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Drodzy Czytelnicy!
Musimy jeszcze uzbroić się w cierpliwość i przeczekać ten trudny
okres związany z ograniczeniami wynikającymi z pandemii wirusa
COVID-19. Kiedyś powrócimy do normalności. A póki co, to cieszmy się
naszym hobby i aktywujmy pasma radiowe.
Z okazji Międzynarodowego Dnia Krótkofalowca przypadającego na
dzień 18 kwietnia br. życzymy wszystkiego najlepszego naszym nadawcom, poprawy warunków propagacyjnych oraz dalekich i potwierdzonych łączności.
Zapraszamy szczególnie do wzięcia udziału w zawodach SP DX Contest 2021, które
odbędą się w pierwszy pełny weekend kwietnia oraz w prestiżowych zawodach międzynarodowych CQ WW XD Contest 2021, które będą miały miejsce 17 kwietnia br. Kalendarz
zawodów krajowych znajduje się na stronie: https://logsp.pzk.org.pl/?page=news, natomiast dobrze prowadzony kalendarz zawodów międzynarodowych autorstwa WA7BNM
znajduje się na stronie: https://www.contestcalendar.com.
Zapraszam do słuchania Komunikatów PZK prowadzonych przez Jerzego SP3SLU
w każdą środę na QRG 3700 MHz ± QRM, a publikowanych na stronie PZK https://pzk.org.
pl/news.php.
Redaktor naczelny KP Tadeusz Pamięta SP9HQJ

1% podatku na PZK
Uwaga! Chcąc się rozliczyć z miejscowym urzędem skarbowym z dochodów
za 2020 rok, wykorzystaj poniższy link do
rządowego portalu podatkowego: https://
www.podatki.gov.pl/pit/twoj-e-pit/.
Na stronach internetowych są dostępne
różne darmowe oprogramowania do rozliczania PIT-ów. Niestety większość z nich
uniemożliwia dowolny wybór beneficjenta
1% podatku od naszych przychodów. Nawet po wypełnieniu formularza tuż przed
jego wysłaniem wpisany przez nas numer
KRS odbiorcy (np. 0000088401) zostaje
automatycznie podmieniony na inny, nam
nieznany, najprawdopodobniej należący do
jednej z organizacji lub fundacji preferowanych przez firmę udostępniającą oprogramowanie.
Info: Jan SP2JLR & Piotr SP2JMR
Na stronie PZK pojawiła się też informacja o sposobie przekazania 1% z podatku na organizacje pożytku publicznego
przez emerytów i rencistów: link do artykułu  https://pzk.org.pl/news.php?readmore=3957, numer KRS 0000088401.
Nowy formularz PIT-OP to oświadczenie
o przekazaniu 1% podatku organizacji pożytku publicznego (OPP) przez emeryta lub
rencistę, który:
– dostał od organu rentowego (np. z ZUS)
roczne obliczenie podatku na formularzu
PIT-40A za 2020 r.,

– nie uzyskał w 2020 r. innych dochodów,
które powinien wykazać w zeznaniu podatkowym na formularzu PIT-37 albo
PIT-36.
Dlaczego warto złożyć oświadczenie
PIT-OP?
W poprzednich latach, jeśli dostałeś od
organu rentowego rozliczenie na formularzu PIT-40A i chciałeś przekazać 1% podatku, musiałeś wypełnić całe zeznanie podatkowe. Teraz wystarczy złożyć w swoim urzędzie skarbowym gotowy, jednostronicowy
druk o nazwie PIT-OP, wypełniając tylko
kilka pól z danymi osobowymi. W miejscu
na to przeznaczonym należy wpisać numer
KRS Polskiego Związku Krótkofalowców, to
znaczy 0000088401. W następnej rubryce
możesz wskazać cel szczegółowy – np.
numer swojego OT PZK. I to już wszystko –
resztę za ciebie zrobi urząd skarbowy.
To wielkie ułatwienie, oszczędność czasu i mitręgi związanej z wymaganym poprzednio wypełnianiem całego wielostronicowego zeznania podatkowego. Oświadczenie PIT-OP można składać od 1 stycznia
do 30 kwietnia 2021 r. Formularz PIT-OP
możesz pobrać w urzędzie skarbowym
lub wydrukować na swojej drukarce (albo
u kolegi), pobierając go z adresu: https://
naratunek.org/pit-op-2020/?gclid=EAIaIQo
bChMI0ILu6LOf7wIVkwWiAx2ragugEAAYA
SAAEgKWsPD_BwE lub https://druki-pit.pl/
pit-op/ albo PIT-OP(1) – formularz w formie
do druku (PDF, 33 kB).
Info: Stanisław SQ2EEQ

Posiedzenie
prezydium ZG PZK
Zgodnie z zapowiedzią, drugie w tym
roku posiedzenie Prezydium ZG PZK odbyło
się 10 lutego br. w trybie zdalnym przy wykorzystaniu komunikatora Teams Microsoft.
W posiedzeniu udział wzięli: Jan Dąbrowski
SP2JLR skarbnik PZK, Piotr Eichler SP2LQP
wiceprezes PZK, Tadeusz Pamięta SP9HQJ
prezes PZK, Piotr Skrzypczak SP2JMR sekretarz PZK oraz goście: Zygmunt Szumski administrator Systemów Informatycznych PZK
(SI PZK), Marek Kuliński SP3AMO zastępca
członka Prezydium, GKR PZK: Stanisław Leszczyna SQ2EEQ, Adam Swiontek Brzezinski
SQ1GPR, Krzysztof Kućmierz SQ2NIG, Ireneusz Kołodziej SP6TRX.
Sprawy finansowe omówił Skarbnik PZK
Jan SP2JLR. Bieżąca sytuacja finansowa
PZK wygląda następująco: składek członkowskich wpłynęło do 10 lutego br. na
konto ZG – 277905 zł tj. ok. 88,2%. Stanowi
to o 19725 zł więcej niż w analogicznym
okresie 2020 r. Środki na kontach: ZG PZK
– 307569 zł, na OPP – 102952 i oddziałów
terenowych – 206000 zł. Prezydium zapoznało się także z bieżącą realizacją budżetu.
Prezydium omówiło i zmodyfikowało
projekt prowizorium budżetowego na rok
2021. Prezydium podjęło uchwałę o przyjęciu i przedstawieniu Zarządowi Głównemu PZK projektu budżetu PZK na 2021
rok, zakładającego kwotę przychodów
846708,98 zł oraz rozchodów 602479,96 do
dyspozycji ZG PZK bez wydatków oddziałów terenowych. Projekt budżetu stanowi
załącznik do protokołu.
Sprawę reaktywacji Ogólnopolskiego
Klubu SP YL referował Tadeusz SP9HQJ.
Problemem może być praca stacji SP9PYL
w SPYL Conteście 2021. Kwestią tą oraz
ewentualnym uruchomieniem innych stacji
z sufiksem „PYL” w zawodach zajmą się poszczególni członkowie prezydium. Podczas
dyskusji pojawiła się propozycja organizacji
zjazdu reaktywacyjno-założycielskiego
SPYLC na bazie innego spotkania ogólnopolskiego. Temat ten będzie kontynuowany na kolejnym posiedzeniu Prezydium.
Prezydium przedyskutowało i podjęło
najważniejsze ustalenia w kwestiach zaproponowanych przez administratora SI PZK
w tym stosowania zasad RODO w PZK oraz
administracji licencjami Office 365.
Posiedzenie zakończono o godz. 22.50.
Protokół z posiedzenia wraz z załącznikiem
czyli prowizorium budżetowym na rok
2021 w formacie PDF opublikowano na
portalu PZK pod linkiem: https://pzk.org.pl/
download.php?action=subcat&id=9.
Info: Piotr SP2JMR

Ubezpieczenie
członków PZK
Informuję, że otrzymane 8 marca br.
z Sekretariatu ZG PZK dokumenty ubezpieczeniowe PZK zostały opublikowane na
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portalu PZK. Prawy panel –> Ubezpieczenia
członków PZK w dziale „download” – ubezpieczenia 2021–2022: https://pzk.org.pl/
download.php?action=subcat&id=301.
Info: Zygmunt SP5ELA

Zapis obrad XXVI KZD
Na stronie https://pzk.org.pl/news.
php?readmore=4731 znajduje się link do
zapisu audio-wideo z obrad XXVI KZD PZK,
które miało miejsce 13 grudnia 2020 roku.
Pełen zapis KZD 2020. Bez edycji, bez skrótów (720p). Link do pełnego zapisu wideo
z KZD 2020 bez edycji i skrótów jest dostępny dla członków PZK po zalogowaniu
i został dodany w dniu 10.03.2021 r. Jest to
materiał tylko i wyłącznie do użytku prywatnego przez członków PZK bez prawa
udostępniania i publikacji bez pisemnej
zgody Polskiego Związku Krótkofalowców.
Info: Piotr SP2JMR

nieważ w interesie Oddziałów Terenowych
leży zachęcania namawiają swoich członków do przeprowadzania w zawodach
SP DX Contest jak największej liczby łączności, co nie przekłada się na dużą liczbę
punktów w kategoriach jednopasmowych.
W roku 2020 zwycięzcą Współzawodnictwa Oddziałów Terenowych PZK w SP DX
Contest został Wirtualny Oddział Terenowy
PZK (OT 73) dzięki dużej mobilizacji członków oddziału (65,55%) i największej liczby
zdobytych punktów. Drugie miejsce zajął
Rybnicki Oddział Terenowy PZK (OT 31)
i trzecie miejsce Oddział Terenowy PZK
w Rzeszowie (OT 18). Zachęcamy Zarządy
Oddziałów do propagowania i zachęcania
swoich członków do udziału w zawodach
SP DX Contest, co niewątpliwie skutkuje
ogólnym wzrostem liczby uczestników zarówno z SP, jak i ze świata i lepsza pozycja
OT w rankingu.
Info: strona OT 18 PZK (Rzeszów)

Warszawski OT PZK
Współzawodnictwo OT (OT25) znów czynny
PZK w SP DX Contest
Z dniem 23 lutego 2021 r. wznawiam

Zawody SP DX Contest 2020 roku przeszły do historii z rekordową liczbą uczestników z kraju i zagranicy. Wyniki punktowe
czołowych stacji przeszły również wszelkie
oczekiwania i robią duże wrażenie. Stacje
polskie wysłały 1041 logów, z czego 859
logów było od stacji polskich należących
do PZK. Wystartowały też 3 stacje zagraniczne będące członkami PZK. Członkowie
PZK stanowili 82,5% wszystkich krajowych
uczestników SPDXC. Wszystkie 33 OT miały
swoich przedstawicieli w SP DX Contest.
Oprócz obliczenia wyników, zgodnie
z Regulaminem Współzawodnictwa, Komisja Współzawodnictwa zrobiła symulację
próbną, którą poddajemy pod dyskusję,
polegającą na tym, że o wyniku OT we
Współzawodnictwie OT decyduje liczba
przeprowadzonych łączności (QSO) pomnożona przez współczynnik, który jest
ilorazem liczby uczestników z OT do ogólnej liczby członków (kluby, nadawcy, nasłuchowcy) tego OT. Wydaje się, że takie
rozwiązanie jest bardziej sprawiedliwe, po-

funkcjonowanie Okręgowego Biura QSL
SP5, Oddziałowego Biura QSL OT-25 oraz
Warszawskiego Oddziału Terenowego Polskiego Związku Krótkofalowców na zasadach określonych w Rozporządzeniach
Rady Ministrów dotyczących pandemii
COVID-19. Aktualne zasady i ograniczenia:
https://www.gov.pl/web/koronawirus/aktualne-zasady-i-ograniczenia.
Info: Jerzy Szawarski SP5SSB, prezes WOT

Piotr Wilkoń SQ9L
Managerem PZK ds.
młodzieży

13 stycznia br., Prezydium ZG PZK na
swym pierwszym w tym roku posiedzeniu
powołało Piotra Wilkonia SQ8L na funkcję
Managera PZK ds. młodzieży. A oto niektóre z dotychczasowych dokonań Piotra
na niwie krótkofalarskiej: pierwsze pozwolenie radiowe ze znakiem SQ8VPS otrzy-

Piotr Wilkoń SQ9L ex SQ8VPS – Manager PZK ds.
młodzieży

mał w 2016 roku. Jak dotąd, przy użyciu
prostych anten, udało mu się nawiązać
łączności z 217 krajami wg listy DXCC. Jest
także aktywnym operatorem contestowym
i członkiem SP8R Contest Team. Zajmuje się również budową i uruchamianiem
przemienników, projektowaniem sprzętu
i pisaniem oprogramowania. Jako koordynator zamierza wznowić i polepszyć
współpracę środowisk młodzieżowych oraz
zorganizować wydarzenia w ramach programu YOTA, takie jak YOTA Month, obozy
czy Youth Contest Program. Piotr liczy na
wsparcie, solidną współpracę oraz działania
lokalnych środowisk na rzecz pozyskania
młodzieży.
Redakcja KP życzy Piotrowi powodzenia
i sukcesów w planowanych przedsięwzięciach.
Info: Tadeusz SP9HQJ

Po zawodach
SP YL Contest
Tegoroczne zawody pod nazwą SP YL
Contest przeszły już do historii. Szkoda, że
niewiele pań wzięło w nich udział. Po rezygnacji Bożeny SP9MAT z funkcji prezesa
Ogólnopolskiego Klubu Kobiet SP YL. Klub
ten, założony w 1985 roku praktycznie
nie funkcjonuje, a większość jego założycielek i członkiń jest w wieku co najmniej
50 plus. Zatem najwyższy czas na zmianę
pokoleniową. Prezydium ZG PZK, widząc tę
sytuację, na swoim ostatnim posiedzeniu,
tj. 10 lutego br., podjęło decyzję o udzieleniu pomocy w reaktywowaniu tego Klubu.
Liczymy zatem na młodsze panie, które
podejmą się trudu dalszego funkcjonowania Klubu. W tej sprawie podjęte zostały
pierwsze kroki, a próby reaktywacji Klubu
podjęła się Julita SP4YLA z Olsztyna i na
obecnym etapie tworzy bazę danych pań,
które mogłyby przystąpić do tego Klubu.
Prosimy zatem Panie zainteresowane przystąpieniem do Klubu SP YL o kontakt z Julitą na adres: sp4yla@wp.pl.
Sądzimy, że pomocy w tym zakresie
udzieli Wioletta SP8VO, Agnieszka SQ9KJC
i wiele innych pań. Jeśli ustąpią obostrzenia związane z wirusem COVID-19, to PZK
pomoże w zwołaniu zjazdu tego Klubu, aby

wyłonić nowy zarząd, komisję rewizyjną
i opracować nowy statut, a następnie przystąpić do aktywnego działania. Dziękujemy
Paniom, które w tym roku wzięły udział
w zawodach, przydzielając punkty zawodnikom. Budującym jest fakt, że Marcinowi SQ9ITA udało się namówić do wzięcia
udziału w tegorocznych zawodach żonę
Sylwię SP9CZ oraz dwie córki, tj. Dominikę
SP9DD i Paulinę SP9XD.
Sądzimy, że w przyszłym roku wielu
naszym kolegom-krótkofalowcom uda się
namówić swoje żony i córki do licznego
udziału w zawodach, wzorując się na Marcinie SQ9ITA. Przy okazji zapraszamy nasze
panie do częstszego pokazywania się na
pasmach eteru.
Info: Tadeusz SP9HQJ

Wioletta SP8VO w zawodach przeprowadziła 51 QSOs. Brawo!

18 kwietnia –
Światowy Dzień
Krótkofalowca
Każdego 18 kwietnia krótkofalowcy
z całego świata świętują Światowy Dzień
Krótkofalarstwa. Warto więc przypomnieć,
jak to się zaczęło. W tym dniu 1925 roku
w Paryżu powstał Międzynarodowy Związek Krótkofalowców. Eksperymentatorzy
krótkofalarstwa jako pierwsi odkryli, że
widmo fal krótkich – dalekie od bycia pustkowiem – może wspierać światową propagację. W pośpiechu, by używać tych
krótszych fal, radio amatorskie było „w poważnym niebezpieczeństwie odepchnięcia
na bok”, jak zauważyła historia IARU. Pionierzy krótkofalarstwa spotkali się w Paryżu
w 1925 roku i utworzyli IARU, aby wspierać
radio amatorskie na całym świecie. Zaledwie dwa lata później, na Międzynarodowej Konferencji Radiotelegraficznej,
krótkofalarstwo uzyskało uznawane do dziś
przydziały – 160, 80, 40, 20 i 10 metrów. Od
momentu powstania IARU niestrudzenie
pracuje nad obroną i rozszerzeniem przydziałów częstotliwości dla krótkofalarstwa.
Dzięki wsparciu oświeconych administracji

Sylwia SP9CZ, Dominika SP9DD, Paulina SP9XD – żona
i córki Marcina SQ9ITA

w każdym zakątku globu, radioamatorzy mogą teraz eksperymentować i komunikować się w pasmach częstotliwości
strategicznie rozmieszczonych w całym
spektrum radiowym. Z 25 krajów, które
utworzyły IARU w 1925 roku, IARU rozrosła
się do 160 stowarzyszeń członkowskich
w trzech regionach. Region IARU 1 obejmuje Europę, Afrykę, Bliski Wschód i Azję
Północną. Region 2 obejmuje obie Ameryki, a region 3 obejmuje Australię, Nową
Zelandię, kraje wyspiarskie na Pacyfiku
i większość Azji. Międzynarodowy Związek
Telekomunikacyjny (ITU) uznał, że IARU
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reprezentuje interesy krótkofalarstwa. Dziś
radio amatorskie jest bardziej popularne
niż kiedykolwiek, z ponad 3 000 000 licencjonowanych operatorów! Światowy Dzień
Radia Amatorskiego to dzień, w którym
stowarzyszenia członkowskie IARU mogą
publicznie pokazać nasze możliwości i cieszyć się globalną przyjaźnią z innymi amatorami na całym świecie.
Grupy powinny promować swoją działalność WARD w mediach społecznościowych za pomocą hashtagu #WorldAmateurRadioDay na Twitterze i Facebooku.
IARU wypisze wszystkie działania WARD na
tej stronie. Aby Twoja działalność w WARD
została wymieniona, wyślij e-mail do Sekretarza IARU Davida Sumnera K1ZZ. 18
kwietnia to dzień, w którym całe radio
amatorskie będzie świętować i opowiadać
światu o nauce, której możemy pomóc
w nauczaniu, o służbie społecznej, którą
możemy świadczyć, i zabawie, którą mamy.
Mamy nadzieję, że dołączysz do zabawy
i edukacji, jaką jest Światowy Dzień Radia
Amatorskiego! Temat na rok 2020 to: „Doceniamy wkład krótkofalarstwa w rozwój
społeczeństwa”.
Info na podstawie strony https://www.iaru-r1.
org/2020/world-amateur-radio-day/

100-lecie
III Powstania Śląskiego
W związku ze zrywem powstańców
śląskich w ramach III Powstania Śląskiego
1921 roku, zakończonym sukcesem w postaci przyłączenia do Macierzy znacznie
większej niż się spodziewano części Górnego Śląska, krótkofalowcy śląscy podejmują
w tym roku trzy niezależne od siebie akcje
dyplomowe.
Z inicjatywy Śląskiego Oddziału Terenowego PZK w Katowicach, przy współudziale
Rybnickiego Oddziału Terenowego PZK
w Pszowie, Klubu Ligi Obrony Kraju SP9KDU w Tarnowskich Górach oraz SP9KJM
w Siemianowicach Śl. organizowana jest od
1 maja (godz. 00.00 UTC) do 31 maja 2021
r. (godz. 23.59 UTC) krótkofalarska akcja
dyplomowa pod nazwą „III Powstanie Śląskie”. Stacje okolicznościowe biorące udział
w akcji dyplomowej to: 3Z1921PS – SP6KEP,

HF1921PS – SP9JU, SN1921PS – SP9KDU,
SO1921PS – SP9KJM, SP1921PS – SP9PNB,
SQ1921PS – SP9PKM.
Więcej na stronie: http://pzk.katowice.
pl/index.php?news&nid=191.
Info: Prezes OT-06 PZK Marek SP9HTY
Z tej samej okazji Piastowski Klub Krótkofalowców SP6PAZ z Opola postanowił samodzielnie przeprowadzić podobną akcję
dyplomową od 1 do 31 maja br. na wszystkich pasmach emisjami: SSB-CW-RTTY-FT4-FT. Stacja klubowa SP6PAZ w tym okresie
pracować będzie pod znakiem okolicznościowym SO100PS. Szczegółowy regulamin
akcji dyplomowej wraz z innymi informacjami zostanie podany do publicznej wiadomości 14 kwietnia br. na stronie http://
www.sp6paz.pl, QRZ.COM SO100PS, na
platformie LogSp oraz na stronie oddziałowej Opolskiego OT PZK tj. https://ot11pzk.
wordpress.com.
Info: Krzysztof SP6DVP
Również prowadzona już przez nadawców gliwickiego klubu SP9KAG akcja dyplomowa poświęcona jest też temu samemu wydarzeniu. Stacja klubowa pracuje
pod znakiem okolicznościowym SP100PS.
Szczegóły w tej sprawie na stronach:
https://www.qrz.com/db/SP100PS https://
www.eqsl.cc/QSLCard/DisplayeQSL.cfm.
Info: Czesław SP9FZU

Kolejny sukces SP9KDA
Na stronie: https://opole.tvp.
pl/1605254/kurier-opolski-wydanie-glowne znajduje się ciekawy materiał filmowy
dotyczący klubu SP9KDA z Olesna, który
po raz trzeci zdobył mistrzostwo świata
w tegorocznych zawodach ukraińskich,
przeprowadzając 758 QSOs. O sportowych
sukcesach klubowego teamu opowiadają
członkowie klubu z prezesem Markiem
SP9UO na czele. Radioklub SP9KDA nie narzeka na brak członków, a z jego doświadczeń wynika, że najlepszym sposobem na
popularyzację krótkofalarstwa i pozyskiwanie członków jest promocja poprzez media
lokalne. Gratulujemy.
Info: Marek SP9UO i Krzysztof SP6DVP/3Z6V

Sprostowanie
W 3 numerze KP na stronie 3 (673)
w artykule pt. „Akcja dyplomowa 6-lecie
SP6PRT” wkradł się błąd, a mianowicie:
pod zdjęciem przedstawiającym prezesa
klubu SP6PRT Ryszarda SP6IFN jest opis,
z treści którego wynika, że Ryszard jest
twórcą urządzenia QRP Aquarius. W rzeczywistości twórcą tego urządzenia jest
Włodek HF5WIM ex SP5DDJ. Za pomyłkę
przepraszam.
Info: Tadeusz SP9HQJ
Uczestnicy III Powstania Śląskiego
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SP9BLX
SK
Szanowni Koledzy i Koleżanki,
Z przykrością informuję, iż w dniu
21.01.2021, w wieku 72 lat odszedł
mój Ojciec Piotr
Karasewicz SP9BLX.
Odkąd pamiętam, był zawsze zaangażowany w ruch krótkofalarski na Śląsku. Kiedy
byłem małym chłopcem, to Tata zabierał
mnie do Katowic do oddziału PZK, gdzie
po starych skrzypiących schodach wdrapywało się do biura, a spotykał się z kolegami.
Z tego okresu pamiętam Pana Leona SP9DL
i Pana Jurka SP9AJT. Ojciec wprowadził
mnie do wspaniałej rodziny krótkofalowców, w której miałem wielu „wujków”
– Lucjana SP9VU, Krzysztofa SP9LIR, Marka
SP9BQJ, Janka SP9HXE, Heńka SP9FHZ
i wielu, wielu innych, których spotkałem
dzięki Ojcu na swojej drodze. Pamiętam
jego pokój i biurko pachnące kalafonią,
gdzie powstawały autorskie konstrukcje
radiostacji i inne cuda ze świata elektroniki,
mapę z zaznaczonymi kwadratami z całego
świata, z którymi miał łączność w czasach,
gdy nie było jeszcze Internetu. Takim pozostanie w mojej pamięci i mam nadzieję,
że w waszych sercach i myślach – Niech
Odpoczywa w Pokoju.
Piotr Karasewicz, Junior ex SP9RVX.
Info: Henryk SP9FHZ, zdjęcie SP9HQJ

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

Jerzy Gadziński SP3HAZ
Janusz Pulczyński
SP5COK
Wiesław Szlachciak
SQ3CZ
Ryszard Cieślak SP3UOQ
Wacław Joachimiak
SQ6SEA
Benedykt Wiśnicki SP5CJB
Ignacy Karolczyk SP9QJ
Ginter Kania SP9BDN
ex SP6BDN
Marek Kul SP1MK
Tadeusz Kawczyński
SQ2AHL
Mieczysław Kołodziejski
SP9NWN
Cześć Ich pamięci!

