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Drodzy Czytelnicy!
Covid-19 nieco odpuścił i w czasie wakacji odbyło się w kraju kilka
ważniejszych spotkań integracyjnych. O niektórych z nich jest mowa
w naszym miesięczniku. Dziękujemy naszym operatorom za udział
w tegorocznych zawodach międzynarodowych pod nazwą IARU HF
2021 i za łączności ze stacjami SN0HQ. Teraz czekamy na oficjalne wyniki, ale nasza reprezentacja SN0HQ wypadła nieco gorzej w tym roku.
Przed nami Posiedzenie ZG PZK, które odbędzie się 4 września w Centrum Promocji Kultury w Warszawie przy ulicy Podskarbińskiej. Głównym tematem posiedzenia będzie zatwierdzenia sprawozdania finansowego PZK za rok ubiegły i zatwierdzenie projektu budżetu
PZK na rok bieżący. Zapraszamy do udziału w zawodach krajowych i międzynarodowych.
Redaktor naczelny KP Tadeusz Pamięta SP9HQJ

Po Posiedzeniu
Prezydium ZG PZK
7/2021
10 lipca 2021 r. w Bydgoszczy odbyło
się 7. w tym roku Posiedzenie Prezydium
ZG PZK, w którym wzięli udział wszyscy
członkowie Prezydium ZG PZK, dwaj przedstawiciele GKR PZK tj. Stanisław SQ2EEQ
i Krzysztof SQ2JK, dwaj zastępcy członków Prezydium tj. Marek SP3AMO i Tomasz
SP3QDM. Gościem posiedzenia na własne
życzenie był Krzysztof SP7WME.
W trakcie posiedzenia były omawiane
poniższe kwestie oraz podjęte stosowne
uchwały:
Bieżącą sytuację finansową PZK zreferował Jan SP2JLR. Konta ZG PZK 10 lipca
230545,34 zł OPP 99212,92 zł na kontach
OT bez osobowości prawnej jest 185613,63
zł razem 515371,89 zł. Składki w OT 3410
członków, kwota wpłaconych składek
342315 zł, co stanowi 108,7% w stos do
założeń budżetu na 2021 jest więcej o 580
zł. Niż 9 lipca 2020 r. Skarbnik omówił realizację poszczególnych pozycji prowizorium
budżetowego na 2021 rok. Realizacja budżetu na 2021 r. nie jest zagrożona.
2. Członkowie prezydium omówili podjęte i realizowane ostatnio działania.
a) Prezes przekazał krótką informację
w sprawie Zjazdu Zespołu SN0HQ w Kobylej Górze.
b) Prezes PZK Tadeusz SP9HQJ poinformował o uczestnictwie w podsumowaniu
zawodów pod nazwą „100. Rocznica III Powstania Śląskiego”.
c) Piotr SP2LQP i Piotr SP2JMR przekazali
krótką relację z uczestnictwa w spotkaniu
„Lotnisko 2021” w Chojnie.

d) Przedyskutowano celowość oraz
formę funkcjonowania „Listy Dyskusyjnej
Działaczy PZK – LDD”.
e) Mariusz SP5ITI oraz Tomasz SP3QDM
poinformowali prezydium o stanie uzgodnień stanowiska PZK w sprawie proponowanego porozumienia pomiędzy PZK
a „Thorium Space” w zakresie współpracy
w obszarze rozwoju amatorskiej komunikacji satelitarnej w Polsce. Stwierdzono, że
„Thorium Space” powinno wziąć na siebie
moderowanie naszych działań. W kwestii
dalszej współpracy możliwości są dwie:
ramowa umowa lub list intencyjny o porozumieniu w ciągu np. 60 dni. Prezydium
akceptuje podpisanie listu intencyjnego.
Głosowanie za: jednogłośnie.
Prez ydium podjęło jednogłośnie
uchwałę o zwołaniu Posiedzenia Zarządu
Głównego PZK na dzień 4 września 2021 r.
w Centrum Promocji Kultury Warszawie –
Pradze Południe przy ulicy Podskarbińskiej
2.
Na zaproszenie Prezesa PZK informację
o wprowadzaniu zasad RODO w PZK przedstawił Piotr Mełnicki, inspektor ochrony
danych osobowych. Podkreślił, że jako PZK
nie powinniśmy zbierać danych niepotrzebnych do prowadzenia naszej działalności i że nie mamy obowiązku posiadania
inspektora danych osobowych. Natomiast
muszą istnieć polityka oraz związane z nią
procedury ochrony danych osobowych.
Musimy także informować członków o sposobie przetwarzania danych.
Rozpatrzono wniosek Piastowskiego
Klubu Krótkofalowców SP6PAZ-SN6O OT11
w sprawie dofinansowania akcji dyplomowej z okazji III Powstania Śląskiego, w tym
druku kart QSL dla SO100PS. Sprawę referowali Piotr SP2JMR i Jan SP2JLR. Po dokład-

nej analizie Prezydium podjęło uchwałę
o dofinansowaniu akcji w kwocie 900 zł.
Rozpatrzono wniosek Małopolskiego
Stowarzyszenia Krótkofalowców (OT 10
PZK) w sprawie dofinansowania Internetu
dla OT. Wniosek omówił Tadeusz SP9HQJ.
Po dyskusji Prezydium nie podjęło uchwały
w powyższej sprawie.
Prezydium zapoznało się z projektem
zmiany regulaminu współzawodnictwa
OT w zawodach SP DX CONTEST opracowanej przez Eugeniusza SQ9HZM. Po rozpatrzeniu propozycji Eugeniusza SQ9HZM
Prezydium uznało, że nie jest właściwym
organem do rozpatrywania tej propozycji.
Sprawa Centralnego Archiwum PZK
zapoczątkowana przez Waldemara 3Z6AEF
oraz propozycja archiwizacji zbiorów PZK
w Archiwum w Kaliszu. Prezydium zajęło
się tą sprawą na wniosek Bogdana SP3LD.
Prezydium uzgodniło, że Prezes PZK upoważni Bogdana SP3LD do prowadzenia
rozmów z Naczelną Dyrekcją Archiwów
Państwowych w sprawie pozyskania środków na dygitalizację naszych zasobów
archiwalnych.
Przewodniczący GKR omówił wyniki
kontroli w Bydgoskim OT PZK, która odbyła
się w dniu 22.05.2021r. w siedzibie Oddziału OT04.
Prezydium podjęło uchwały o uhonorowaniu Jacka SQ5BPF oraz Zygmunta SP5ELA za wyjątkowe zaangażowanie w Komisji
SP DX Contestu 2021.
Info: Piotr SP2JMR

IARU HF Championship
W trzeci weekend (10–11) lipca br. odbyła się kolejna edycja zawodów IARU HF
Championship w której, jak zwykle wystartował Zespół SN0HQ – oficjalna reprezentacja PZK. Przygotowanie Zespołu do startu
w zawodach odbywały się już od ponad
miesiąca dlatego cała logistyka łącznie
z logiem sieciowym działała niezawodnie
(tnx Jurek SP6ZT). W sumie wystartowało
27 stacji SN0HQ głównych i rezerwowych
z różnych lokalizacji oraz stacje kontrolne
z logiem i DX clustrem.
Jeszcze w piątek wieczorem wydawało
się, że praca w zawodach będzie trudna lub
wręcz niemożliwa z powodu szalejących
w wielu lokalizacjach burz z silnymi wyładowaniami atmosferycznymi. Na szczęście
w sobotę wszystko się uspokoiło jedynie
u naszej sztandarowej stacji 14 MHz CW
Krzyśka SP7GIQ zasilanie wróciło dopiero
wieczorem. W tym czasie pracowały stacje
rezerwowe, a sumaryczny wynik na paśmie
jest najlepszy od lat. Ogólnie rzecz biorąc
burze i awarie nas w tym roku omijały.
Propagacja, szczególnie na 14 MHz dopisywała i pasmo było otwarte przez całą
dobę. 21 MHz i 28 MHz były chimeryczne
ale też pojawiały się okresowe otwarcia.
Na pozostałych pasmach propagacja była
nieco gorsza niż rok temu, co nie przeszkodziło nam w uzyskaniu wyniku lepszego niż
w roku ubiegłym (Raw score).
Dziękujemy stacjom polskim, które nas
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zawołały dostarczając cennych punktów.
Na 21 i 28 MHZ stacje SN0HQ pracowały
naprzemiennie z kilku lokalizacji rozrzuconych po całym kraju, jednak nie wszystkim
udało się do nas dowołać. Najlepsza propagacja na SP była nocą, jednak stacji SP
było w tym czasie jak na lekarstwo. Teraz
musimy poczekać na oficjale wyniki.
Info: Kapitan Zespołu SN0HQ Włodek SP6EQZ

Chojna Lotnisko 2021
Dzięki uprzejmości Stowarzyszenia
Lotniczego „Stratus” 3 lipca na poradzieckim lotnisku w Chojnie odbyło się spotkanie dla uczczenia 88. rocznicy przelotu przez Atlantyk malutkiego samolotu
„Lituanica” pilotowanego przez dwóch
litewskich pilotów: Steponasa Dariusa
i Stasysa Girenasa, którzy 15 lipca 1933
r. wylecieli z Nowego Jorku do Kowna.
Ich lot zakończył się katastrofą w lesie obok
miejscowości Pszczelnik (ok. 6 km od Myśliborza woj. zachodniopomorskie). W miejscu upadku samolotu znajduje się pomnik
poświęcony dzielnym lotnikom, przy którym każdego roku odbywają się uroczystości z udziałem najwyższych przedstawicieli
Polski i Litwy.
Zwykle spotkania z tej okazji odbywały
się w Myśliborzu. W tym roku zabrakło
kolegów z Litwy, którzy m.in. z powodów
pandemicznych nie dopisali. Dopisały natomiast władze lokalne: burmistrz Chojny
Barbara Rawecka, Marcin Pisanko, z-ca
burmistrza Chojny, Gabriela Kotowicz, z-ca
burmistrza Mieszkowic.
Z ust pani burmistrz padły na nasz temat bardzo ciepłe słowa pełne zrozumienia
dla naszej działalności. W programie spotkania był m.in. konkurs wiedzy o Chojnie
i PZK, zwiedzanie Chojny, lot samolotem
nad okolicami i konkurs telegraficzny. Była
też mini giełda i niekończące się rozmowy
o krótkofalarstwie. Lokalizacja pozwalała na
zgromadzenie dowolnej ilości uczestników,
ale prawdopodobnie ze względów pandemicznych było nas tam ok 100 osób. Spotkanie było znakomitą okazją od odznaczenia
Złotą Odznaką Honorową PZK Janusza Tylkowskiego SP1TMN prezesa Zachodniopomorskiego OT PZK i współorganizatora tego
spotkania. W imieniu prezesa PZK odznakę
Januszowi przypiął Piotr SP2LQP wiceprezes
PZK. Organizatorom spotkania Pawłowi
SP1MWN, Januszowi SP1TMN oraz prowadzącemu część oficjalną Stefanowi SP1JJY

Uczestnicy spotkania w Łagowie

Złotą Odznakę Honorową PZK Januszowi SP1TMN przypina
Piotr SP2LQP

należą się słowa uznania za bardzo dobrą
organizację. Dziękujemy.
Info: Piotr SP2JMR
Foto: Tadeusz SP1WWS

Spotkanie w Łagowie
W dniach 17–18 lipca 2021 r. w uroczym
Łagowie Lubuskim (JO72PI), odbyło się
w drugim terminie kolejne XXVI Spotkanie
Krótkofalowców. Z zaproszenia skorzystało
ok. 60% krótkofalowców jak zazwyczaj,
pozostali wystraszeni plandemią nie przyjechali. Spotkanie miało wyjątkowy i rodzinny
charakter z bogatym programem. Organizator spotkania Ryszard SP3HBF wraz z gospodarzem terenu Błażejem zapewnili wszystkim uczestnikom świetne warunki na miłe
spędzenie czasu w kontakcie z przyrodą
w pobliżu jeziora Trześniowskiego. Była też
giełda krótkofalarska z ciekawym sprzętem
i konkurs strzelecki. Odbyło się 6 prelekcji:
Kazik PY5ZHP mówił nt. łączności z Brazylii i Południowej Ameryki, Marek SP3GVX
przekazał informacje nt. Antarktydy, gdzie
był 4 razy operatorem stacji HF0POL na Arctowskim, mówił też o północnym biegunie
ziemi, skąd nadawał pod znakiem JW0HU.
Mietek SP3CMX opowiedział o podróży dookoła świata w 12 dni i o drodze na Bouvet
Island z wyprawą 3Y0I. Przeprowadzono też
wiele łączności radiowych różnymi technikami na wielu pasmach radiowych. Wielokrotnie rozmawiano z wielu stacji z Józkiem
F8DRE, który mieszka pod Paryżem, a kiedyś
był mieszkańcem Gorzowa Wielkopolskiego. Piotr SQ3KKV pokazał swoją piękną
stację do łączności satetelitarnych via Qatar
OSCAR-100. Każdy miał okazję rozmawiać
z 5 kontynentami przez satelitę. Prezentowano też wiele anten i sprzęt krótkofalarski.
Z miejsca spotkania pracowały cały czas

radiostacje na różnych pasmach z Łagowskiego Parku Krajobrazowego SPFF-0590.
Uczestnicy byli w bezpośrednim zasięgu
przemiennika SR3ZJ i stacji APRS SR3NJE
z pobliskiego Jemiołowa. Tradycyjnie odwiedził nas wójt Łagowa z panią sołtys, którzy
są sympatykami krótkofalarstwa. W drugim
dniu poczęstowano wszystkich tradycyjną,
smaczną jajecznicą na boczku z 360 jaj. Na
koniec organizatorzy zaprosili wszystkich na
XXVII Spotkanie w 2022 roku, które mamy
nadzieję odbędzie się tradycyjnie 1 maja,
czyli w pierwszym terminie.
Link do filmu ze spotkania: https://www.
youtube.com/watch?v=DBkyFeCstrg
Vy 73 – Mietek http://qrz.com/db/SP3CMX

Polski Klub UKF
W dniach 20–22 sierpnia br. w Zieleńcu
odbyły się 59. Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Polski Klub UKF wraz
z 20. Zjazdem Technicznym. Na spotkanie
przybyło ok. 80 krótkofalowców, również
z zagranicy, w tym OK, OM OE, HB, DL, ON.
W części technicznej prezentowane były
referaty na tematy łączności cyfrowych,
w tym:
– przez satelitę geostacjonarnego Es’hail –
Tomasz SQ6QV
– sprzęgacz kilku wzmacniaczy mocy na 10
GHz – Dominique HB9BBD
– pracę EME w paśmie 24 GHz – Zdenek
OK1DFC.
Prezes PZK odznaczył Medalami im.
Braci Odyńców dwóch naszych Kolegów
mogących się poszczycić ogromnymi osiągnięciami w skali światowej w łącznościach
EME. Są to Andrzej Matuszny SP6JLW oraz
Jacek Masłowski SP6OPM. Nasi Koledzy
zajmują się nie tylko działalnością sportową, ale również konstruktorską udzielają
także niezliczonych porad i konsultacji
oraz pomocy wszystkim zainteresowanym
łącznościami EME. Ponadto koledzy ci zostali również obdarzeni dwiema pozycjami
Ryszarda Reicha tj. „Wywołanie ogólne”
i „Agent nadaje” oraz okolicznościowymi
proporczykami PZK.
W czasie spotkania przewodniczący
Kapituły kol. Piotr SP2JMR wręczył w uznaniu zasług dla rozwoju UKF „Nagrodę im.
Zdzisława Bieńkowskiego SP6LB” koledze
Stanisławowi SP6GWB.
W sobotę 21.08 odbył się zjazd sprawozdawczo-wyborczy Polskiego Klubu UKF.
Ustępujący Zarząd złożył sprawozdanie
z dotychczasowe działalności. Zjazd udzielił
absolutorium ustępującym władzom stowarzyszenia. W wyniku wyborów powołano nowe władze na kolejna kadencję. I tak
do Zarządu wybrani zostali;
– Tomasz SP5CCC – prezes,
– Jacek SP1CNV – sekretarz
– Bartek SP5QWB – skarbnik
– Tomasz SQ6QV – członek
– Krzysztof SP3LX – członek
do Komisji Rewizyjnej wybrani zostali:
– Tomasz SP5XMU – przewodniczący
– Tomasz SP8UFT – członek
– Michał SP2IQW – członek

Od lewej: Jacek SP1CNV, Andrzej SP6JLW, prezes PZK Tadeusz SP9HQJ
oraz Jacek SP6OPN

Przeprowadzono próby łączności na
falach optycznych (481THz), początkowo
przez odbicie od ściany obiektu odległego
o ok. 400m na sąsiedniej górze. Po czym
ekipy wyjechały na sąsiednie górki. I tak
w dniu 21 sierpnia 2021 w godzinach wieczornych ok. godz. 20:38 nawiązano łączność na odległość 52,687 km pomiędzy
lokatorami, gdzie pracowali:
– JO80JG60MP – Czarna Góra : SQ1GQC,
SP5MS i SP4ELF
– JO80FQ83GG – Wielka Sowa: SP6RLL,
SP6MLK i SP6OPK
Bez problemów prowadzono również łączności pomiędz y lokatorami
JO80JG60MP – Czarna Góra a Zieleńcem –
JO80EI60TJ – na odległość 30,850 km.
Oczywiście odbywały się niekończące
rozmowy o konstrukcjach i łącznościach na
ultrakrótkich falach.
Info: Piotr SP2JMR
Zdjęcia: Michał SP2IQW

Wręczenie nagrody im. Zdzisława Bieńkowskiego SP6LB
Stanisławowi SP6GWB przez Piotra SP2JMR

nanie, iż w wielotysięcznym środowisku
krótkofalowców Koniaków wpierw kojarzy
się z Piknikiem Eterowym, potem dopiero
z koronkami.
20 czerwca, podczas Rodzinnego Festyn Na Świyntego Jona, w „Karczmie pod
Ochodzitą” w Koniakowie licznie zebranym
przedstawiono naszą już 14-letnią obecność w Koniakowie i promocję gminy Istebna przez krótkofalowców, zaś grupa w składzie: prezes PZK Tadeusz SP9HQJ, prezes OT-06 Marek SP9HTY, Edward SP9ME
– mieszkaniec Koniakowa oraz Henryk
SP9FHZ organizator wręczyła pani Elżbiecie
medal oraz bukiet czerwonych róż.
Info: Henryk SP9FHZ, Tadeusz SP9HQJ
Zdjęcie: SP9HQJ

Medal PZK wręczony
w Koniakowie
Wniosek do ZG PZK o nadanie pani Elżbiecie Legierskiej-Niewiadomskiej, dyrektor
Gminnego Ośrodka Kultury w Istebnej, Medalu im. Braci Odyńców to podziękowanie
za kilkunastoletnią współpracę z Polskim
Związkiem Krótkofalowców przy organizacji aż 14 Pikników Eterowych w Koniakowie.
Po tych kilkunastu latach mam przeko-

Od lewej: Marek SP9HTY, Elżbieta Legierska-Niewiadomska,
Tadeusz SP9HQJ, Henryk SP9FHY i Edward SP9ME

Zdjęcie zbiorowe uczestników 59. Zjazdu PK UKF i 20. Zjazdu Technicznego UKF
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Uczestnicy spotkania w Świętochłowicach

Podsumowanie akcji
„III Powstanie Śląskie”

27 czerwca br. w Muzeum Powstań Śląskich w Świętochłowicach odbyło się podsumowanie akcji dyplomowej „III Powstanie Śląskie” zorganizowane przez Śląski
Oddział Terenowy PZK w Katowicach przy
współudziale Rybnickiego Oddziału Terenowego PZK w Pszowie, Klubu Ligi Obrony
Kraju SP9KDU w Tarnowskich Górach oraz
SP9KJM w Siemianowicach Śl. W czasie
uroczystości prezes PZK Tadeusz SP9HQJ
w obecności prezesa Śląskiego OT PZK
Marka SP9HTY wręczył dyrektor Muzeum
Iwonie Szopie i instruktorce Agnieszce Pietron okolicznościowy grawerton w podziękowaniu za pomoc w zorganizowaniu akcji.
Najaktywniejszym operatorom wręczono
okolicznościowe grawer tony, a pozostałym
dyplomy oraz drobne upominki.
Info: Tadeusz SP9HQJ
Zdjęcia: SP9HQJ, SP9MDY

Czantoria 2021
10.06.2021 r. odbyło się integracyjne
spotkanie krótkofalowców na Czantorii. Jak
zwykle organizatorem był OT-06 z Markiem
SP9HTY na czele i wsparciu Janka SQ9DXT.
Cieszyński ratownik medyczny Artur SQ9IYJ
też miał zawodowe zajęcie. Do zobaczenia
za rok.
Info: Zarząd Śląskiego OT PZK w Katowicach

Współpraca w Oleśnie
Oleski Klub Krótkofalowców SP9KDA
prowadzi wzorową działalność nie tylko
uczestnicząc w zawodach zarówno KF jak
i UKF i często je wygrywając. O wszystkich

sukcesach władze klubu informują zarówno
władze miasta Olesna jak i Powiatu Oleskiego, co skutkuje dostrzeganiem wkładu
krótkofalowców w promocję zarówno miasta jak i powiatu. Krótkofalowcy z Olesna
nie pozwalają o sobie zapomnieć nie tylko
władzom, ale i całemu społeczeństwu czego dowodem są liczne publikacje w lokalnych periodykach o czym informujemy
w naszych Komunikatach.
Do długoletniej tradycji należy organizacja uroczystej sesji Rady Miasta Olesna
w czasie trwania dni Olesna na której to
wręczane są medale za zasługi dla promocji miasta. W tym roku wśród trzech
laureatów znalazł się Oleski Klub Krótkofalowców SP9KDA którego delegacja
w składzie Andrzej SP6GCU, Janusz SP9LJE
i Paweł SQ6RMI odebrała z rąk burmistrza
medal i podziękowanie na piśmie. Nie jest
to pierwsze wyróżnienie dla oleskiego
klubu bo wcześniej kupiono radiostację
IC 7410 wraz z wyposażeniem, a kontakty
z Urzędem Miasta i Gminy należy uznać
jako sztandarowy przykład dobrej i owocnej współpracy.
Info: Piotr SP2JMR i Marek SP9UO

Szkolenie dla ZHP
w Kaliszu
Kaliski Klub Krótkofalowców Ligii Obrony Kraju SP3KQV w Kaliszu zorganizował
szkolenie dla Kaliskiego Hufca Związku
Harcerstwa Polskiego „ABC krótkofalarstwa
w teorii i praktyce”. Szkolenie to trwało
w dniach 28.06.2021–02.07.2021r. było zorganizowane w ramach I turnusu półkolonii
2021 Hufca Kalisz ZHP na terenie Stadionu
w Nowych Skalmierzycach koło Kalisza.
W szkoleniu wzięli udział 14 harcerek i harcerzy Hufca Kalisz ZHP, zajecie prowadzili
członkowie Kaliskiego Klubu Krótkofalowców LOK SP3KQV Marek SP3XBO, Artur
SP3VZT oraz Bogdan SP3LD. Hufiec ZHP
Kalisz jest jednostką terenową Chorągwi
Wielkopolskiej Związku Harcerstwa Polskiego. Swoim działaniem obejmuje teren
miasta Kalisza i gminę Nowe Skalmierzyce.
Hufiec zrzesza 350 zuchów, harcerzy, harcerzy starszych, wędrowników i instruktorów
zrzeszonych w ok. 30 gromadach, drużynach, kręgach i klubach.

Reprezentacja klubu SP9KDA przed siedziba klubu
z medalem. Od lewej: Andrzej SP6GCU, Janusz SP6LJE,
Paweł SQ6RMI

Kaliski Klub Krótkofalowców Ligii Obrony Kraju SP3KQV w Kaliszu działa obecnie
w ramach koła naukowego Akademii Kaliskiej, należy do najbardziej aktywnych
klubów krótkofalowców na ternie Wielkopolski południowej i wschodniej. W latach
201, 201,2019 i 2020r zajmował pierwsze
miejsce w klasyfikacji aktywności klubów
działających na terenie 27 Oddziału Terenowego Polskiego Związku Krótkofalowców. Tak wysoka pozycja kaliskiego klubu
SP3KQV cieszy tym bardziej, iż wygraliśmy
z takimi klubami jak: SP3PJA, SP3POW,
SP3PMA, SP3KWA, SP3KRE.
Pozdrawiam, Bogdan SP3LD

Strona Klubu SPCWC
Polski Klub Klub Telegrafistów SPCWC
ma już swoją stronę w Internecie. Jarek,
SQ9NFI udostępnił miejsce na swoich serwerach, a Adam, SQ9S zrobił resztę. Obu im
bardzo serdecznie dziękuję. Strona wymaga jeszcze pracy, ale dobry początek jest już
zrobiony. Zaglądajcie więc tam i przysyłajcie swoje uwagi i propozycje. Adres strony:
spcwc.pzk.pl

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

Adam Tustanowski
SQ2BNT
Kazimierz Król SP5XVO
Bolesław Gaweł SP6RLZ
Piotr Jackowski SQ3POX
Krzysztof Wieczerzyński
SQ5HAU
Henryk Karwowski
SP3FYM
Michał Mendecki S5AXV
Piotr Klimas SQ3KKV
Mirosława Salwa SP5NHF
Henryk Jewiarz SP3JHU
Józef Kozłowski SP9FKQ
Cześć Ich pamięci!
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