.pl
KF Manager PZK:
Marek Kuliński SP3AMO, sp3amo@pzk.org
Oficer łącznikowy IARU-PZK:
Paweł Zakrzewski SP7TEV, sp7tev@wp.pl
Manager LogSp: Andrzej Bojan SP8AB, sp8ab@vp.pl
Administrator portalu i systemów informatycznych PZK:
Zygmunt Szumski SP5ELA, e-mail: admin@pzk.org.pl
ARISS Kontakt Koordynator:
Sławomir Szymanowski SQ3OOK
Koordynator PZK ds. Sportów PZK:
Grzegorz Rendchen SP9NJ
Redakcja Radiowego Biuletynu Informacyjnego PZK:
Jerzy Tadeusz Kucharski SP5BLD
www.rbi.ampr.org, sp5bld@wp.pl, sp5bld@poczta.onet.pl
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.

Drodzy Czytelnicy!
W czerwcu br. nastąpiła zmiana w składzie osobowym Prezydium
ZG PZK. W związku z rezygnacją dotychczasowego prezesa PZK, nowym
prezesem został Tadeusz Pamięta SP9HQJ. W skład Prezydium został
dokooptowany dotychczasowy zastępca członka Prezydium Jerzy Gomoliszewski SP3SLU, który pełni obecnie funkcję wiceprezesa PZK. Szczegóły
w tej sprawie poniżej. Po śmierci przewodniczącego Głównej Komisji
Rewizyjnej PZK Jerzego Jakubowskiego SP7CBG nowym przewodniczącym GKR został Zdzisław Sieradzki SP1II. Wiceprzewodniczącym został Krzysztof Joachimiak
SQ2JK, natomiast Ireneusz Kołodziej SP6TRX pełni obecnie funkcję sekretarza GKR.
Pandemia koronowirusa spowodowała zastój w wielu sektorach, w tym w branży wydawniczej. W ostatnim numerze miesięcznika zwróciłem się z apelem do krótkofalowców
prowadzących działalność gospodarczą w zakresie szeroko pojętej problematyki radiowej
o wsparcie finansowe „Świata Radio” poprzez reklamy swoich towarów i usług, aby uchronić to pismo przed likwidacją. Miesięcznik, w obliczu trudności finansowych, od lipca br.
zmuszony został do zmniejszenia swoich łamów o 8 stron, natomiast „Krótkofalowiec Polski” od tego numeru będzie miał tylko 3 strony. Mam nadzieję, że będzie to stan przejściowy i kiedyś odbijemy się od dna. W najgorszym wariancie istnieje możliwość wydawania
„Krótkofalowca Polskiego” w wersji elektronicznej. Ale jedno możemy obiecać: miesięcznik
„Krótkofalowiec Polski” pozostanie, w tej czy innej formie.
Zatem róbmy wszystko, aby wspomóc „Świat Radio”, aby pismo to nadal się ukazywało.
W związku z wakacjami, życzymy wszystkim naszym Czytelnikom: nadawcom i nasłuchowcom wspaniałych wrażeń urlopowych, dobrej propagacji i „naładowania akumulatorów” na następne miesiące. Koronowirus kiedyś zniknie i nie stresujmy się nim zanadto.
Zapraszam do lektury miesięcznika!
Redaktor naczelny KP Tadeusz Pamięta SP9HQJ

Posiedzenie
Prezydium ZG PZK
2 czerwca br. odbyło się (w trybie telekonferencji) posiedzenie Prezydium ZG
PZK. Najważniejsze sprawy rozpatrywane
podczas posiedzenia:
– przyjęcie rezygnacji Kol. Waldemara
3Z6AEF z funkcji w prezydium, kooptowanie Kol. Jerzego SP3SLU do składu
prezydium, rekonstytuowanie (podział
funkcji) w prezydium,
– informacja skarbnika PZK o dobrej sytuacji finansowej PZK,
– przyjęcie terminu (4 lipca) i miejsca (Warszawa) najbliższego posiedzenia ZG PZK,
– ustalenie sposobu rozwiązania problemu
dalszej kontynuacji platformy LogSP,
– sprawy osobowe.
Szczegóły posiedzenia zawarte są
w protokole, który dostępny jest dla członków Związku na Portalu PZK w dziale Download / Protokoły Prezydium oraz rozesłany pocztą elektroniczną do przedstawicieli
OT w Zarządzie Głównym.
Info: Piotr SP2JMR, sekretarz PZK

Rezygnacja z funkcji
Koleżanki i Koledzy!
Na wczorajszym posiedzeniu Prezydium
ZG PZK złożyłem rezygnację, ustępując tym
samym z funkcji prezesa PZK, którą pełniłem od maja 2016 roku. Bezpośrednią przyczyną mojej rezygnacji jest obecna sytuacja
rodzinna i zawodowa, która uniemożliwia
mi dalsze sprawowanie odpowiedzialnej
funkcji prezesa stowarzyszenia. Dziękuję
wszystkim, którzy współpracowali ze mną
i pomagali mi w działalności podczas kadencji. Szczegółowe sprawozdanie z tej
działalności za okres od 25 maja 2016 r. do
2 czerwca 2020 r. przedstawię na Krajowym
Zjeździe Delegatów, który odbędzie się
w październiku br. Dziękuję również Kol. Tadeuszowi SP9HQJ, który zgodził się pełnić
obowiązki prezesa stowarzyszania do czasu kolejnych wyborów, umożliwiając tym
zachowanie ciągłości działania Związku.
Deklaruję pełną współpracę z prezydium
ZG w takim zakresie, w jakim będzie to
możliwe.
Waldemar Sznajder 3Z6AEF

Komunikat
prezesa PZK
2 czerwca br., w trybie telekonferencji,
odbyło się posiedzenie Prezydium ZG PZK,
w czasie którego dotychczasowy prezes PZK
Waldemar Sznajder 3Z6AEF zaskoczył nas
rezygnacją z pełnionej funkcji i z zasiadnia
w prezydium, uzasadniając to sprawami
osobistymi i rodzinnymi. Niemniej jednak
dodał, że nadal będzie wspierał nas w działaniach. W zaistniałej sytuacji, za sugestią
członków prezydium, zdecydowałem się
na pełnienie funkcji prezesa PZK do czasu
najbliższego, jesiennego Zjazdu PZK. Bardzo
dziękuję prezesowi PZK, Waldkowi 3Z6AEF
za dotychczasową działalność dla dobra PZK
i deklarację dalszej współpracy. Także wszyscy członkowie prezydium bardzo dziękują
dotychczasowemu prezesowi PZK za stworzenie bardzo dobrej atmosfery i wspólnej,
twórczej pracy na rzecz PZK. Współpraca
w takim gronie to był dla nas wielki zaszczyt.
Jestem otwarty na wszelkiego typu inicjatywy, propozycje i sugestie mające na celu
ożywienie naszego ruchu krótkofalarskiego
i liczę na pomoc ze strony różnych środowisk.
W zaistniałej sytuacji, do prezydium
został dokooptowany dotychczasowy zastępca członka prezydium Jerzy Gomoliszewski SP3SLU. A przed nami stoją nowe
wyzwania: w lipcu br. odbędzie się posiedzenie ZG PZK, w czasie którego należy
zatwierdzić bilans i rachunek zysków i strat
za rok 2019 oraz podjąć stosowne uchwały.
Ponadto jesienią czeka nas Krajowy Zjazd
Delegatów PZK, na którym wybierzemy
nowe władze związku. Już teraz zapraszam
do podjęcia dyskusji w klubach, oddziałach
i na szczeblu centralnym w sprawie strategii i przyszłości naszego związku, a jeśli uda
się wypracować kierunki działania PZK na
najbliższe lata, to możemy pomyśleć o projekcie nowego statutu PZK.
Bardzo dziękuję wszystkim, którzy złożyli
mi życzenia i gratulacje w związku z objęciem przeze mnie funkcji prezesa PZK. Credo
mojego działania w PZK to: łączenie, a nie
dzielenie ludzi. W PZK nie ma i powinno
być żadnych podziałów pod jakimkolwiek
względem. Wszyscy jesteśmy krótkofalowcami, a naszym nadrzędnym celem powinno być dobro PZK. Kierując się tą zasadą, jestem otwarty na wszelkie propozycje, uwagi
i sugestie co do przyszłości PZK i oczekuję
na owocną współpracę. W związku z powyższym liczę na pomoc ze strony wszystkich
środowisk krótkofalarskich. Po zebraniu
wszystkich propozycji, uwag i sugestii zostanie sporządzona lista priorytetów stojących
przed PZK, a następnie ankieta skierowana
do klubów i oddziałów. W ten sposób może
uda się wspólnie wypracować strategię działania związku na najbliższe lata. Jeśli tak, to
można będzie pomyśleć o opracowaniu projektu zmian statutu PZK, uwzględniającego
wszystkie te propozycje i uwagi. Zapraszam
więc do wspólnej pracy dla dobra PZK.
Z krótkofalarskim VY 73!
Tadeusz Pamięta SP9HQJ, prezes PZK

Walne Zebrania
Oddziałów
Terenowych PZK

o tym sekretariatu ZG PZK, proszę by zrobił
to jak najszybciej.
Info: Piotr SP2JMR sekretarz PZK

Jak wiemy, rok 2020 jest rokiem wyborczym w PZK. Do końca roku jesteśmy zobligowani przez ustawę oraz przez statut PZK
do przeprowadzenia Krajowego Zjazdu Delegatów PZK jako Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego – wg numeracji będzie XXVI
KZD PZK. Zgodnie z ordynacją wyborczą
na Krajowy Zjazd Delegatów PZK w 2020
uchwaloną w dniu 15 czerwca 2020, a konkretnie z jej § 2 obowiązujące regulacje
przedstawiają się następująco:
Oddziały terenowe PZK powiadamiają
sekretariat ZG PZK o terminie i miejscu
walnego zebrania członków oddziałów
terenowych, podczas którego zamierzają
dokonać wyboru delegatów i zastępców
delegatów na Krajowy Zjazd Delegatów
PZK – co najmniej na 14 dni przed planowanym terminem zebrania – elektronicznie
na adres prezesa PZK, sekretarza PZK lub
listownie – na adres sekretariatu ZG PZK.
Zarządy oddziałów terenowych przesyłają
do sekretariatu ZG PZK dokumenty walnego zebrania członków oddziału w terminie
dwóch tygodni po zakończeniu walnego zebrania, nie później jednak niż do 60 dni przed
terminem Krajowego Zjazdu Delegatów PZK.
Braki w dokumentacji walnego zebrania
członków oddziału terenowego, nie przesłanie jej w wyznaczonym terminie – skutkuje
pozbawieniem danego oddziału terenowego mandatów dla wybranych delegatów na
XXVI Krajowy Zjazd Delegatów PZK.
Na chwilę obecną (8.06.2020) nizej
wymienione oddziały terenowe PZK nie
wybrały delegatów lub wybrały w innym
trybie niż reguluje to ordynacja wyborcza:
– Dolnośląski OT PZK – OT01
– Bydgoski OT PZK – OT04
– Poznański OT PZK – OT08
– Krakowski OT PZK MSK – OT10
– Łódzki OT PZK – OT15
– Białostocki OT PZK – OT17
– Lubelski OT PZK – OT20
– Olsztyński OT PZK – OT21
– Skierniewicki OT PZK – OT24
– Warszawski OT PZK – OT25
– Toruński OT PZK – OT26
– OT PZK Południowej Wielkopolski – OT27
– Górnośląski OT PZK – OT29
– Lubuski OT PZK – OT32
– Jarosławski OT PZK – OT35
– Staropolski OT PZK – OT51
– Wirtualny OT PZK – OT73
W związku ze znoszeniem ograniczeń
w życiu publicznym przez Rząd RP możliwe
jest organizowanie imprez do 150 osób,
a więc i Zebrań Wyborczych w OT. Jeśli któryś z 16 wymienionych OT ma wybranych
delegatów przed uchwaleniem ordynacji
wyborczej, tj. przed 15 czerwca 2019 r.
wówczas nie mają oni mandatu na XXVI
KZD i w celu wyboru delegatów należy
zwołać Walne Zebranie Wyborcze. Jeśli
któryś z OT wybrał delegatów w regulaminowym trybie i terminie, a nie powiadomił

Nowa instalacja LOGSP
W dniach 01-07.06.2020 r. przeprowadziłem prace informatyczne związane
z uruchomieniem nowej instalacji LOGSP.
Od 6 czerwca br. instalacja LOGSP jest
uruchomiona na całkowicie nowym serwerze, który zakupiło PZK. Instalacja jest
pod dotychczasowym adresem: https://
logsp.pzk.org.pl Nowym administratorem
i managerem instalacji jest kolega Andrzej
Bojan SP8AB. Teraz dalsze losy instalacji są
w jego rękach. Prowadzenie tej instalacji
wymaga jeszcze wielu działań, logistycznych, porządkowych i informatycznych.
Dotychczasowa instalacja „LOGSP” zostaje,
jako instalacja badawcza, także do obsługi
innych subportali akcji okolicznościowych:
100np.pzk.org.pl, 1918.pzk.org.pl, 1918np.
pzk.org.pl, etc. Już po kilku dniach od uruchomienia padła propozycja wykorzystania
LOGSP do elektronicznej (i bezkosztowej)
wymiany kart QSL (SPeQSL) dla stacji polskich. Domyślnie instalacja LOGSP miała
być wykorzystywana do obsługi kart eQSL
stacji okolicznościowych. Istnieje taka możliwość, że we współpracy z Award Managerem PZK SQ9V elektroniczne karty QSL SPeQSL będą ważne do uzyskania polskich dyplomów wydawanych przez PZK (Dyplom
Polska, Dyplom SPPA, Prefixes-SP, DIGI-SP,
etc). Koledzy! Wspierajcie Andrzeja SP8AB,
bo on stoi przed sporym wyzwaniem!
Vy 73 – Zygi SP5ELA, Admin IT PZK

Po konsultacjach
w Ministerstwie
Cyfryzacji
8 maja w Ministerstwie Cyfryzacji w formie telekonferencji odbyły się warsztaty
w sprawie konsultacji projektu ustawy Prawo Komunikacji Elektronicznej mającej zastąpić obecną ustawę Prawo Telekomunikacyjne. Do przedstawionego projektu ustawy
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PZK wniósł kilka propozycji. W czasie warsztatów, bo tak nazwało konsultacje ministerstwo, były omawiane i wstępnie przyjęte do
dalszego procedowania dwie z nich:
Wydłużenie okresu ważności pozwoleń
radiowych w SRA do 25 lat (obecnie 10).
Takie rozwiązanie pozwoli na obniżenie
kosztów funkcjonowania SRA oraz nieco
ułatwi życie krótkofalowcom.
Usunięcie z zapisu o świadectwach
w SRA z art. 130 projektu ustawy, co otworzy możliwości legislacyjne dla uproszczenia procedur związanych z uzyskiwaniem
pozwoleń radiowych dla krótkofalowców.
Np. w taki sposób, aby informacja o uzyskanych w wyniku zdanego egzaminu uprawnieniach znalazła się on line na portalu
UKE. Nasze uprawnienia mogłyby być zapisane w jednym wydawanym elektronicznie przez UKE dokumencie „Pozwoleniu
Radiowym w Służbie Radiokomunikacyjnej
Amatorskiej” ważnym np. przez 25 lat.
Podczas konsultacji wsparcia merytorycznego udzielił Mariusz SP5ITI, biorący
udział w warsztatach z ramienia PIIT. Poparł je w większości także Witold Zakrzewski
SP5UHW. Warsztaty prowadził Tomasz Proć,
zastępca dyrektora Departamentu Telekomunikacji w MC. Z ramienia PZK w warsztatach
uczestniczył Piotr SP2JMR, sekretarz PZK.
Info. Piotr SP2JMR

SP8MMW jako HF76AK
76 lat temu tj. w 1944 roku w rejonie
Puszczy Solskiej oddziały Armii Krajowej
i Batalionów Chłopskich stoczyły największą bitwę z niemieckimi siłami Wehrmachtu, SS, lotnictwa i wojsk pancernych. Dla
upamiętnienia tego wydarzenia Andrzej
SP8MMW wraz z żoną w okresie od 27
czerwca do 31 lipca br. pracuje na KF
pod znakiem okolicznościowym HF76AK
w Domu Pamięci AK-BCh w Osuchach. Zapraszam koleżanki i kolegów do łączności
ze stacją HF76AK i oczekuję na chętnych do
poznania historii i miejsc walki z okupantami na Zamojszczyźnie w czasie drugiej
wojny światowej.
73! Andrzej SP8MMW
PS. Tego typu akcje Andrzej SP8MMW
organizuje corocznie.

Uwaga na „solary” !
Zdarza się, że baterie słoneczne, a właściwie towarzysząca im nieraz wątpliwej jakości elektronika są powodem uciążliwych
zakłóceń lub wzrostu poziomu szumów
uniemożliwiających odbiór na falach krótkich. Ostatnio na europejskim rynku pojawiły się instalacje fotowoltaniczne produkcji jednej z zagranicznych firm, które nie
spełniają norm dotyczących kompatybilności elektromagnetycznej i ich bliskość praktycznie eliminuje krótkofalarstwo. W związku z tym sugeruję wszystkim, którzy są
ofiarami pracy złej jakości instalacji zgłaszanie swoich zastrzeżeń wprost do najbliższej
Delegatury UKE. Oczywiście można powiadomić o tym sekretariat ZG PZK lub Marka
SP1JNY Managera PZK ds. Kompatybilności
Elektromagnetycznej (EMC).
Info: Piotr SP2JMR

Rozmowa
z Dowództwem WOT
4 czerwca br., na zaproszenie Dowództwa Wojsk Obrony Terytorialnej uczestniczyłem w spotkaniu z dowódcami i szefami
szkolenia brygad OT. Głównym tematem
spotkania było omówienie nowej strategii
działania służb antykryzysowych. Wojskowych bardzo interesowało, jak wyglądają
nasze testy łączności i uzyskiwane zasięgi.
Pytano również mnie również, jakie mamy
uwagi i wnioski z obserwacji dotychczasowego działania służb antykryzysowych,
jakie są nasze propozycje ewentualnych
zmian. Wojskowi z zainteresowaniem przyjęli informację, że my – krótkofalowcy możemy służyć wojsku pomocą w rozwiązaniu
wielu problemów związanych z zapewnieniem łączności, a z którymi boryka się
wojsko. Rozmowa dotyczyła również ewentualnego, dodatkowego (uzupełniającego)
szkolenia żołnierzy i pracowników tychże
służb, którzy bezpośrednio mają do czynienia z łącznością, a niekoniecznie sobie ze
wszystkim radzą. Ponadto odbyłem również rozmowę z Mobilnym Zespołem Szkoleniowym WOT na temat specjalistycznego
szkolenia z radiołączności w tematach, które dowództwo uznało za niezbędne, a nie
są ujęte w ich dotychczasowych materiałach szkoleniowych. Pierwsze szkolenia są
planowane na okres wakacyjny.
Info: Krzysztof SP7WME, SP-EMCOM PZK

Znani krótkofalowcy:
Janusz Słowiński SP9YI

Andrzej SP8MMW w czasie ubiegłorocznej akcji
dyplomowej
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Janusz Słowiński SP9YI, kapitan żeglugi
morskiej, mieszkaniec Mierzęcic k. Tarnowskich Gór jest znanym nie tylko w kraju
krótkofalowcem i żeglarzem-podróżnikiem. Na 12.metrowym jachcie „Bona Terra”
pływał po morzach i oceanach, w tym dwukrotnie opływał najbardziej niebezpieczny
rejon świata tj. Przylądek Horn. Ostatnia
wyprawa Janusza w tym rejonie świata za-

Janusz Słowiński SP9YI na pokładzie jachtu „Bona
Terra”

kończyła się pechowo, ponieważ w wyniku
silnego sztormu złamał się maszt, a jacht
zaczął tonąć. W ostatnim momencie niemal
cudem udało się uratować Janusza, a jego
szkuner ze sprzętem i radiostacją spoczął
na dnie oceanu. Janusz jest współautorem dwóch publikacji tj. „Pokonać Horn”
i „Ostatni rejs Bona Terry”, a Jego opowieści
są niezwykle barwne i ciekawe. Na temat
Janusza i Jego wypraw oceanicznych można wyczytać na wielu stronach internetowych oraz na You Tube. Film z ostatniej,
pechowej wyprawy w rejonie Przylądka
Horn znajduje się na stronie https://www.
youtube.com/watch?v=IkqrSgTsnvI.
Info: Tadeusz SP9HQJ

Zaproszenie
do Łagowa
Środowisko lubuskich krótkofalowców
zaprasza na coroczne spotkanie integracyjne, które w tym roku odbędzie się w dniach
18–19 lipca br. w Łagowie Lubuskim. Główna część XXV Spotkania Krótkofalowców
Miłośników Radia i Eteru będzie miała miejsce w niedzielę, tj. 19 lipca br. Organizatorzy spotkania, jak co roku, zapewniają
tradycyjną jajecznicę z 360 jaj. W programie
spotkania przewidziano: zawody strzeleckie giełdę krótkofalarską, prezentację anten, sprzętu łączności oraz pokaz łączności
satelitarnych via Qatar Oskar-100 oraz inne
atrakcje. Szczegóły dotyczące spotkania na
stronie Lubuskiego OT PZK.
Vy 73 – Ryszard SP3HBF oraz Klub SP3PLD

Silent Keys
W ostatnim czasie odszli od nas
na zawsze Koledzy:

Leon Kościański SQ6OWL
Jan Stefaniak SP8AMI
Remigiusz Holz SP2REM
Zbigniew Ożóg SP3LYZ
Jerzy Gintowit SP4ICZ
Cześć Ich pamięci!

