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Drodzy Czytelnicy!
Cieszy nas fakt, że można zaobserwować zwiększenie naszej aktywności na zewnątrz. Chociażby z zawartości naszego miesięcznika można
wywnioskować, że nie tylko w czasie wakacji nastąpiło znaczne ożywienie naszego środowiska. W tym roku nie było przeszkód do odbycia
Posiedzenia ZG PZK, które miało miejsce 4 września br. w Warszawie.
Odbyło się też wiele terenowych spotkań klubowych i oddziałowych
integrujących lokalne środowiska. Miejmy nadzieję, że Covid 19 będzie szybko ustępował
i nie będzie już większych trudności do organizowania dalszych spotkań w terenie. Bardzo dziękujemy wszystkim, którzy wspierają działania władz PZK na różnych szczeblach
i oczekujemy na taką aktywność ze strony pozostałych osób. Bardzo dziękujemy Adamowi
SQ9S za informowanie naszych nadawców o ciekawostkach ze świata DX-ów. Prosimy
o nadsyłanie do Redakcji miesięcznika informacji o ciekawych przedsięwzięciach klubowych i oddziałowych. Zapraszamy naszych nadawców do udziału w zawodach krajowych
i międzynarodowych.
Redaktor naczelny KP Tadeusz Pamięta SP9HQJ

Przeprowadzka
sekretariatu ZG PZK
13 września br. Sekretariat ZK PZK został
poinformowany o wypowiedzeniu umowy najmu zajmowanych dotychczas przez
PZK pomieszczeń przy ul. Modrzewiowej 25
w Bydgoszczy. Termin opuszczenia dotychczasowego lokum Sekretariatu ZG PZK, CB
QSL PZK, księgowości PZK oraz Bydgoskiego
OT PZK upływa z dniem 31 grudnia 2021 r. Po
tym terminie zmianie ulegnie adres prowadzenia działalności przez PZK oraz adres korespondencyjny. W chwili oddawania czasopisma do druku trwają ustalenia z przedstawi-

Ta siedziba sekretariatu PZK niebawem przejdzie do
historii

cielami Urzędu Miasta w Bydgoszczy mające
na celu znalezienia nowego pomieszczenia
spełniającego nasze oczekiwania.
Vy 73! Piotr SP2JMR

Posiedzenie ZG PZK
4 września br. w Centrum Promocji Kultury Dzielnicy Warszawa Praga Południe
odbyło się Posiedzenie Zarządu Głównego
PZK, w którym uczestniczyło 29 członków
ZG PZK, co stanowiło 82,85% składu osobowego ZG PZK. Na wstępie uczczono minutą
ciszy pamięć kolegów, którzy na zawsze
opuścili nasze szeregi.
W dalszej kolejności miały miejsce uroczyste akcenty Posiedzenia. I tak: Medal
im. Braci Odyńców Za Zasługi dla Rozwoju
Krótkofalarstwa, z rąk prezesa PZK Tadeusza
SP9HQJ, otrzymał Marek Ambroziak SP5IYI
były już urzędnik PAR, URT, URTiP oraz UKE
zajmujący się radioamatorami, który pomimo zmieniających się przepisów oraz różnic w ich interpretacji w znaczący sposób
przyczynił się do wzrostu zainteresowana
krótkofalarstwem.
Kolejny uroczysty akcent to odznaczenie
Złotą Odznaką Honorową PZK Marka Kulińskiego SP3AMO, byłego Prezesa PZK (19962000), prezesa Lubuskiego OT PZK, IARU MS
Managera PZK – człowieka, który większość
życia poświęcił krótkofalarstwu oraz działalności społecznej w strukturach PZK.
W dalszej kolejności prezes PZK Tadeusz
SP9HQJ wręczył puchary za współzawodnictwo międzyoddziałowe SPDXContest
2020. Puchar za I miejsce otrzymał przed-

stawiciel OT 73 PZK Mirosław SP5GNI, za II
miejsce przedstawiciel OT 31 PZK – prezes
OT Eugeniusz SQ9HZM, III miejsce zajął
Rzeszowski OT PZK, do którego puchar zostanie przesłany.
Kolejnym punktem była prezentacja
propozycji przebudowy systemów informatycznych PZK, w tym zmiany wyglądu
i funkcjonalności portalu PZK przedstawiona przez Jakuba SQ2PMN.
Podczas posiedzenia przyjęto protokół
z posiedzenia Prezydium z 5 września 2020
r. zatwierdzono sprawozdanie finansowe PZK za rok 2020, postanowiono przeznaczyć nadwyżkę bilansową za rok 2019
i 2020 na fundusz rezerwowy. Zatwierdzono również budżet PZK na rok bieżący,
a także podjęto uchwałę o zwiększeniu
wynagrodzenia dla osoby prowadzącej
Sekretariat PZK.
Zarząd Główny PZK, po zapoznaniu się
z wynikami kontroli GKR PZK w Bydgoskim
Oddziale Terenowym PZK (OT 04 PZK),
przyjął do wiadomości ustalenia poczynione przez GKR PZK i zalecił natychmiastowe przeprowadzenie Walnego Zebrania
Sprawozdawczo-Wyborczego w OT 04 PZK
w tym wybór nowego Zarządu Oddziału.
ZG PZK odznaczył Złotą Odznaką Honorową PZK następujących Kolegów: Waldemara Pawłowskiego SP2EUI, Edwarda
Michalika SP8FUX, Andrzeja Jagłę SP6GCU

Prezes PZK Tadeusz SP9HQJ odznacza Medalem im. Braci Odyńców
Kol. Marka Ambroziaka SP5IYI

Marek SP3AMO po odznaczeniu ZOH PZK
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oraz Odznaką Honorową PZK Kol. Wiesława
Dyducha SPEG.
Ponadto ZG PZK podjął uchwałę o wystąpieniu do Krajowego Zjazdu Delegatów
PZK z wnioskiem o nadanie tytułu Członka
Honorowego PZK kol. Eugeniuszowi Silukowi SP9CWF i Alfredowi Jabłońskiemu
SP9CTW.
ZG PZK podjął również uchwałę o wykreśleniu Oddziału PZK im. Mikołaja Kopernika w Toruniu (OT Nr 35 PZK) z ewidencji
Oddziałów Terenowych PZK.
Podjęto ponadto uchwałę o przyjęciu
Regulaminu korzystania ze znaku graficznego PZK, o przyjęciu zmian w Regulaminie Odznaki Honorowej PZK, o utrzymaniu
składek członkowskich PZK na dotychczasowym poziomie, a także o ustanowieniu „Odznaki Zasłużony dla PZK” i jej
regulamin. Ważną zmianą jest uchwała ZG
PZK o zmianie zapisu Regulaminu Odznaki
Honorowej PZK nakazującą udział przedstawiciela organu zgłaszającego podczas
jej głosowania.
Info: Piotr SP2JMRR

Posiedzenie
Prezydium 11.10.2021
11 września br. o godz. 20.10 za pośrednictwem komunikatora Microsoft Teams
odbyło się Posiedzenie Prezydium ZG PZK,
w którym wzięło udział 4 członków Prezydium, zastępca członka Prezydium Marek
SP3AMO, 4 członkowie GKR PZK oraz administrator Systemów Informatycznych PZK
Zygmunt SP5ELA.
W toku posiedzenia Piotr SP2JMR omówił stan przygotowań do ewentualnej
przeprowadzki siedziby sekretariatu ZG
PZK. Wymienił podjęte działania w zakresie znalezienia pomieszczeń dla PZK. Po
wysłuchaniu informacji od Piotra SP2JMR
Prezydium podjęło uchwałę o zasadach
możliwości i zasadach najmu pomieszczeń
na potrzeby sekretariatu ZG PZK, CB QSL,
księgowości PZK.
W dalszej części posiedzenia skarbnik
PZK SP2JLR skarbnik PZK przedstawił informację o bieżącej sytuacji finansowej PZK
stwierdzając, że sytuacja finansowa PZK
jest zadowalająca i pozwala na realizację
wszystkich bieżących zobowiązań. Łącznie
na wszystkich kontach PZK znajduje się 497
495,99 zł. Ponadto skarbnik PZK omówił
realizację poszczególnych pozycji budżetu
na 2021 rok. Poinformował także, że 11
października br. na portalu Narodowego
Instytutu Wolności zostało zamieszczone
sprawozdanie z działalności PZK.
Sytuację wokół Regulaminu Konkursu
YOTA omówił Piotr SP2LQP, w następstwie
czego Prezydium podjęło decyzję o skierowaniu regulaminu konkursu YOTA do
dopracowania i będzie on przegłosowany
zdalnie do dnia 20 października 2021 r.
Omówiono sprawy związane z współzawodnictwem międzyoddziałowym SPDXContest 2021 oraz na lata następne. Trwała długa
dyskusja na ten temat. Zygmunt SP5ELA za-

uważył, że od 2011 Tomasz SP5UAF przywrócił
od kilku lat nierozliczane współzawodnictwo
i ustalił jego zasady, które wg Zygmunta SP5ELA powinny dalej obowiązywać.
Prezydium podjęło decyzje o wsparciu
ekspedycji 3DA0RU kwotą 2000 zł. Uczestnikiem wyprawy jest Włodek SP6EQZ – kapitan Zespołu SN0HQ, znakomity operator
telegrafista. Obecnie na portalu ekspedycji
jest widoczne logo PZK jako sponsora.
Omówiono sprawę dofinansowania
projektu Świętokrzyskiego OT PZK dotyczącego uruchomienia się na satelicie ES-Hail
2. Prezydium postanowiło dofinansować
projekt do kwoty 1500 zł. Kwota ta będzie
uwzględniona w projekcie prowizorium
budżetowego na 2022 rok.
Prezes przedstawił Informację o wdrażaniu procedur RODO w PZK, nowej deklaracji członkowskiej, procedurach przyjmowania członków do PZK oraz informacje
o ostatnich działaniach podjętych przez
Prezydium.
Prezydium ZG PZK odniosło się do Sprawozdania GKR PZK złożonego w dniu 4
września 2021 r. na Posiedzeniu ZG PZK.
Postanowiono przełyć jego rozpatrzenie na
następne posiedzenie prezydium.
Prezydium rozpatrzyło wniosek GKR PZK
w sprawie Uchwały ZG PZK nr 680/01/21
dot. Odznaki Zasłużony dla PZK. Prezydium
przyjęło propozycję GKR zawieszenia realizacji uchwały dot. „Odznaki Zasłużony dla
PZK” i skierowania do dopracowania przez
jej wnioskodawcę lub przez powołany zespół z uwagi na brak załącznika w postaci
znaku graficznego Odznaki. Przedyskutowano i podjęto ustalenia dot. inwentaryzacji majątku PZK na koniec 2021 r.
Administrator SI PZK poruszył sprawę
przestrzeni na serwerze PZK dla klubów
krótkofalarskich PZK, których strony internetowe utraciły funkcjonalność na skutek
zmian w Gogle. Obecni jednogłośnie wypowiedzieli się za udostępnieniem niezbędnych zasobów po ich zakupie przez PZK.
Posiedzenie zakończono ok godz. 23.30.
Pełna informacja i protokół z posiedzenia Prezydium ZG PZK znajduje się na stronie PZK.
Info: Piotr SP2JMR

52. Zjazd SPDX Klubu,
Rytwiany 2021
W dniach 17-19 września br. w pięknym pałacowym kompleksie „Rytwiany”
na południowo-wschodnim krańcu województwa świętokrzyskiego koło Staszowa
odbył się 52. Zjazd SP DX Klubu, w czasie którego prezes PZK Tadeusz SP9HQJ
wręczył okolicznościowe grawertony za
zawody SP DX Contest. Marek SQ2GXO
podsumował Intercontest 2020 i obecnym
zwycięzcom przekazał bardzo okazałe nagrody ufundowane przez PZK. Wyniki Intercontestu przedstawiliśmy w Komunikacie
PZK. Adam SQ9S ogłosił nieoficjalne wyniki
współzawodnictwa międzyoddziałowego
w SPDXConteście 2021: I miejsce zajął Rybnicki OT PZK (OT31), drugie Wirtualny OT

ny nie mogło wziąć udziału w przełożonym
terminie. Tradycyjnie chwilą ciszy uczczono pamięć kolegów, którzy w okresie od
ostatniego Zjazdu odeszli do wieczności.
Podczas obrad, po przedstawieniu sprawozdania Zarządu za okres 2019–2021,
dyskutowano nad problemem pozyskania
środków finansowych na dalszą działalność
Klubu oraz nad organizacją kolejnych zjazdów. Wspólna biesiada i tańce stworzyły
prawdziwie rodzinną atmosferę.
Więcej informacji na temat Zjazdu można znaleźć na stronie: http://spotc.pzk.org.
pl/, a film autorstwa Mieczysława SP3CMX
można obejrzeć na: https://www.youtube.
com/watch?v=GW59u1uR_uQ.
Info: Mieczysław SP3CMX
Zdjęcie grupowe uczestników 52 Zjazdu SPDXC. Było nas więcej, ale część wyjechała przed godz. 15, a niektórzy w tym
autor niniejszej informacji zapomnieli o zdjęciu

PZK (OT73), natomiast trzecie Środkowopomorski OT PZK (OT22) – gratulujemy!
Poza sprawami sportowymi uczestnicy
Zjazdu wysłuchali i obejrzeli prezentacje na
temat: aktywności i trofeów w klasyfikacji
IOTA Włodka SP6EQZ, niedokończonej wyprawy na Bouvet 2020 Marcina SP5ES, historii wyposażenia radiostacji amatorskich
w latach od 1930 do 2020 Tomka SP5CCC,
anteny Delta bez baluna Piotra SP2JMR.
Poza tym, jak zwykle, było mnóstwo ciekawych rozmów i spotkań w najróżniejszych
towarzyskich konfiguracjach.
W sumie w Zjeździe wzięło udział ok.
100 uczestników, z czego 52 podczas całego Zjazdu, czyli od piątku do niedzieli.
Zjazd był znakomicie zorganizowany przez
Radka SP5ADX i wszyscy uczestnicy z pewnością będą go doskonale wspominać.
Dwa filmy autorstwa Jurka SP5BLD znajdują się na stronach: https://www.youtube.
com/watch?v=XnjHsCArqy4, https://www.
youtube.com/watch?v=84fxNt5p8Ao
Info: Piotr SP2JMR

Zjazd Bydgoskiego
OT PZK
Zwołany na dzień 11 września 2021
r. godz. 10.15 Zjazd Sprawozdawczo Wyborczy Oddziału Terenowego PZK w Bydgoszczy (OT-04) w siedzibie Centrum Organizacji Pozarządowych w Bydgoszczy
rozpoczął się o godz. 10.30 ze względu na
brak kworum zgromadzenia w pierwszym
terminie. W zjeździe uczestniczyło 35 osób
na ogólną liczbę 107członków, co dało 33%
frekwencji. Na przewodniczącego obrad
Zjazdu wybrany został Andrzej SP2FTL.
Zjazd w głosowaniu jawnym wybrał nowy
skład Zarządu OT-04 i nowy skład Oddziałowej Komisji Rewizyjnej.
Skład zarządu:
Grzegorz SQ2HCK – prezes
Jerzy SP2DDV – sekretarz
Edward SP2JP – skarbnik
Tomasz SP2GUN, Paweł SP2BP – członkowie
Jan SP2MKR, Ireneusz SP2DKI – zastępcy
członka zarządu OT

Skład Oddziałowej Komisji Rewizyjnej:
Wojciech SP2JFF – przewodniczący OKR
Mikołaj SQ2FRQ, Andrzej SP2GJI – członkowie OKR
Joanna SP2JBA, Andrzej SP2BPS – zastępcy
członka OKR
Zjazd zakończył się wystąpieniem
przedstawiciela prezydium ZG PZK Janka
SP2JLR.
Info: Jerzy SP2DDV

Walne Zebranie
Pomorskiego OT PZK
W sobotę 2 października br. w Gdyni
odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Pomorskiego Oddziału Terenowego PZK (OT09). W zebraniu uczestniczyli
goście w osobach wiceprezesa PZK Piotra
Eichlera SP2LQP i przewodniczącego GKR
Stanisława Leszczyny SQ2EEQ. Na zebranie
przybyło 30 członków OT09, co stanowiło
20,4% stanu osobowego OT. Zarząd OT
przestawił sprawozdanie ze swojej działalności w kadencji 2017-2021 r. Wszyscy
członkowie ustępującego Zarządu otrzymali
absolutorium. W przeprowadzonych wyborach wybrano nowy Zarząd OT PZK, który
ukonstytuował się w następujący sposób:
Dariusz Mankiewicz SP2HQY – prezes
Adam Sławski SP1ZZ – wiceprezes
Roman Hennig SQ2RH – wiceprezes
Włodzimierz Guliński SP2GCE – skarbnik
Wojciech Rydzkowski SP2ALT – sekretarz
Wybrano nowy skład OKR:
Rafał Machol SQ2IHP – przewodniczący
Jan Kupski SP2FWC – członek
Stanisław Wieczorek SQ2OFX – członek
Info: Sekretarz POT PZK Wojtek SP2ALT

Spotkanie
Lubelskiego OT PZK
19 września 2021 roku, po wakacyjnej
przerwie, w sali Lubelskiego Parku Naukowo-Technologicznego odbyło się otwarte
spotkanie Lubelskiego Oddziału Terenowego PZK (OT 20 PZK). W spotkaniu uczestniczyło około 40 osób. Na zaproszenie Zarządu OT 20 PZK w spotkaniu uczestniczył
prezes PZK Tadeusz Pamięta SP9HQJ.
Tematem głównym spotkania w dniu
19 września 20291 było podsumowanie zawodów i akcji dyplomowej „Lubelski Lipiec
1980”. W wyniku akcji dyplomowej i zawodów pod tym samym tytułem nawiązano
22745 QSO oraz wydano 245 dyplomów.
Pamiątkowe dyplomy (za udział w akcji
dyplomowej oraz w zawodach) są ciągle do
pobrania ze strony http:://logsp.pzk.org.pl
(w zakładce dyplomy oraz odpowiednio –
zawody). Szczegóły dotyczące akcji dyplomowej znajdują się na stronie: https://pzk.
org.pl/news.php?readmore=4844
W ostatniej części spotkania został przekazany do klubu SP8PJL sprzęt po zmarłym
krótkofalowcu, członku OT 20, Janku SP8AMI. Było to spełnienie woli jego córki.
Pełna informacja w sprawie zebrania
znajduje się na stronie: https://pzk.org.pl/
news.php?readmore=4844. Zdjęcia ze spotkania autorstwa Andrzeja SP8AB znajdują
się na stronie: https://photos.app.goo.gl/
KaS1iamhPDFFW74A8
Info: Jerzy SP8HPW

Zjazd SP OTC
Po rocznej przerwie, najwierniejsi fani
Zjazdów SPOTC mogli wreszcie spotkać
się w Księżych Młynach nad rzeką Wartą,
nieopodal zapory wodnej w Jeziorsku.
Ponieważ termin zjazdu był przekładany,
wielu pierwotnie zgłoszonych uczestników,
najczęściej ze względu na wcześniejsze pla-

Andrzej SP8AB (w środku) prezentuje okolicznościowy grawerton otrzymany od prezesa PZK Tadeusza SP9HQJ (z prawej). Od
lewej: prezesa Lubelskiego OT PZK Jerzy SP8HPW
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Uczestnicy spotkania Sudeckiego OT

Spotkanie Sudeckiego
OT PZK
25 września 2021 r. w godzinach 10:00
– 14:00 w lokalu „Hexa 66” na Górze Szybowcowej w Jeżowie Sudeckim koło Jeleniej
Góry odbyło się Spotkanie Członków Sudeckiego OT PZK (OT-13 PZK) i Sympatyków
Krótkofalarstwa. W sumie było 30 osób.
W spotkaniu uczestniczył prezes PZK –
kol. Tadeusz SP9HQJ, który podczas swego
wystąpienia poruszył różne kwestie i problemy nękające PZK:
W dalszej części spotkania zabrał głos
prezes Sudeckiego Oddziału PZK kol. Jerzy
SP6BXP zapoznając zebranych z aktualną
sytuacją panującą w OT-13. Z informacji prezesa OT 13 PZK wynika, że Oddział w chwili
obecnej zrzesza 82 członków i z roku na rok
obserwuje się tendencję malejącą. W Oddziale jest 9 klubów krótkofalarskich. Sytuacja finansowa Oddziału jest stabilna, chociaż nie jest rewelacyjna. Wpływy ze składek
oddziałowych za ostatni rok to kwota 980
złotych, natomiast wynajęcie lokalu na 2
spotkania w roku to koszt (na razie) 400 zł.
Pod koniec zebrania toczyły się dyskusje
towarzyskie w grupach zainteresowań. Zebranie zakończono o godz. 14,00.
Więcej informacji na ten temat znajduje się na stronie: https://sotpzk.pl Krótki
film z tego wydarzenia znajduje się na
stronie: https://www.youtube.com/watch?v=YM4G__LSPDA
Info: prezes Sudeckiego OT PZK Jerzy SP6BXPP

Beskidzki Piknik
Eterowy
W dniach 27-29 sierpnia br., z inicjatywy
OT 06 PZK i klubu SP9PSB z Żywca, w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Zarzeczu
nad Jeziorem Żywieckim odbył się Beskidzki
Piknik Eterowy pod nazwą „Zarzecze 2021”.
Spotkanie to jest kontynuacją dotychczasowych spotkań pod nazwą „Piknik Eterowy
w Koniakowie”. Pierwsi goście przybywali już w piątek tj. 27 września br. i w tym
dniu odbyło się uroczyste ognisko. Oficjalne
otwarcie spotkania nastąpiło w sobotę przez
Henryka SP9FHZ, a w otwarciu spotkania
poza krótkofalowcami wziął udział miejscowy wójt i starosta powiatowy.
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Wspomniano też zmarłych niedawno
Kolegów: Jacka SP9BNM, Jacka SP9CSW,
Ryśka SP9MRK oraz Mietka SP9NWN.
Spotkanie to było okazją do podsumowania akcji dyplomowej „Beskidzki Piknik
Eterowy Zarzecze 2021” i wręczenia przez
prezesa żywieckiego klubu SP9PSB Józefa SP9EJ okolicznościowego pucharu
dla zdobywcy I miejsca Alfreda SP9CTW.
Przemek SP7VC miał okazję zaprezentować
swoje osiągnięcia z zakresu wielu wypraw
krótkofalarskich po Europie i Polsce. Więcej
informacji na temat spotkania znajduje się
na stronie: http://sp9psb.pl
Info: SP9FHZ i SP9EJ – skrót

Krótkofalarska Jesień
na Pogórzu 2021
Kolejne 36 Spotkanie Krótkofalowców
pod hasłem „Krótkofalarska Jesień na Pogórzu 2021” w Jodłówce Tuchowskiej już za
nami. Tym razem, ze względu na sytuację
pandemiczną, wybraliśmy malowniczą scenerię w Schronisku na Brzance. Z wyjątkiem
części hotelowo-gastronomicznej, spotkanie odbyło się na wolnym powietrzu. Nowe
miejsce spotkania okazało się dobrym pomysłem i spotkało się z aprobatą wszystkich odwiedzających, a było ich kilkuset.
W piątek późnym wieczorem dołączył
do nas Przemek SP7VC z Kasią SQ7OYL. Ich
opowieści uświetniły wieczorne biesiadowanie przy ognisku.
Sobota obfitowaa w spotkania i rozmowy, których wszyscy byli spragnieni
po pandemicznych przerwach. Od rana
giełda sprzętu krótkofalarskiego oraz innej
elektroniki. Około południa pamiątkowe
zdjęcie, następnie podsumowanie Zawodów Tarnowskich i wręczenie zwycięzcom
trofeów, a później prelekcja Przemka SP7VC
na temat wypraw UKF po Europie i jego
dalszych ambitnych planach.
Sekretariat Zarządu Głównego PZK ufundował nagrody książkowe, które zostały rozdane wśród laureatów. Nasz kolega Janusz
SP9JZT ufundował puchar dla najlepszego
telegrafisty Zawodów Tarnowskich, a Radovan Mušinský OM0AMR ze Słowacji antenę
na nagrodę w zapowiadanym losowaniu.
Serdecznie dziękujemy sponsorom.
W sobotni wieczór bawiliśmy się do
późna. Wszystkim uczestnikom spotkania
serdecznie dziękujemy za obecność.
Więcej informacji wraz z dokumentacją
fotograficzną znajdziesz na naszej stronie
internetowej: http://sp9pta.hamradio.pl/.
Info: Stanisław SQ9AOR

Podkarpacki Zjazd
Krótkofalowców
W dniach 27–29 sierpnia 2021 r. w Leśniczówce Koła Łowieckiego „Dzik” w Marysinie
k. Julina odbył się kolejny IX Podkarpacki
Zjazd Krótkofalowców zorganizowany przez
Zarząd 18 OT PZK w Rzeszowie, Łańcucki Klub

Krótkofalowców SP8PLM oraz Klubu Krótkofalowców SP8PRZ. Uczestniczyło w nim ok.
100 krótkofalowców z rodzinami, jak również przyjaciele i sympatycy naszego hobby.
Wśród uczestników zajazdu byli koledzy
z naszego Związku: wiceprezes PZK Mariusz
SP5ITI, manager PZK ds. młodzieży Piotr
SQ8L, prezes 05 OT PZK w Krośnie Wiesław
SP8NFZ, koordynator Rzeszowskiej Krótkofalarskiej Sieci Ratunkowej Przemek SQ8NYB,
byli prezesi 18 OT PZK w Rzeszowie Janek
SP8FHK oraz Bogdan SP8BRE oraz 28 OT PZK
w Tarnowie Zbigniew SP9IEK. Zjawili się też
koledzy ze Stowarzyszenia Klub Krótkofalowców SP8PCF (SP8R Contest Team Albigowa),
Stowarzyszenia Krótkofalowców i Radioamatorów „DELTA” w Dębicy oraz z klubów krótkofalarskich z woj. podkarpackiego: SP7KKX,
SP8KBN, SP8PCF, SP8PJL, SP8PLE, SP8PLM,
SP8POP, SP8PRZ, SP8ZBX, SP8YAY, SP8PDE.
Tradycyjnie, jak co roku, gościliśmy również część naszej narodowej reprezentacji
Zespół SN0HQ, która w tegorocznych zawodach w okręgu SP8 wystawiła 3 stacje (QTH:
Nisko, Albigowa i Bieliny).
Podczas części oficjalnej zjazdu podsumowano Zawody Podkarpackie 2021
oraz wręczono zwycięzcom pamiątkowe
grawertony i dyplomy. Wiceprezes PZK Mariusz SP5ITI oraz Prezes 18 OT PZK w Rzeszowie Adam SP8N wręczyli Dariuszowi
SQ7FPD Odznakę Honorową PZK za szczególne zasługi dla krótkofalarstwa.
Piotr SP8MRD opowiedział o planowanej w okresie 15.09–15.10.2021 r. akcji dyplomowej 20. lecia utworzenia Uniwersytetu Rzeszowskiego i pracy stacji okolicznościowej 3Z20UR.
Piotr SQ8L przedstawił ciekawy wykład
na temat najmniejszego analizatora antenowego NanoVNA H, a Krzysztof SQ8ERS
zaprezentował nowe projekty automatycznych skrzynek antenowych. Koledzy z Łańcuckiego Klubu Krótkofalowców SP8PLM
i SP8PRZ oraz uczestnicy spotkania aktywnie
pracowali na pasmach różnymi emisjami.
Wszystkim uczestnikom spotkania serdecznie dziękujemy za przybycie. Więcej informacji
na temat spotkania i wiele zdjęć obejrzeć można na stronie: http://ot18.pzk.org.pl/?p=11115.
Vy’ 73! Adam SP8N

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

Tadeusz Lewko SP8IE
Jacek Kęsy SP6BPK
Wojciech Chalan
SP5RZC – SP5SR
Dariusz Pegza SP9ETE
Fryderyk Olearczyk
SP9BKP
Cześć Ich pamięci!

