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Od Redakcji
Rok 2012 za nami, przed nami rok 2013. Który, mam taką nadzieję, będzie kolejnym rokiem naszej wspólnej wytężonej pracy
na ,,poletku”, jakim jest nasza wspólna pasja – krótkofalarstwo. Na
stronie PZK jest już do ściągnięcia terminarz zawodów na cały rok
i tym sposobem możemy już planować w nich uczestnictwo.
W numerze KP znajduje się anons obszernej relacji zamieszczonej w numerze 2/2013 „Świata Radio” o jednej z największych polskich wypraw DX-owych ostatniego okresu i największej z 2012 r.
Prezydium Senatu podjęło decyzję o zorganizowaniu 12 marca 2013 roku w Sali Kolumnowej Sejmu RP konferencji na temat: „Amatorska Służba Radiokomunikacyjna – to
nie tylko hobby”. Więcej w dalszej części KP.
Vy 73! Janusz SQ3PJQ

Konferencja w Senacie RP
Koleżanki i Koledzy. Jeszcze nie tak
dawno informowałem Was o możliwości
zorganizowania przez Senat RP konferencji poświęconej krótkofalarstwu. Minęło kilka tygodni pracy ludzi z różnych
środowisk krótkofalarskich przy uzgadnianiu założeń i celów konferencji, przygotowaniu jej programu itp. Okazało
się, że cel, jaki został wytyczony, jest
osiągnięty. Dzięki wsparciu senatora
dr. Grzegorza Czeleja, Prezydium Senatu podjęło decyzję o zorganizowaniu
w dniu 12 marca 2013 roku w Sali Kolumnowej Sejmu RP konferencji na temat:
„Amatorska Służba Radiokomunikacyjna – to nie tylko hobby”. Spodziewamy
się, że w konferencji będą uczestniczyli również członkowie Rządu RP i inni
zaproszeni goście z kraju i z zagranicy,
w tym członkowie władz IARU. Niektórzy
goście zagraniczni już potwierdzili swoją
obecność.
Teraz wszystko zależy już od nas. Licznie uczestnicząc w konferencji, pokażemy, że stanowimy poważną siłę i jesteśmy zainteresowani działalnością na
rzecz społeczeństwa, ale również i zmianami w polskim prawie, ułatwiającymi
nam te działania. Pokażemy, że można
liczyć na nasze środowisko w sprawach
dotyczących edukacji młodzieży, w szybkim uruchomieniu łączności w przypadku klęsk żywiołowych czy też prowadzeniu różnego rodzaju eksperymentów,
w tym również naukowych.
Zachęcam zatem wsz ystkich do
udziału w konferencji. Ze względu na

wymogi formalne, rejestracje przyjmowane są wyłącznie poprzez wypełnienie
formularza na oficjalnej stronie konferencji, który znajduje się pod adresem
www.konferencja.krotkofalowcy.com.pl.
Dla prawidłowej rejestracji wszystkie
wymagane pola muszą być wypełnione (zbiór danych jest zbiorem zarejestrowanym zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa w biurze Generalnego Inspektora Danych Osobowych.
Rejestrujący ma prawo wglądu w zarejestrowane dane oraz domagania się ich
usunięcia i poprawienia). Również pod
tym adresem znajdziecie dodatkowe informacje w sprawie konferencji, łącznie
z jej programem.
Pewną zachętę do udziału w konferencji niech stanowi fakt, że jej uczestnicy
wraz z materiałami konferencyjnymi otrzymają mapy krótkofalarskie, a trzy kluby
z trzech różnych organizacji, które zarejestrują i będą uczestniczyć w konferencji
w największej liczbie osób, otrzymają bezpłatny druk 1000 dwustronnych kart QSL.
Do zobaczenia podczas konferencji,
liczę na Wasz liczny udział.
Jerzy Jakubowski SP7CBG
Prezes Polskiego Związku Krótkofalowców

Odznaczenia
Prezydium, w drodze uchwały, nadało
Medal im. Braci Odyńców Panu Marcinowi Krawczykowi, Dyrektorowi Delegatury
UKE w Rzeszowie – Medal Nr 6.
Prezydium, w drodze uchwały, nadało Medal im. Braci Odyńców Zarządowi
przedsiębiorstwa „Emitel” S.A. – Medal Nr 7.

Prezydium, w drodze uchwały, podjęło
decyzję o podaniu do publicznej wiadomości o zamiarze nadania Złotej Odznaki
Honorowej PZK następującym osobom:
1. Tadeusz Pamięta – SP9HQJ
2. Jerzy Napierała – SP9AJT
3. Józef Gawłowski – SP9CAT
4. Jerzy Szkudlarz – SP3DJS
5. Leon Kossobudzki – SP5AFL.
Prezydium ZG PZK

Nominacje i odwołania
1. Członkowie prezydium ZG PZK podjęli
uchwałę o przyjęciu rezygnacji Grzegorza Siemaka SP3V z funkcji Award
Managera. Ustalono, że należy ogłosić
Uczestnicy ekspedycji w komplecie, pośrodku Jurek SP3GEM
konkurs na tę funkcję.
Prezydium ZG PZK dziękuje Grzegorzowi Siemakowi SP3V za pracę społeczną wspomnianego materiału. Zamieszczaw funkcji Award Managera PZK w tym my także dwa niepublikowane zdjęcia
za opracowanie i wykonanie nowej ak- z tej ekspedycji. Zachęcamy do lektury.
tualnej wersji Dyplomu Polska.
Piotr SP2JMR
Specjalne podziękowanie Prezydium
wyraża za opracowanie nowego wzo„Na wyposażeniu wyprawy były trans
ru logotypu PZK.
ceivery – 3×TS590, 1×K3, 1×IC700 oraz
2. Prezydium odwołało Bogdana Rzedzic- nadawcze filtry pasmowe umożliwiające
kiego SP7DRV z funkcji KF Managera równoczesną prace kilku stacji. W szczyi powołało na tę funkcję Marka Kuliń- towym okresie pracowały równocześnie
skiego SP3AMO.
4 stacje różnymi emisjami na różnych
3. Prezydium odwołało Pawła Bogubowi- pasmach oraz dodatkowo Jean 5T0JL,
cza SQ6OXK z funkcji QTH Managera który pracował ze swojego QTH w paPZK powołując na tę funkcję Grzego- śmie 30 m. Wszystkie stacje pracujące
rza Krakowiaka SP1THJ.
z terenu hotelu połączone były w sieci.
4. W związku z rezygnacją Donaty Gier- Momentami osiągaliśmy „rate” ponad
czyckiej-Zbrożek SP5NHK z funkcji 600 QSO na godzinę. Mieliśmy stosunprzedstawiciela PZK w Grupie Robo- kowo dobry i niezawodny dostęp do
czej R1 IARU ds. HST, Prezydium przy- Internetu, co pozwoliło nam na bieżące
jęło rezygnację, powołując jednocze- wysyłanie logu na ClubLog, informacji
śnie na tę funkcję Marka Kluza SP8BVN. i zdjęć z przebiegu wyprawy oraz konPrezydium ZG PZK takt z rodzinami i kolegami w kraju”...

5T0SP

Space Up w Warszawie

W numerze 2/2013 „Świata Radio” znajduje się obszerna relacja z jednej z największych polskich wypraw DX-owych
ostatniego okresu i największej z 2012 r.
Chodzi oczywiście o wyprawę do
Mauretanii 5T0SP. Poniżej fragment

W dniach 24–25 listopada odbył się
w Warszawie Space Up, czyli nieformalna
konferencja dotycząca astronomii i kosmonautyki. Idea powstała kilka lat temu
w USA stawała się coraz bardziej popularna i wreszcie nastały warunki, aby
w tym roku trafić do Europy. Po Space
Up Europe i Space Up Stuttgart doczekaliśmy się Space Up Poland! Jest to doskonałe miejsce, aby zaprezentować swoje
możliwości techniczne, wspomnienia
z podróży związanych z kosmosem, poprzez projekty i pasje w odniesieniu do
przestrzeni kosmicznej. Space Up Poland
to tym bardziej atrakcyjna dla Polaków
impreza, ponieważ zorganizowana jest
u nas w naszym kraju, w Warszawie. Dodatkową atrakcją był fakt, że Polska jest
od niedawna krajem członkowskim Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA). Jest to
dobry moment dla obcokrajowców, aby
poznać naszą Ojczyznę.

Od Lewej Włodek SP6EQZ oraz Janusz SP6IXF montują anteny przed
rozpoczęciem pracy
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Polskie projekty związane z radiokomunikacją amatorską prezentowali:
Armand Budzianowski SP3QFE oraz Maciej Jakimiec SP2SGF. Pierwszy prelegent
opowiadał, czym jest radiokomunikacja
amatorska oraz o Polskim Związku Krótkofalowców i o ARISS, jego projektach
i działaniach. Nie obyło się bez krótkiej
instrukcji, jak zorganizować szkolny kontakt ARISS. Ponadto zaprezentowane
zostało tegoroczne wydarzenie – odbicie
od powierzchni Księżyca i ponowy odbiór na Ziemi obrazów naszych milusińskich. Prezentacja ze Space Up w języku
polskim jest dostępna pod adresem:
www.t.co/ULZEkKuf.
Drugi prelegent skoncentrował się
na możliwościach fundacji Copernicus
Project, która pozwala na wysłanie na
balonie stratosferycznym własnych urządzeń i przeprowadzanie eksperymentów
przez dzieci i młodzież, a także na zupełnej nowości: konkursie dla studentów
zrzeszonych w kołach naukowych, a także tych działających w grupach nieformalnych, na dofinansowanie wykonania
przez nich kapsuły ze sprzętem telemetrycznym, która poleci w bliską przestrzeń kosmiczną.
Armand Budzianowski, SP3QFE
www.spaceuppl.com
www.t.co/ULZEkKuf (youtube kanał SP3QFE)

Prezentacja na temat przekazywania obrazów EME

Nowy Zarząd LKK

Pragnę poinformować, że 2 grudnia
2012 r. w Lwowie odbyła się konferencja
sprawozdawczo-wyborcza LKK. Zebrani
ocenili działalność klubu za miniony okres
i wybrali nowy, 10-osobowy zarząd.
Wybrani zostali:
- Prezes – Iwan Doskocz UR5WD,
- Sekretarz – Roman Terlecki UR3WX,
- Skarbnik – Weronika Staszkiw UR5WKA
W skład Zarządu LKK wybrani zostali
także: Jerzy Ostrowski SP5VJO i Wojciech
W. Geło SP8MI (na trzecią kadencję).
Wojciech W. Geło SP8MI

Anteny a prawo
Podstawy prawne do korzystania
z dachu i części wspólnych budynku przy
instalacji anten.
Do napisania poniższego tekstu skłoniła mnie spora ilość spraw lub zapytań,
kierowanych do sekretariatu ZG PZK
związanych z naszymi antenami.
Załatwiając nasze sprawy w administracji, należy posiadać wstępną wiedzę
na temat obowiązujących w tym względzie aktów prawnych wyższego rzędu
czyli ustaw oraz rozporządzeń. W przypadku mieszkań tzw. wydzielonych nasze prawo do stawiania anten można
wywieść z poniżej podanej ustawy.
Ustawa z 24.06.1994 o własności lokali tekst jednolity D.U. nr 80 z 2000 r. poz.
903 dotyczy ochrony prawa do korzystania z części wspólnych budynku w przypadku wydzielenia części nieruchomości
mówi o tym art. 3 ustęp 1. Podaje on,
że: prawo to dotyczy powierzchni części
wspólnych budynku proporcjonalnej do
powierzchni zajmowanej w nim przez
mieszkanie np. krótkofalowca w stosunku
do ogólnej powierzchni budynku (matematyczne wyliczenie).
Jeśli jednak mieszkanie nie jest wydzielone, lecz własnościowe, wówczas
ma zastosowanie Kodeks Cywilny, a konkretnie Art. 206, który mówi:
Art. 206 KC: Każdy ze współwłaścicieli jest uprawniony do współposiadania
rzeczy wspólnej oraz do korzystania z niej
w takim zakresie, jaki daje się pogodzić ze
współposiadaniem i korzystaniem z rzeczy
przez pozostałych współwłaścicieli.
Oznacza to, że każdy ze współwłaścicieli ma prawo korzystać z powierzchni
wspólnych budynku proporcjonalnie do
powierzchni, którą zajmuje jego lokal
mieszkalny w stopniu nieutrudniającym
korzystania ze swoich lokali przez pozostałych lokatorów.
W razie konfliktu, którego należy
oczywiście unikać poprzez wyjaśnianie
istoty naszego hobby, przy czym ciężar
udowodnienia ograniczenia praw do korzystania z wyżej wymienionych części

wspólnych budynku spoczywa na pod- stawianych przy różnych sprawach Polmiocie, który tak twierdzi (spółdzielnia ski Związek Krótkofalowców wnioskuje
lub zarząd wspólnoty mieszkaniowej). o niekolizyjności mocowań elementów
Mówiąc językiem potocznym, nie musi- stałych w tym anten krótkofalarskich
my udowadniać nikomu, że nie jesteśmy do części dachów budynków, o ile te są
wykonane zgodnie z zasadami sztuki
wielbłądami.
Oczywisty jest tu fakt, że nikomu w ni- budowlanej.
Oczywisty jest też fakt, że właściciel syczym nasza praca i nasze anteny nie zatemu antenowego ponosi pełną odpowiegrażają ani też nie przeszkadzają.
Nasze prawo jest identyczne z pra- dzialność za ewentualne szkody wyrządzowem do posiadania radia lub telewizora ne osobom trzecim w tym zakłócenia odprzez pozostałych właścicieli lub lokato- bioru RTV na skutek jego eksploatacji. Tak
rów mieszkań, o czym w przypadku loka- więc skutki zdarzeń losowych nie obciążają
torów tylko wynajmujących mieszkania w żadnym przypadku administratora budynku. Tu należy dodać, że krótkofalowiec
mówi art. 684 KC.
Najemca może założyć w najętym członek PZK jest ubezpieczony w Uniqa SA
lokalu oświetlenie elektryczne, gaz, telefon, także na tę okoliczność.
W przypadku spółdzielni mieszkanioradio i inne podobne urządzenia, chyba
że sposób ich założenia sprzeciwia się wych jeśli uchwała zarządu SM jest neobowiązującym przepisom albo zagraża gatywna należy użyć powyższych argubezpieczeństwu nieruchomości. Jeżeli do mentów w rozmowie z radą nadzorczą
założenia urządzeń potrzebne jest współ- SM. Należy wystąpić do nich najpierw
działanie wynajmującego, najemca może z formalnym wnioskiem o uchylenie nie
domagać się tego współdziałania za zwro- pomyślnej dla krótkofalowca uchwały
zarządu spółdzielni. Ważne, aby były
tem wynikłych stąd kosztów.
Sytuacja pozostałych lokatorów była- przestrzegane terminy oraz właściwie
by taka sama jak krótkofalowca, gdyby potwierdzane dokumenty. Termin na
w budynku, w którym znajdują się ich wniesienie odwołania wynosi tylko 21 dni.
mieszkania, nie było instalacji kablowej, Jeśli rada nadzorcza nie uchyli tej uchwały,
a jest identyczna gdy lokator nie chce wówczas pozostaje odwołanie do walnepłacić za TV kablową i zamierza postawić go zebrania członków spółdzielni, a dalej
antenę odbiorczą. W przypadku krótko- sąd. PZK pokrywa koszty reprezentacji
falowca prawo do zakładania anteny jest (adwokackie) do 1000 zł w sprawach
zaznaczone w Rozporządzeniu Ministra swoich członków. Oczywiście, że można
Infrastruktury z dnia 5 grudnia 2008 r. nas powołać jako świadka strony pozyw sprawie rodzajów pozwoleń dla służby wającej lub postawić wniosek o dopuszradiokomunikacyjnej amatorskiej (Dz. czenie PZK jako interwenienta ubocznego
U. Nr 223, poz. 1472 z 2008 r.) w § 2 pkt. w sprawie. Podstawą do tego są cele
Jest tam zawarte określenie radiostacji działalności PZK zapisane w statucie. Taamatorskiej, która jest urządzeniem ra- kie sprawy się wygrywa. Czasem trochę
diowym nadawczym lub nadawczo-od- to trwa. Potem występujemy o zwrot
biorczym wraz z systemem antenowym poniesionych kosztów od spółdzielni lub
używanym w radiokomunikacyjnej służ- wspólnoty mieszkaniowej. Bardzo ważne
jest odpowiednie sformułowanie pierwbie amatorskiej.
Dla nas jest to radio wymienione szego pisma do administracji, zarządu SM
w art. 684 KC. ponieważ posiadamy świa- lub zarządu wspólnoty mieszkaniowej.
dectwo operatora w Radiowej Służbie Występujemy o określenie warunków
Amatorskiej zgodne z Rozporządzeniem montażu anten, podając w piśmie lub na
Ministra Infrastruktury z dnia 4 listopada załączniku naszą propozycję dotyczącą
2008 §5.1, (D.U. 206 poz. 1290) i na tej zamocowań, usytuowania i rodzaju anten.
Pamiętać też należy o tym, że licenpodstawie wydano nam pozwolenie
cjonowanych krótkofalowców nie oboradiowe.
Na podstawie tych aktów prawnych wiązuje homologacja sprzętu. Oczyi pozwoleń możemy wykorzystywać wiście w piśmie można powołać się
częstotliwości przeznaczone dla krótko- na powyższe akty prawne. Powyższe
nie obejmuje przepisów dot. ochrony
falowców
Tak więc dla krótkofalowca to jest ra- środowiska oraz prawa budowlanego,
dio takie samo jak dla radiosłuchacza czy które mogą mieć zastosowanie. Stano„oglądacza” telewizji odbiornik radiowy wią one odrębne dziedziny prawa. O ile
o ochronie środowiska, przepisach i zgłolub telewizyjny.
Reasumując, zgodnie z prawem ad- szeniach pisaliśmy już sporo, to Prawo
ministrator budynku może nam określić budowlane stanowi osobną dziedzinę
warunki techniczne, które musimy speł- z tym, że nie zawsze zachodzi konieczność zgłębiania jego tajników.
nić, montując nasze anteny.
Ze stanu wiedzy posiadanej na podVy 73! Piotr SP2JMR
stawie opinii biegłych sądowych wy-
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Krótkofalowcy
dzieciom
Zespól krótkofalowców z klubów
SP3YAC Piła i SP3ZBY w dniu 14 września
2012 przeprowadził ciekawą i wartościową akcję operatorską wspierającą misję
na rzecz dzieci niepełnosprawnych. Po
wstępnych ustaleniach z fundacją „Stworzenia Pana Smolenia” grupa w składzie:
Jarek SQ3BKH, Janek SQ3KNQ, Adam
SP3EA i dwie osoby towarzyszące, dotarła w godzinach popołudniowych do
miejscowości Baranówko koło Poznania.
Mieści się tam ośrodek terapii dzieci
niepełnosprawnych prowadzony przez
znanego artystę. Wkrótce pod dachem
namiotu uruchomiona została radiostacja okolicznościowa SN2012FBS/3
wyposażona w TRX FT-950, rezerwowo
TS-850 i antenę FD-4. Dodatkiem dla
odwiedzających gości była wystawa
sprzętu demobilowego. Operatorzy rozpoczęli pracę w eterze w ramach akcji
dyplomowej fundacji Bohdana Smolenia.
W godzinach wieczornych znany satyryk Bohdan Smoleń wraz z opiekunką ugościli krótkofalowców w swym domu przy
wspólnej kolacji, podczas której rozmawiano o naszym hobby krótkofalarstwie i misji
podejmowanej przez fundację.
W sobotę po wspólnym śniadaniu
ponownie rozpoczęła pracę okolicznościowa stacja SN2012FBS/3 rozdająca
30 punktów w programie dyplomowym
FUNDACJI BOHDANA SMOLENIA z operatorami Adamem SP3EA/3, przydzielającym indywidualnie 20 punktów oraz
Jarkiem SQ3BKH. Znamienną cechą wydawanego dyplomu jest jego osobiste
sygnowanie przez Bohdana Smolenia.
Regulamin dostępny jest na stronie QRZ.
COM w witrynie znaku SN2012FBS.
W godzinach południowych rozpoczął się piknik dla dzieci, w ramach którego zgromadzone pociechy obejrzały
występy zespołu Indian w oryginalnych
strojach, kawalerii amerykańskiej z czasów konfederacji, strzelały z łuku do tarczy, przyglądały się pokazom walk rycerskich na dzidy i miecze.
Kolejnym punktem programu był
pokaz musztry konnej policji z Poznania.

Mistrz Polski polo pokazał i omówił zasady
gry w polo na koniu. W przerwach pokazów przygrywał zespół muzyczny. W ramach prezentacji sokolników dzieci mogły
same potrzymać ptaki na ręku. Po każdym
pokazie były zadawane pytania na temat
prezentowanego hobby, a za udzielone
odpowiedzi przyznawano nagrody.
Krótkofalowcy ze stacji SN2012FBS
również rozdawali nagrody ufundowane
przez Starostwo Powiatowe w Pile. Czynne było także stoisko z kiełbaską z grilla,
słodyczami i napojami fundowanymi
bezpłatnie dla dzieci niepełnosprawnych.
Krótkofalowcy z klubów SP3YAC
i SP3ZBY z Piły i Małej Wysokiej na swym
stanowisku prezentowali demobilowy
sprzęt łączności i prowadzili bieżące
pokazy pracy w paśmie 7 MHz na FT-950
i na UKF CT-790. Dostępny był także Internet bezprzewodowy.
Obok radiostacji swoje modele samolotów sterowanych radiowo prezentował
Mietek SP3NGI, jednak ze względu na silny wiatr nie można było rozpocząć lotów.
Wizytę koleżeńską złożył SP3LVU .
Całość pikniku była rejestrowana przez
telewizję Poznań. Operatorzy SN2012FBS
udzielili wywiadu połączonego z demonstracją QSO z kolegą SP5FHF/5. Przed
kamerą mówili o tym jak można połączyć
krótkofalarstwo z działaniami fundacji na
rzecz dzieci niepełnosprawnych.
Fundacja „Stworzenia Pana Smolenia”
prowadząca m.in. hipoterapię dla dzieci niepełnosprawnych przyjmie wszelką pomoc
finansową i rzeczową np. w postaci słomy,
siana czy owsa dla koni. Dzięki aktywności
radiowej już pojawiło się zgłoszenie od SP3EL
z Bralina, który przywiezie siano dla koni.
Apelujemy tą drogą do krótkofalowców: POMÓŻMY!
W niedzielę Adam SP3EA/3 pracował
z gminy Mosina PGA PO-10 w zawodach
KF „Puchar Wielkopolskiej Pyry 2012”. Po
zawodach zakończono aktywność radiową, sprzęt i anteny zostały zwinięte, a ekipa operatorska udała się do gospodarzy
by podziękować za gościnę. Nie obyło się
bez wspólnej kawy i ciasta. W południe
udaliśmy się w drogę powrotną do Piły.
Adam SP3EA z Ekipą.

SP5JPB s.k.

W dniu 09.12.2012r. opuścił nas Wacław Laskowski SP5JPB (60l). Był uczynnym, sympatycznym Kolegą, doskonałym
elektronikiem i konstruktorem.
W imieniu Grupy „Home Made” składamy kondolencje najbliższej Rodzinie.
Janusz SP5CIB, Jerzy SQ5NPW,
Roman SP5AQT, Adam SP5FCS
SP6OPO s.k.

W niedzielę nad ranem 10 grudnia
2012 – zmarł w Kłodzku, w wieku 84 lat –
Tadeusz Motylewski SP6OPO, ex SP6-311.
Był wieloletnim członkiem Sudeckiego
OT PZK .
W imieniu kolegów z Sudeckiego OT
Stanisław SP6BGF
SP2WKC s.k.

W dniu 25 grudnia 2012r. odszedł od
nas Marian Buzalski SP2WKC. Był dobrym
Kolegą i aktywnym krótkofalowcem. Miał
63 lata. Był członkiem PZK od 1992 roku
w Bydgoskim OT PZK.
Piotr SP2JMR
SP3BKM s.k.

W dniu 23 grudnia 2012r. o 21:15 na
skutek powikłań po wypadku samochodowym odszedł do krainy wiecznych
DX-ów Jerzy Kochanowski SP3BKM.
Krzysztof SQ3JPD
SP2RQ s.k.

21 grudnia 2012 zmarł nasz Kolega
Bohdan Donderski SP2RQ, członek Pomorskiego Oddziału Terenowego PZK,
radiooficer Polskiej Marynarki Handlowej, krótkofalowiec z zamiłowania.
Informacja: SP2ALT
SP9EVP s.k.

W dniu 19.12.2012r. po długiej i ciężkiej
chorobie zmarł Jurek SP9EVP. Przeżył tylko
59 lat. Długoletni członek PZK/OT 12, SP
DX Clubu, sympatyk telegrafii. Odznaczony
honorową oznaką PZK.Uczestnik wielu ekspedycji dx-owych, wielki optymista!
Janek SP9BRP
SP5LGP s.k.(SM7YEA, LA9HFA)

Kolega Piotrek Tomczak SM7YEA
przegrał walkę z nowotworem i zmarł
27 grudnia 2012r. Jego walka z rakiem
trwała przez ostatnie 2 lata.
Mirek SP5IXI- VK6DXI
SP6ENL s.k.

1.01 odszedł od nas do krainy wiecznych
DX-ów Kol. Edward Bukiewicz SP6ENL.
info. przekazał SP7CBG
SP9HZC s.k.

W dniu 26.12. odszedł nagle od nas kol.
Tomasz Szymura SQ9HZC z Rybnika, lat 36.
Adam SP3EA podczas pracy na stacji okolicznościowej
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Adam SP3EA podczas rozmowy z Bohdanem Smoleniem

Vy 73! SP9EUH

