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Drodzy Czytelnicy!
Zelżały restrykcje związane z wirusem Covid 19 i możemy przystąpić
do normalnego funkcjonowania organizacyjnego. A przed nami ŁOŚ
2022, spotkanie Zespołu SN0HQ i wiele innych spotkań integracyjnych.
Ale pojawienie się nowego zagrożenia w postaci wojny wywołanej
przez Rosję na Ukrainie spowodowało wiele zamieszania nie tylko
w polskim środowisku krótkofalarskim. W związku z wprowadzeniem
stanu wojennego na terenie Ukrainy obowiązuje zakaz korzystania z radiostacji amatorskich przez krótkofalowców ukraińskich. W tej sprawie IARU nie zajmuje stanowiska politycznego ograniczając się jedynie do stwierdzenia:
„IARU jest apolityczną organizacją skoncentrowaną na promowaniu i obronie krótkofalarstwa i radioamatorstwa. Służba radiokomunikacyjna amatorska polega na samokształceniu w zakresie komunikacji i przyjaźni między ludźmi”.
W praktyce oznacza to, że na pasmach eteru krótkofalowcy nie powinniś zajmować stanowiska w sprawach politycznych. Ale jest jeszcze jest etyka, zasady ham spiritu i zwykłe
ludzkie odruchy wobec aktów przemocy i bestialstwa czy wręcz ludobójstwa i tu można
podejmować różnego typu działania, o czym będzie mowa poniżej. PZK znalazło się
w trudnej sytuacji, ponieważ nie może nikomu zakazać ani nakazać pracy z korespondentami rosyjskimi i białoruskimi. To każdy z nas podejmuje decyzję w tej sprawie. Decyzja Komisji SP DX Contest o odwołaniu tegorocznych zawodów SP DX Contest nie była łatwa, ale
została podjęta po wnikliwych konsultacjach społecznych. Jak każda decyzja, również i ta
ma ona swoich zwolenników i przeciwników, ale wydaje się, że była najbardziej wyważona
decyzja. Zapraszamy do integracji naszego środowiska w ramach różnego typu spotkań
integracyjnych. Zapraszamy też do udziału w ważniejszych zawodach krajowych i międzynarodowych i ożywiajmy pasma radiowe. A z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka
życzymy naszym milusińskim radości i korzystania z uroków dzieciństwa.
Redaktor naczelny KP Tadeusz Pamięta SP9HQJ

SPDX Contest 2022
odwołany

Zawieszenie Rosji
i Białorusi w CEPT

Na posiedzeniu w dniu 14 marca br., po
wnikliwej analizie i dyskusji, Komisja SP DX
Contest wspólnie z Polskim Związkiem Krótkofalowców (PZK) i SP DX Clubem podjęła
decyzję o odwołaniu SP DX Contest 2022.
Od początku wojny na Ukrainie Polska przyjęła do tej pory prawie 2 miliony uchodźców,
co jest bezpośrednim skutkiem agresji Rosji
na naszego sąsiada. Jest to wydarzenie bez
precedensu w Europie i spowodowało największy kryzys migracyjny na naszym kontynencie od czasów II wojny światowej. Polacy
są głęboko zaangażowani we wszelkie formy pomocy humanitarnej. Polscy krótkofalowcy udzielają schronienia ukraińskim
uchodźcom w swoich domach, oferują swoją pomoc i usługi w każdy możliwy sposób.
W tych nadzwyczajnych okolicznościach
uznaliśmy, że należy odwołać tegoroczne
zawody SP DX Contest.
Info: PZK, SPDXC, Komisja SP DX Contest 2022

Na stronie: https://www.cept.org/cept/
news/suspension-of-the-russian-federationand-belarus-from-cept-membership/ podana jest informacja o stanowisku Zgromadzenia CEPT w sprawie zawieszenia Federacji
Rosyjskiej i Białorusi w członkostwie w CEPT.
Wynika z niej, że na wniosek szeregu członków CEPT, Prezydencja CEPT przeprowadziła
procedurę pisemną, zgodnie z Porozumieniem CEPT, dotyczącą propozycji zawieszenia na czas nieokreślony i ze skutkiem
natychmiastowym członkostwa Federacji
Rosyjskiej i Białorusi w CEPT. Otrzymano
34 odpowiedzi na pismo Zgromadzenia
CEPT popierające tę propozycję i jeden głos
wstrzymujący się. W związku z powyższym
Zgromadzenie CEPT zdecydowało:
– zawiesić na czas nieokreślony członkostwo
Federacji Rosyjskiej i Białorusi w CEPT,
– zawieszenie wspomnianych członków
CEPT obowiązuje od godziny 00:00 (CET),
18 marca 2022 r.,

– każda przyszła readmisja do CEPT będzie
przebiegać zgodnie ze zwykłymi zasadami ustanowionymi w Porozumieniu
CEPT, w szczególności z koniecznością
zatwierdzenia takiej decyzji większością
dwóch trzecich głosów członków CEPT.
Ponadto Prezydencja CEPT zwróciła się
do Urzędów Regulacji (np. UKE) w państwach członkowskich o podjęcie wszelkich
niezbędnych działań w celu wprowadzenia
w życie powyższych decyzji.
Dla krótkofalowców oznacza to, że krótkofalowcy z Rosji i Białorusi przebywający
na obszarach państw należących do CEPT
(np. Polski) nie mogą legalnie pracować
łamiąc znak kraju/swój nadany w Rosji
lub na Białorusi. Również odwrotnie, obywatele państw członkowskich CEPT nie
mogą nadawać z terytoriów Rosji i Białorusi
łamiąc się przez R/swój znak lub EW/swój
znak.
Info: Piotr SP2JMR

Deklaracja PZK
na stronie UARL
Na stronie Ukraińskiego Stowarzyszenia
Krótkofalowców (UARL) http://uarl.org.ua
ukazała się języku ukraińskim i angielskim
informacja o następującej treści:
Deklaracja PZK.
Opublikowano: poniedziałek, 4 kwietnia
2022 r.
Drodzy Koledzy!
Nasi koledzy z PZK reprezentowani przez
Pana Tadeusza Pamięta SP9HQJ wysłali poniższą deklarację wspierającą Ukrainę w wojnie z agresorem i odwołaniu tegorocznych
międzynarodowych zawodów SP DX Contest. Jesteśmy wdzięczni naszym kolegom
i wszystkim Polakom za wsparcie. Polska jest
krajem, który obecnie udzielił schronienia
milionom Ukraińców, którzy zostali zmuszeni
do opuszczenia swoich domów z powodu
ciągłych ostrzałów, bombardowań i zniszczeń. Dziękujemy również kierownictwu
i wszystkim obywatelom Polski za wieloletnie
międzynarodowe wsparcie dla Ukrainy, pomoc finansową i humanitarną.
Komitet Wykonawczy LRU
Drodzy Przyjaciele – Radioamatorzy
z Ukrainy!
Incydenty wojenne na terenie Ukrainy są
bardzo niepokojące dla wszystkich polskich
radioamatorów. Współczujemy ofiarom wojny. Ze względu na apolityczny charakter naszej Unii nie możemy komentować wydarzeń
politycznych i musimy zachować neutralność
nie tylko na pasmach radiowych. Ale w solidarności z ukraińskimi radioamatorami
postanowiliśmy nie organizować w tym roku
międzynarodowych zawodów SP DX Contest.
Kierując się etyką i sumieniem krótkofalowców, entuzjaści polskiego krótkofalarstwa
włczyli się w szeroko zakrojoną działalność
na rzecz pomocy uchodźcom wojennym
z Ukrainy. W ramach akcji humanitarnych
nasi radioamatorzy pomagają w organizowaniu zbiórek pieniężnych i rzeczowych,
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przekazują datki finansowe i rzeczowe, a także udzielają schronienia uchodźcom z Ukrainy. Zawsze możecie liczyć na naszą pomoc.
Prezes PZK – Tadeusz Pamięta SP9HQJ

Walne zebranie OT-06
26 lutego 2022 r. w Domu Kultury „Chemik” w Siemianowicach Śląskich odbyło
się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Śląskiego Oddziału Terenowego
PZK – OT06, w którym wzięło udział 12,8%
stanu osobowego Oddziału. W Zebraniu
wziął udział prezes PZK Tadeusz SP9HQJ
wraz z zastępcą przewodniczącego Głównej Komisji Rewizyjnej PZK Krzysztofem
SQ2JK. Obaj przedstawili aktualną sytuację
w PZK i odpowiadali na pytania zadane
z sali. Sprawozdanie z działalności ustępującego Zarządu OT 06 PZK złożył prezes
PZK Marek, natomiast sprawozdanie finansowe złożył Artur SQ9BDD. Walne Zebranie udzieliło absolutorium ustępującemu
zarządowi OT, po czym dokonano wyboru
nowych władz OT. Nowo wybrany Zarząd
OT-06 ukonstytuował się w składzie:
– prezes: Mateusz SQ9IWS
– zastępca prezesa/sekretarz: Marcin SQ9ITA
– skarbnik / QSL Manager: Artur SQ9BDB
– zastępcy członka zarządu: Dariusz SP9CLU,
Mariusz SP9MRP
Nowo wybrany skład Oddziałowej
Komisji Rewizyjnej:
– przewodniczący: Jan SQ9DXT
– zastępca przewodniczącego: Zygmunt
SP9EZM
– członek OKR: Tadeusz SP9TBT
Info: Tadeusz SP9HQJ

Wystąpienie zastępczy przewodniczącego GKR PZK Krzysztofa SQ2JK

Podziękowanie od prezesa PZK Tadeusza SP9HQJ otrzymuje
Janek SQ9DXT

Walne Zebranie
Dolnośląskiego OT PZK
10 kwietnia br. w sali wielofunkcyjnej
Ośrodka Postaw Twórczych przy ulicy Działkowej 15 we Wrocławiu odbyło Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Dolnośląskiego Oddziału Terenowego Polskiego Związku Krótkofalowców (OT 01 PZK),
w którym wzięło udział 37 osób, co stanowiło14,8% stanu osobowego Oddziału.
W zebraniu wziął udział prezes PZK Tadeusz
SP9HQJ zapoznając zebranych z aktualną
sytuacją PZK. Dużo uwagi poświęcił aktualnej sytuacji na Ukrainie i stanowisku PZK
w tej sprawie. Omówił również przesłanki,
jakie towarzyszyły podjęciu decyzji o rezygnacji w tegorocznych zawodach SP DX
Contest. W Zebraniu wziął również członek
OT 01 PZK i jednocześnie sekretarz GKR PZK
Ireneusz SP6TRX.
Po wybraniu stosownych komisji sprawozdanie z działalności ustępującego
Zarządu OT 01 PZK złożył prezes Jakub
SQ6NEJ,skarbnik Andrzej SP6MSC. Przewodniczący OKR PZK Krzysztof SP6JIU pozytywnie ocenił działalność Zarządu OT
i zebrani udzielili absolutorium ustępującemu Zarządowi OT OZP.
Wybrano nowy skład Zarządu Oddziału:
– Waldemar 3Z6AEF

Tadeuszowi SP9TBT (z lewej) okolicznościowy puchar za
wybitne zasługi operatorskie wręcza Marek SP9HTY

–
–
–
–

Przemysław SP6ODL
Andrzej SP6SMC
Marcin SQ6POL
Arkadiusz SP6XL
Z uwagi na pobyt w szpitalu Waldemara
3Z6AEF Zarząd Oddziału ukonstytuuje się

Jakub SQ6NEJ otwierający obrady Walnego Zebrania

P.S. Na stronie https://www.youtube.
com/watch?v=D5jNUmiJWnY znajduje się
ciekawy materiał filmowy – webinarium
pod tytułem „Kooperacja służb ratunkowych i sztabów zarządzania kryzysowego”.
Sprawa współdziałania służb na terenie
Tczewa w sytuacji zagrożenia. Jednym
z uczestników tego webinarium był Stanisław SQ2EEQ, który przedstawił praktyczne
aspekty wykorzystania tczewskich krótkofalowców we wspólnych ćwiczeniach
zapewniających łączność w sytuacji zagrożenia. Polecam obejrzenie tego ciekawego
materiału filmowego.
Info: Tadeusz SP9HQJ

Uczestnicy Walnego Zebrania w OT 01 PZK we Wrocławiu

w najbliższym czasie.
Zastępcami członka Zarządu zostali
wybrani: MarcinSP6MI, Zenon Sp6JQF, Sławomir SP6SG.
Skład nowo wybranej Oddziałowej Komisji Rewizyjnej: Krzysztof SP6JIU, Tomasz
SP6T, Szymon SP6OK. Również OKR ukonstytuuje się w najbliższym czasie.
Zastępcami członka OKR zostali wybrani: Jakub SQ6NEJ i Dominik SP5DLV.

Spotkanie PZK
z EmCom
30 marca br. 2022 r., za pośrednictwem
komunikatora internetowego odbyło się
spotkanie przedstawicieli PZK z grupą inicjatywną stowarzyszenia EmCom. Ze strony PZK w spotkaniu udział wzięli: Piotr
SP2JMR wraz z Markiem SP3AMO, natomiast grupę inicjatywną federacji reprezentowali: Michał SP9XWM, Tomasz SQ5T oraz
Szymon SQ9ZAQ.
Przyszłe struktury zakładanej federacji
i jej założenia przedstawił Michał Wilczyński
SP9XWM. Poinformował nas, że federacja
ma stanowić związek stowarzyszeń regionalnych, które przystąpią do jej struktur.
Wg założeń grupy inicjatywnej wszystkie
jednostki wchodzące w skład federacji
mają mieć osobowość prawną nie prowadząc działalności gospodarczej. Grupę
inicjatywną federacji stanowią regionalne
sieci Em-Com: Mazowiecka, Małopolska
i Podkarpacka. Statuty federacji i stowarzyszeń regionalnych zostaną przesłane w następnym tygodniu po spotkaniu.
Historię powstania klubu specjalistycznego SP Em-Com PZK i dotychczasowe
działania PZK związane z działalnością klubu przedstawił Piotr SP2JMR. Omówił także
komplikacje związane z epidemią CoVid.
Ograniczenia wynikające z epidemii uniemożliwiły zorganizowanie Zjazdu Klubu
w celu wybrania władz i zażegnania zaistniałego wewnętrznego konfliktu. PZK
miało i ma nadal na to środki oraz wstępnie
uzgodnione miejsce na zorganizowanie
Zjazdu.
Strony uzgodniły, że następne spotkanie odbędzie się za dwa tygodnie w trybie
telekonferencji po zapoznaniu się z projektami statutów federacji.
Info: Marek SP3AMO

Współpraca w Tczewie
Uroczyste spotkanie z okazji 10-lecia
podpisania porozumienia o współpracy pomiędzy Tczewskim Klubem Krótkofalowców
a Starostwem Powiatowym w Tczewie odbyło się w reprezentacyjnej sali posiedzeń Starostwa, dnia 16 marca 2022 r. o godz. 18.00.
Gospodarzem uroczystości był starosta
tczewski Mirosław Augustyn, obecny na
całym spotkaniu, a prowadzącym obrady Włodzimierz Mroczkowski, naczelnik
Wydziału Administracji i Zarządzania Kryzysowego, który jest naszym decyzyjnym
i bezpośrednim „kontaktem” z urzędem.
Po otwarciu spotkania i powitaniu obecnych przez naczelnika WAiZK krótką historię
zawiązania porozumienia i jego praktycznej
realizacji przedstawił koordynator Polskiego Związku Krótkofalowców d/s współpracy z lokalną administracją i organami
samorządowymi, kol. Stanisław SQ2EEQ
(informacja znajduje się poniżej). Następnie
poproszeni przez starostę, przedstawiliśmy
po kolei swoje krótkofalarskie, i nie tylko
życiorysy, przy czym okazało się, jak wielką
różnorodność stanowimy, jeśli idzie o zakres
zainteresowań, zawodów i rzeczywiście wykonywanej pracy. Po ciekawej dyskusji i rozmowach przy kawie nastąpił moment wręczania podziękowań i dyplomów, wymiana
życzeń i ostatni punkt spotkania – wspólne
zdjęcie. Na spotkaniu był obecny prezes
Żuławskiego Oddziału Terenowego Nr 16
PZK, kol. Jerzy Czapliński, SP2GUB. Więcej informacji w tej sprawie uzyskać można ze strony https://www.powiat.tczew.pl/
aktualnosci/10-lat-wspolpracy-z-tczewskimklubem-krotkofalowcow.html Krótka fotorelacja z przebiegu uroczystości znajduje
się na stronie https://ot16.pzk.org.pl/index.
php/kluby/112-10-lat%20
Info: SQ2EEQ

Pomoc dla Ukrainy
w Ostrowie
Na stronie: https://kalisz.wyborcza.pl/
kalisz/7,181359,28252660,pomoc-dla-ukrainy-i-uchodzcow-w-ostrowie-krotkofalowki-pralki.html?disableRedirects=true 24
marca br. ukazała się informacja zatytułowana Pomoc dla Ukrainy i uchodźców
w Ostrowie. Krótkofalówki, pralki i dolary
z Ameryki. A w niej czytamy:
Zbiórkę przeprowadzili w ostatnich
dniach krótkofalowcy z południowej
Wielkopolski. Ale pomoc dla uchodźców
w Ostrowie Wielkopolskim zorganizowały
też m.in. władze miasta, wolontariuszki
z Holandii oraz polska emigrantka z USA.
Kaliscy krótkofalowcy poinformowali
o zbiórce i przesłaniu darów do Ukrainy na
swojej stronie. – Koledzy z terenu Wielkopolski południowej, m.in. z Kalisza, Ostrowa, Ostrzeszowa i Krotoszyna, za zebrane
pieniądze i darowizny zakupili, zaprogramowali i przekazali do Ukrainy 13 sztuk radiotelefonów oraz osiem sztuk zapasowych
akumulatorów – czytamy.
Organizatorzy akcji dodają, że w związku z wojną w Ukrainie w tym roku odwołano organizowane przez Polskę międzynarodowe zawody krótkofalarskie SP DX
Contest 2022 – jedne z najstarszych wydarzeń w kalendarzu miłośników tej dyscypliny. Pierwsza edycja zawodów odbyła się
w 1933 r. Jej organizacją w imieniu Polskiego Związku Krótkofalowców zajmował się
wówczas Lwowski Klub Krótkofalowców.
Info: Mirek SP5GNI
P.S. Również na stronie http://lok.org.
pl/aktualnosci/pomoc-materialna-wielkopolskiej-ow-lok znajduje się informacja
zatytułowana jako „Pomoc materialna Wielkopolskiej OW LOK”.
Info: Tadeusz SP9HQJ.

ŁOŚ 2022

Wystąpienie Stanisława SQ2EEQ było z uwagą wysłuchane przez uczestników spotkania

Po 2 latach przerwy odbędzie się kolejny, XVI ŁOŚ, czyli ŁOŚ 2022, jak zwykle
w ostatni pełny weekend maja. Tym razem
mamy nadzieję, że przepisy epidemiczne
nie pokrzyżują naszych planów. W związku z tym zapraszamy wszystkich, którzy
mają coś do opowiedzenia, pokazania lub
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zaprezentowania do zgłaszania swoich
propozycji do organizatorów. Zgłoszenia
prosimy kierować do Marka SP9UO via e-mail: mareksp9uo@o2.pl
Mając na uwadze zapowiadaną dużą
liczbę uczestników, organizatorzy 16. Ogólnopolskiego Spotkania Krótkofalowców
ŁOŚ 2022, kluby SP7KED i SP9KDA zwracają
się z prośbą do wszystkich Zarządów OT
o rozważenie naszej prośby o dofinansowanie imprezy. Jak zwykle dla naszych
gości musimy zapewnić pełną infrastrukturę w postaci środków higieny, sprzątanie
i wywóz śmieci co powoduje, że ponosimy
spore wydatki i nasz budżet jest bardzo
napięty.
Z satysfakcją odnotowaliśmy, że koledzy z OT 27 już miesiąc temu podjęli taką
uchwałę z własnej inicjatywy i bardzo za to
dziękujemy.
Zależy nam na dobrej opinii także
wśród zagranicznych uczestników, których
w ostatnich latach było coraz więcej, a impreza jest szeroko komentowana w świecie
o czym donoszą różne publikatory. Z góry
dziękujemy i prosimy o odpowiedź.
Info: Zespół SP7KED/SP9KDA

Spotkanie w Łagowie
Lubuskim
Zapraszamy 1 maja 2022 r. na XXVII Spotkanie Krótkofalowców i Miłośników Radia
i Eteru, które jak co roku odbędzie się w Łagowie Lubuskim, ul. Kolonia 13, przy jeziorze (N52 20.85’ E15 17.90’ JO72PI). Masz
ciekawe doświadczenia w krótkofalarstwie
i chcesz się nimi podzielić? Jesteś DX-me-

nem, konstruktorem, byłeś uczestnikiem
wypraw, posiadasz sprzęt krótkofalarski do
zbycia? Chcesz spędzić czas w miłej rodzinnej atmosferze wśród przyrody, zwiedzić
malowniczy Łagów Lubuski, uruchomić
się z Łagowskiego Parku Krajobrazowego
SPFF-059? To wszystko będzie możliwe.
Będziesz mógł spokojnie zaparkować swój
pojazd, podłączyć się do prądu i zainstalować własną stację z antenami. Wszystkie
media będą do dyspozycji. Będzie też dobre nagłośnienie. Jest też możliwość wcześniejszego przybycia i pozostania dłużej po
wcześniejszym uzgodnieniu z organizatorem. Zapraszamy wystawców i producentów sprzętu dla radioamatorów.
Częstotliwość lokalna do komunikacji
z miejscem spotkania: 145.275 MHz FM,
dodatkowo przemiennik lokalny SR3ZJ
438.750/431.150 MHz ton 1750 Hz i CTCSS
79.7 Hz i DigiAPRS SR3NJE 144.800 MHz
w pobliskim Jemiołowie, SR3Z w Zielonej Górze (145.7125/145.1125 MHz CTCSS
71.9 Hz i SR3G w Gorzowie Wielkopolskim
(145.750/145.150 MHz ton 1750 Hz i CTSCC
77.0 Hz. Dodatkowe informacje i uzgodnienia, tel. 888 879 884. Film z XXVI Spotkania:
https://youtu.be/DBkyFeCstrg
Mietek, qrz.com/db/SP3CMX

Przemiennik SR8LW
10 lutego br. został osiągnięty kolejny
sukces w rozwoju infrastruktury krótkofalarskiej. Wspólnie z Wojtkiem SQ5MOG
wyruszyliśmy na instalacje przemiennika
SR8LW w Łukowie (438.700MHz, 67.0Hz)
oraz digi APRS SR8LWA (144.800MHz). Podczas prac dokonaliśmy instalacji całego
zestawu RPT + Digi. Dokonaliśmy też instalacji anteny do Digi APRS. Obiekt na którym
są anteny liczy ponad 40 m nad glebą
i rozciąga się nad malowniczym Łukowem.
Przemiennik głównie ma pełnić rolę lokalnego RPT (https://przemienniki.net/
przemienniki/70cm/SR8LW) , a Digi APRS
na pewno uzupełni białą plamę. Dziękuję
za wsparcie w projekcie: SQ5MOG Wojtek,
SP5WCX Zbyszek, SQ8JCB Mariusz. Zachęcamy do korzystania. Do usłyszenia 73!
Info: Michał SP5OSP

Wyprawa SP5EAQ na
wyspę Rimatara
Jacek SP5EAQ – krótkofalowiec i podróżnik tym razem pojechał na wyspę Rimatara (archipelag Australi we Francuskiej
Polinezji – osobny kraj do DXCC), skąd
w okresie od 3 do 30 marca br. pracował
emisją SSB pod znakiem FO/SP5EAQ oraz
w zawodach CQ WPX Contest pod znakiem
TX5AQ. Jacek używał super lekkiego Verticala wersja GXP model GP-7 oraz anteny
wraz z trzymetrowym masztem ważącym 7
kilogramów. Wykorzystywał również drutowe anteny dla pasma 160 i 80 m. Informacje w tej sprawie można znaleźć na stronie
http://australs.sp7dqr.pl QSL Managerem
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Jacka jest Marek SP7DQR. Nie obyło się
bez dodatkowych problemów z dotarciem
do celu. Czekamy na pełną relację z tego
przedsięwzięcia.
Info: Zarząd OT 73 PZK

Sukcesy polskich
krótkofalowców
Gratulujemy Jurkowi SP3GEM, który
pod znakiem SN3A w ubiegłorocznych zawodach „2021 World-Wide DX Contest SSB”
w paśmie 7 MHz zdobył 1. miejsce w Polsce
uzyskując 930.411 punktów.
Miło nam też zakomunikować, że Sławek
Domarus SP6ZC, który od 2021 roku posiada znak contestowy SN6S, pracując w światowych zawodach CQMMDX Contest 2021
zdobył 2. miejsce w kraju, 5. miejsce w Europie oraz 10. w świecie. Sławkowi życzymy
dobrych wyników w kolejnych zawodach.
Info: SP6CIK & SP6DVP

OK2BIQ SK
28 lutego 2022r
pożegnaliśmy Janka
OK2BIQ, bardzo zasłużonego krótkofalowca, znanego w Polsce,
Czechach, Słowacji i na
całym świecie. Msza
żałobna odbyła się w Oldrzychowicach,
a pogrzeb na cmentarzu w Tyrze, 100 m od
domu Zmarłego.
Śp. Janka pożegnała duża grupa polskich krótkofalowców z prezesem PZK Tadeuszem SP9HQJ na czele. Żegnali go koledzy z Cieszyna i okolic, Bielska, Rybnika,
Górnego Śląska.
Cześć Jego pamięci.
Info: Bronek SP9WZO

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

Andrzej Koba SP8BWR
Andrzej Świetlik SP5OXB
Wiesław Niedbała SP5FLB
Ewa Michałowska
SP5HEN
Cześć Ich pamięci!

