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Od Redakcji
Jak pisałem miesiąc temu, wakacje daje się już odczuć
w pełni. Pogoda co prawda nas jednak nie rozpieszcza, ale jak
ktoś kocha swoje hobby, to mu to nie przeszkadza.
W tym miesiącu zachęcamy was – drodzy czytelnicy do
zaangażowania w tworzenie KP. Drukujemy obszerna relację
z Łosia, oraz klika zaproszeń i notek z istotnych dla nas spotkań.
Jak co miesiąc dokładamy wszelkich starań aby każdy kolejny
numer KP był tym lepszym. Mamy nadzieję, że każdy znajdzie
coś dla siebie.

„Krótkofalowiec Polski”
i „Świat Radio”
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walnym w bardzo wielu środowiskach
na całym świecie.
Chętnych do współpracy prosimy o kontakt elektroniczny na sq3pjq@pzk.org.pl,
remekneumann@gmail.com oraz sp2jmr@
pzk.org.pl; lub telefoniczny na numer 48
602–248–182, 48 784–479–407; a także
listownie na adres sekretariatu ZG PZK.

W różnych dyskusjach poruszana jest często sprawa zawartości naszych krótkofalarskich wydawnictw.
Chodzi m.in. o informacje i ciekawostki zawarte w zagranicznych pismach
krótkofalarskich takich jak np. CQ DL,
Redakcja „Krótkofalowca Polskiego”
Radioaficionados (URE), Radio REF, QSP,
QST, Radio HRS, RadCom, Electron i wielu innych, które z różną regularnością
docierają do sekretariatu ZG PZK. Są
ŁOŚ 2013, Czyli 7 spotkanie krótkofaone dostępne dla naszych członków, ale lowców przeszło już do historii. Pomimo
zainteresowanie nimi jest niestety mini- nie najlepszej pogody spotkanie było
malne. To w pewnym sensie zrozumiałe. ogromnym sukcesem. Na liście w recepZ pewnością byłoby inaczej gdyby wię- cji zapisało się 974 uczestników, czyli
cej informacji pojawiających się w tych z całą pewnością można określić liczbę
periodykach było tłumaczonych na nasz uczestników na ok. 1000.
język. Możliwości są dwie. Albo będą tłuPo raz pierwszy było też ono nagrymaczone całe artykuły, albo informacje wane, a nawet filmowane przez Radiowy
o nich, czyli skróty lub streszczenia.
Biuletyn Informacyjny, czyli najstarsze
W związku z tym PZK poszukuje osób medium krótkofalarskie po „Krótkofachętnych do współpracy w zakresie wy- lowcu Polskim”. Redaktor naczelny RBI
szukiwania ciekawych tekstów oraz ich Jurek SP5BLD dwoił się i troił, aby niczego
tłumaczenia. Znających język niemiecki, z ważnych elementów nie pominąć. Relaangielski, francuski, hiszpański, flamandzki cja z ŁOŚ-a jest dostępna na portalu RBI.
etc. Proponujemy działalność na zasadach
Na samym początku spotkania tuż
wolontariackich w roku bieżącym. Istnieje po godz.10.00 licznie zebrani w namiomożliwość wypracowania innej formy
współpracy ale od 2014 roku, w zależności
od przyjętych i uzgodnionych zasad.
W kwestii wolontariatu PZK ma już
pewne doświadczenie. Kilku z naszych
dotychczasowych współpracowników
dzięki naszym referencjom uzyskało
bardzo atrakcyjne zatrudnienie, także za
granicą. Nasze opinie i referencje liczą się
nie tylko w Polsce, ale i na świecie. Jesteśmy przecież 83 letnim stowarzyszeniem,
członkiem założycielem IARU, rozpozna-

ŁOŚ, ŁOŚ i po ŁOŚ-u

Prezes PZK Jerzy SP7CBG udziela wywiadu dla lokalnego radia

Namiot prelekcyjny podczas otwarcia

Waldek SP9WR i jego antena

cie prelekcyjnym uczestnicy uczcili chwilą ciszy pamięć ś.p. Tadeusza Baranowskiego SP7FDV – jednego z współorganizatorów poprzednich 6 edycji ŁOŚ-a.
Tegorocznego ŁOŚ-a zaszczycili swoją
obecnością jak zwykle Burmistrz Wielunia Pan Janusz Antczak oraz Wójt Gminy
Rudniki Pan Andrzej Pyziak, dzięki którego przychylności nasze spotkania mogą
się na terenie gminy odbywać.
W organizacji kolejnych edycji ŁOŚ-a widać spory postęp. M. in. godne pochwały jest to, że organizatorzy zadbali
o większą ilość stanowisk prelekcyjnych
i zajęciowych. Poza namiotem głównym
były także inne, np.: namiot „Radioreaktywacji”, w którym Paweł SQ5STS prowadził zajęcia dla najmłodszych.
Oczywiście dopisali także wystawcy
i sprzedawcy sprzętu. Na ŁOŚ-u można
było kupić lub zakontraktować zakup
praktycznie wszystkiego, co może być
potrzebne krótkofalowcowi. Od urządzeń
fabrycznych, anten, akcesoriów poprzez
trudno zdobywane złączki czy podstawki
do lamp, lub do innych, ciągle używanych
elementów z minionej epoki techniki radiowej. To największa w Polsce giełda oraz
miejsce demonstracji sprzętu.
Moją szczególną uwagę wśród prezentowanego sprzętu zwróciła zminimalizowana wielopasmowa antena Waldemara SP9WR, demonstrowana w wersji
mobil. Antena ta pomimo niewielkich
rozmiarów dobrze pracuje na wszystkich
pasmach, a to dzięki specjalnym aktywnym układom dopasowującym oraz
poprawiającym sprawność. Sprzęt ten
może być wykorzystywany jako przenośny lub przewoźny, a także montowany
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na różnych wspornikach czy balkonach.
Anten i urządzeń demonstrowanych na
tegorocznym ŁOŚ-u było sporo, a o sprawach technicznych można przeczytać w
bieżącym numerze numerów „Świata Radio”,
o czym się już uważni czytelnicy przekonali.
Jak zwykle ŁOŚ w swojej pierwszej
części był znakomitą okazją do podziękowań za działalność na rzecz rozwoju
krótkofalarstwa oraz do wręczenia wyróżnień, nagród i dyplomów w zawodach
i współzawodnictwach sportowych. Wręczono grawertony z podziękowaniem
za organizację II Konferencji ARISS 2012
w Pustkowie kol. Jackowi SQ8AQO oraz
Hubertowi SQ9AOL, pomimo Ich nieobecności. Obecni byli natomiast Mieczysław SP6EZ oraz Tadeusz SP6MRC bardzo
zasłużeni dla budowy i eksploatacji bazy
krótkofalarskiej na Biskupiej Kopie, którzy
otrzymali z rąk Jerzego SP7CBG – prezesa PZK nagrody rzeczowe ufundowane
przez prezydium ZG PZK.
Nie zapomnieliśmy także o organizatorach ŁOŚ-a. Tym razem okolicznościowy
grawerton otrzymał Marek SP9UO, który
niezależnie od funkcji w zespole organizacyjnym jawi się jako swoisty „duch opiekuńczy” wszystkich edycji ŁOŚ-a.
Sportowym akcentem spotkania było
wręczenie Nagród Prezesa PZK dla zwycięzców w poszczególnych klasyfikacjach zawodów NKP 2012. Drugi akcent to podsumowanie klasyfikacji TOP ACTIVITY UKF prowadzonej przez Staszka SP6MLK oraz Rafała
SQ6IYR i to właśnie oni dokonali prezentacji
osiągnięć w tym współzawodnictwie.
Kolejnym elementem części oficjalnej
był panel dyskusyjny na temat łączności
kryzysowej prowadzony przez EmCom
Managera PZK Rafała SQ6IYR. Panel był
niezwykle istotny ze względu na szereg
niejasności powstających na styku administracja rządowa i samorządowa.
Po panelu przyszedł czas na zapowiadane wcześniej prelekcje i pokazy. Pierwszą z nich była arcyciekawa relacja z polskiej wyprawy do Mauretanii 5T0SP, którą
prowadzili Janusz SP6IXI oraz Włodek
SP6EQZ, a szczyptą humoru ubarwił Jurek
SP3GEM. Kto nie widział i nie słyszał niech
żałuje. Następna okazja będzie dopiero
na Zjeździe SPDXC w Szklarskiej Porębie.
Pozostałe prelekcje miały charakter
techniczno – naukowy, a pełny ich opis jest
opublikowanyw trzymanym prez ciebie
„Świecie Radio”
Kończąc tą relację w imieniu prezydium ZG PZK wszystkim organizatorom
tegorocznego Spotkania Krótkofalowców na styku trzech województw: Łódzkiego, Opolskiego i Śląskiego w imieniu
ZG PZK oraz uczestników ŁOŚ-2013 serdecznie dziękuję.
W uzupełnieniu podam, że Burmistrz
Wielunia P. Janusz Antczak corocznie odwie-
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dza ŁOŚ-a, tak więc Jego obecność w tym
roku bynajmniej nie była incydentalną.
Piotr SP2JMR
Kilka informacji oraz podziękowania
od organizatorów ŁOŚ 2013

Zacznijmy od strony medialnej. Informacje o naszym spotkaniu ukazywały się zarówno w komunikatach sekretariatu ZG PZK jak i w „Świecie Radio”
czy „Krótkofalowcu Polskim” od kilku
miesięcy. Natomiast największy zasięg
medialny ma bez wątpienia internet. Tak
więc specjalne podziękowania kierujemy
do Adama SQ6KIN, który stworzył stronę
internetową ŁOŚ-a i nadal ją uzupełnia,
a ponieważ robi to znakomicie więc odnotowano ponad 11.000 wejść i to praktycznie całego świata.
Wszystkim kolegom, którzy pomogli nam w realizacji tego ogromnego
przedsięwzięcia, a w szczególności klubowiczom z Prudnika, Nysy i Sieradza
pracującym przy niedzielnym zwijaniu
obozowiska, organizatorzy składają
serdeczne podziękowania, bo każde
ręce są na wagę złota gdy praca wre już
od czwartku a wszyscy są totalnie zmęczeni. Ponadto zapewniamy, że wszystkie propozycje złożone na nasze ręce zostaną szczegółowo rozpatrzone. Nawet
ta przedstawiona przez kolegów z SP2,
aby ŁOŚ trwał co najmniej tydzień.
Specjalne podziękowania kierujemy
to Pana Andrzeja Pyziaka – Wójta Gminy Rudniki, dzięki którego życzliwości
i pomocy możemy użytkować następną
działkę, a teren przeznaczony pod namioty został zniwelowany i oczyszczony
Szanowny Panie Wójcie! Współpraca
z Panem to przyjemność!
Informacja byłaby nie pełna, gdybyśmy nie podali listy znaków gości zagranicznych. W tym roku naszą imprezę zaszczycili: DF4FO, DL7AKQ, SO5GT, UR5GT,
UT1WL, OZ1GPZ.
Zapraszamy do lektury „Świata Radio”, który stanowi wspaniałe miejsce
do publikacji wszystkiego co krótkofalowcom może być przydatne i dla Nich
interesujące, a bieżący numer 7/2013
jest w znacznym stopniu poświęcony
naszemu spotkaniu ŁOŚ 2013. Okazowe
egzemplarze tego miesięcznika otrzymali prawie wszyscy uczestnicy tegorocznego ŁOŚ-a. Dziękujemy.
Organizatorzy ŁOŚ 2013

Spotkania
integracyjne
u Mariana SP5EWX/7
Od 1991 roku na terenie prywatnej
posiadłości Mariana SP5EWX w okolicach
Spały (SP7) odbywają się spotkania towarzyskie i integracyjne krótkofalowców.
W tym roku w dniach 31.05 – 1.06.2013
miało miejsce 22 spotkanie. W spotkaniach bierze udział duża grupa krótkofalowców z SP7 (znakomicie zresztą zorganizowana) i także reprezentanci SP5.
W celu uatrakcyjnienia tegorocznego
spotkania Marian zaprosił Leszka SP3DOI,
znanego dx-mana i uczestnika wypraw m.in. na Pacyfik (w tym roku H44G,
Wyspy Solomona), Tomka SP5AUC znanego jako YI9CW, XV2M, HL1/SP5AUC, oraz
dwóch znamienitych gości zagranicznych,
operatorów wyprawy na Clipperton 2013:
Dave’a WJ2O i Romana US5WDX. Zaproszony był również Przemek SP7VC, który
zainstalował stację na pasmo 70 MHz.
W trakcie spotkania odbyła się prelekcja poświęcona międzynarodowej wyprawie na Clipperton TX5K. Prelegentem
był Roman US5WDX władający dobrze
językiem polskim, prezentacją komputerową „sterował” Dave WJ2O.
Pogoda dopisała, w spotkaniu wzięło
udział 30 osób.
Zdjęcia i relacja: Zygmunt SP5ELA

Na pierwszym planie Leszek SP3DOI snujący opowieści..

Zaproszenie
do Pszczelnika
Myśliborski Klub Łączności Polskiego
Związku Krótkofalowców SP1PMY zaprasza na organizowany przez nas w dniach
13-14 lipca 2013 roku ZLOT KRÓTKOFALOWCÓW „PSZCZELNIK 2013”, który organizujemy dla upamiętnienia 80 rocznicy
przelotu przez Atlantyk samolotu „Lituanica” pilotowanego przez Steponasa Dariusa i Stasysa Girenasa, ktorzy zginęli nieopodal Myśliborza w lesie, w Pszczelniku.
W trakcie zlotu, miedzy innymi przewidujemy w dniu 14.07 udział w oficjalnych uroczystościach przed pomnikiem
lotników, wykład poświęcony bohaterom
pamiętnego lotu, prezentację samochodu
pomiarowego Urzędu Komunikacji Elektronicznej, oraz prelekcję na temat radiofonii cyfrowej; prelekcję na temat SDR; spływ
kajakowy rzeką Myślą, wycieczkę autokarową po ciekawych miejscach powiatu
myśliborskiego; różnego rodzaju konkursy
na temat znajomości historii przelotu „Lituanici” przez Atlantyk, znajomości powiatu
myśliborskiego, krótkofalarstwa, odbioru telegrafii (cw), nadawania „lewą nogą”
(QLF) itp.Pokazy i giełdę sprzętu, anten
i części przydatnych krótkofalowcom.
Do udziału w tym zlocie zaprosiliśmy
delegację LRMD.
Dla upamiętnienia 80 rocznicy pamiętnego lotu przez Atlantyk nasza
stacja klubowa w lipcu będzie pracowała pod znakiem okolicznościowym
HF80LOT. Ponadto kluby z powiatu
myśliborskiego, tj, SP1PNW z Dębna
i SP1KRF z Barlinka będą używały znaków wywoławczych SN80LOT i 3Z80LOT.
W tym samym czasie, z terenu powiatu
myśliborskiego będą pracowały indywidualne radiostacje używające znaków wywoławczych: SN80AAG, SN80DRY, SN80FMW,
SN80JJY, SN80KTR, SN80MNG, SN80MNK,
SN80SNU, SN80TAW, SN80WWS.Za nawiązanie QSO z tymi stacjami będzie wydany specjalny dyplom.
Informacje o zlocie ukazują się
na stronie klubowej: www.sp1pmy.qrz.pl.
Jeszcze raz serdecznie zapraszam
do udziału w zlocie.
Stefan Jaworski SP1JJY – prezes klubu
SP1PMY

Miejsce: Gospoda i Pensjonat „Koronka” w Koniakowie, obok wzniesienia Koczy Zamek (wysokość — 846 m n.p.m.)
oraz punktu widokowego. Lokator
JN99LN. Adres: 43–474 Koniaków 799.
Jesteśmy przekonani, że nadchodzący
VIII Piknik Eterowy SP, OK i OM — Koniaków 2013 jak zwykle niezawodnie
dostarczy uczestnikom wielu nowych
atrakcji związanych z naszym hobby.
Świętujemy także i tym razem wspólnie z XVII Dniami Gminy Istebna.
Niedzielne przedpołudnie tradycyjnie już
proponujemy spędzić rekreacyjnie i wziąć
udział w licznych krótkofalarskich (i nie tylko)
turniejach sprawnościowych, m.in. tradycyjny już„rzut murzynkiem”.
Dania kuchni góralskiej i tradycyjnej
zapewnia Gospoda „Koronka”. Rejestracja
i przywitanie pierwszych gości — sobota od godz. 9-tej. Rozpoczęcie pikniku
o godz. 10-tej, które „hucznie” uświetni
artyleria bracko-krótkofalarska.
Prosimy, aby ewentualne noclegi załatwiać na własną rękę.
— Na miejscu w Pensjonacie „Koronka”: tel. (33) 8556670,509 613101; adres:
Koniaków nr 799,
— Agroturystyka „Koczy Zamek”: tel.
(33) 8556173, 503 064596; adres: Koniaków 755,
— „Karczma OCHODZITA”: tel. (33) 855
68 22, 602 478786; adres: Koniaków-Pietraszyna 969
Adresy innych miejsc noclegowych
dostępne na stronie www.ug.istebna.
pl/w zakładce „baza noclegowa”. Obok parkingu udostępnione będzie także miejsce
na przyczepy kempingowe i namioty.
Ze względów organizacyjnych zachęcamy do rejestrowania się poprzez wysłanie maila potwierdzającego uczestnictwo
na adres klubu: sp9pks@poczta.onet.pl
W dniu pikniku nasłuch radiowy i praca na częstotliwości 145,550 MHz oraz
na 145,712.5 MHz (przemiennik SR9B
Skrzyczne). Bliższe informacje dotyczące
szczegółów programu Pikniku dostępne
są m.in. na stronie www.sp9pks.pl oraz
www.dwkoronka.pl.
Do zobaczenia w Koniakowie, gdzie
zaprasza w imieniu organizatorów tj. Mikołowskiego Klubu Krótkofalowców SP9PKS.
HenrykSP9FHZ,e-mailsp9fhz@gmail.com,
tel. 502 286 600

Zaproszenie na VIII Piknik Porozumienie z MAiC
Jak już informowaliśmy poprzedEterowy SP-OK-OM
SP7VC/7przystacjina70MHz.AktywacjakwadratuKO01CN

Koniaków 06–07 lipca 2013. Zapraszamy na ósme już spotkanie krótkofalarskie. Organizujemy je od 2006 roku,
zawsze w I połowie lipca. Serdecznie zapraszamy Koleżanki i Kolegów krótkofalowców, użytkowników CB-radia a także
sympatyków naszego hobby.

nim numerze „Krótkofalowca Polskiego”
w dniu 7 maja br. o godz.15.00 w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji zostało podpisane „Porozumienie w sprawie
współpracy przy podejmowaniu działań
wspomagających przekazywanie informacji w sytuacjach klęsk żywiołowych
i innych podobnych zdarzeń zagraża-
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- Organizacja krajowych ćwiczeń łącz- członkowskich. Edycja pierwszego KP
jących bezpieczeństwu powszechnemu”. Sygnatariuszami porozumienia są ności kryzysowej.
rozesłana została na przełomie kwietnia
Oraz Realizacja pozostałych zadań i maja. Tak więc, obecnie mija 55 lat
Pan Michał Boni Minister Administracji
i Cyfryzacji RP oraz Kol. Jerzy Jakubow- szczebla centralnego wynikających z Po- od ukazania się pierwszego numeru
ski SP7CBG Prezes PZK. Treść porozu- rozumienia z dnia 7 maja 2013 r. zawar- KP po wojnie. W roku 1958 ukazało się
mienia była negocjowana i uzgadniana tego pomiędzy Ministrem Administracji 8 numerów, natomiast w 1959 wydaod kwietnia 2011 roku najpierw z MSWiA, i Cyfryzacji, a Prezesem Polskiego Związ- no 10 numerów. Niestety z przyczyn,
ku Krótkofalowców
a po reorganizacji z MAiC.
mówiąc oględnie administracyjnych,
Ze strony PZK w uzgodnieniach uczestRafał SQ6IYR & Piotr SP2JMR przerwano wydawanie. Kolejna edyniczyli Rafał Wolanowski SQ6IYR EmCom
cja KP ukazała się dopiero 26 czerwca
Manager PZK oraz piszący te słowa Piotr
1960r. w nakładzie 5500 egz. o objętości
Skrzypczak SP2JMR wiceprezes PZK.
18 stron z okładką kolorową.
Ceremonia podpisania porozumienia
Druk wykonywany był w Wojskowych
W dniu 8 maja o godz.10.00 na ul Dotrwała ponad 40 minut, a w jej trakcie maniewskiej w Warszawie były prowadzo- Zakładach Graficznych. Rozprowadzany
wymieniliśmy poglądy na temat roli Służ- ne rozmowy pomiędzy reprezentantami był przez placówki „Ruchu” i dodatkowo
by Radiokomunikacyjnej Amatorskiej. EmiTel Sp. z o. o. a PZK. Ze strony PZK w przez PZK, LOK i ZHP dla swoich członNa szczególną uwagę zasługuje zrozumie- negocjacjach wzięli udział Jerzy Jakubow- ków. Egzemplarz wówczas kosztował
nie naszych intencji, docenienie naszych ski SP7CBG, Witold Onaczyszyn SP9MRO 6 zł. Niestety ponownie, ale tym razem
możliwości oraz już podjętych działań, oraz Piotr Skrzypczak SP2JMR wiceprezes głównie z przyczyn czysto finansowych,
a także przychylność strony rządowej dla PZK. Uzgodniliśmy tzw. optymalizację ilo- ukazało się tylko 7 numerów (ostatni
Polskiego Związku Krótkofalowców. To bar- ści naszych urządzeń. Po niej ilość anten na podwójny 6/7). Natomiast od roku 1961
dzo dobrze rokuje na przyszłość. W chwili obiektach EmiTela stanowiących elemen- KP zaczął ukazywać się jako wkładka
gdy pisze ten materiał trwają w całym kraju ty naszych urządzeń wynosi 30. Wyboru do miesięcznika „Radioamator”, następrozmowy na różnych szczeblach na temat dokonaliśmy w oparciu o analizę stanu nie „Radioamator i Krótkofalowiec” oraz
współpracy w zakresie doskonalenia lub pokrycia terytorium SP przez przemienniki „RE-Radioelektronik”.
tworzenia sieci łączności alternatywnej dokonanej przez Andrzeja SP3IYM koordyLata 90. i późniejsze to historia KP,
oraz podpisania lub renegocjacji istnieją- natora urządzeń bezobsługowych PZK.
którą prawie wszyscy znają i pamiętają.
cych umów. Dzieje się to zarówno z inicjaNależy przypomnieć, że pierwszy
W chwili pisania niniejszego materiatywy Urzędów Wojewódzkich, Powiato- łu przekazaliśmy listę naszych urządzeń numer KP, miesięcznika całkowicie powych oraz miejskich jak z naszej. Dla uła- do naszego dotychczasowego strate- święconego krótkofalarstwu polskiemu,
twienia sformalizowania nszej współpracy gicznego sponsora znajduje się także ukazał się z datą 1 stycznia 1929 r. pod
na szczeblu lokalnym Rafał Wolanowski ona na naszym portalu Dalsze szczegóły redakcją i administracją Lwowskiego kluSQ6IYR EmCom Manager PZK przygotował współpracy będą przedmiotem uzgod- bu Krótkofalowców. Tak więc, za rok obwzory porozumień, które możne w każdej nień pomiędzy stronami.
chodzić będziemy 85-lecie Krótkofalowchwili uzyskać ze strony EmCom (portal
Piotr SP2JMR ca Polskiego. Nierozerwalnie związanego
PZK) lub w wersji elektronicznej oraz papiez historia PZK. Warto o tym pamiętać.
rowej z sekretariatu ZG PZK.
informacje opracował – SP8TK
W dniu 25 maja 2013 r. Prezydium Zarządu Głównego PZK w drodze uchwały
SP6LK s.k.
powołało zespół ds. łączności kryzysowej
Z wielkim smutkiem informujemy,
(SP EmCom). Pracami zespołu kieruje koże w dniu 12 maja 2013 roku zmarł
Decyzją Zarządu Głównego PZK, po
ordynator przy pomocy zastępcy. W skład otrzymaniu zgody przez organa nadzonasz wieloletni QSL Manager Kolega
zespołu mogą wchodzić osoby funkcyjne, rujące działalność krótkofalarska w PolStanisław Borowik SP6LK..
wyznaczone przez koordynatora łączno- sce postanowiono wznowić działalność
Leszek Przybylak SP6CIK – Prezes
ści kryzysowej do realizacji określonych
Oddziału Terenowego nr 11 w Opolu
zadań. Zadaniami zespołu są sprawy koordynacyjno-organizacyjne szczebla cenSP9FEW s.k.
tralnego, do których należą m.in.:
W dniu 20 maja 2013 po długiej
- Organizacja współpracy PZK z orgai ciężkiej chorobie, w Nowym Sączu
nami administracji publicznej na szczew wieku 87 lat zmarł nasz kolega ś.p.
blu centralnym.
Adam Kustroń SP9FEW.
- Merytoryczna pomoc lokalnym śroAlojzy SP9AJM
dowiskom krótkofalarskim w tworzeniu
amatorskich sieci ratunkowych.
SP6IGR s.k.
- Merytoryczna pomoc lokalnym śro- wydawniczą „Krótkofalowca Polskiego”
Z żalem informujemy że Nasz Kodowiskom krótkofalarskim w nawiązy- jako biuletynu informacyjnego krótkolega Marian Wolski SP6IGR w dniu 01
waniu współpracy z organami admini- falowców polskich. Powołano zespół
czerwca br. odszedł na wieczny odpostracji publicznej.
redakcyjny w składzie: SP5FM, SP5HS,
czynek.
- Zapewnienie przepływu informacji SP5ZX, który następnie został uzupełW imieniu Zarządu DOT we Wrocłazwiązanych z łącznością kryzysową po- niony przez SP5AY. Druk pierwszego,
wiu Sekretarz DOT – Ryszard SP6IFN
między Międzynarodową Unią Radio- 16-stronicowego numeru KP ukończony
amatorską IARU a Polskim Związkiem został 19 kwietnia 1958 r. Drukowany był
SP3VV s.k.
Krótkofalowców.
w Zakładach Graficznych MSW.
Z żalem informuję, że 4 czerwca
- ľWspółpraca z krótkofalarskimi or„Krótkofalowca Polskiego” otrzymy2013 r. zmarł w wieku 83 lat nasz koleganizacjami innych państw, w zakresie wali wszyscy członkowie PZK i jednostki
ga Piotr Jaremczuk SP3VV.
łączności kryzysowej.
terenowe w ramach opłacanych składek
Krzysztof SQ3JPD

Negocjacje z Emitelem

Historia „Krótkofalowca
Polskiego” w PRL
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