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KOMUNIKAT NR 35/2016 z dnia 14 września 2016 r. 
 

Witamy wszystkich Słuchaczy oraz Czytelników naszych cotygodniowych komunikatów.  
Poniżej najnowsze informacje z minionego tygodnia. 
 
 
1. Po posiedzeniu prezydium ZG PZK 
Poniżej przekazujemy protokół z odbytego w dniu 7 września br. posiedzenia Prezydium 
ZG PZK. Załączniki, o których mowa w protokole, będą dostępne w terminie 
późniejszym na portalu PZK. 

 
Protokół nr 5/2016 z posiedzenia Prezydium Zarządu Głównego  

Polskiego Związku Krótkofalowców 
 

Posiedzenie Prezydium ZG PZK, zwołane przez Prezesa PZK na podstawie par. 
23, pkt. 3. i pkt 4. Statutu PZK, na dzień 7 września 2016 r. godz. 11:00 
w Mokronosie Górnym, rozpoczęło się o godz. 11:30. 
 

W posiedzeniu uczestniczyli członkowie prezydium w pełnym składzie: Waldemar 
Sznajder 3Z6AEF Prezes PZK, Jan Dąbrowski SP2JLR Wiceprezes PZK, Tadeusz Pamięta 
SP9HQJ Wiceprezes PZK, Marek Suwalski SP5LS Skarbnik PZK, Piotr Skrzypczak 
SP2JMR Sekretarz PZK oraz Jan Ćwikła SP2X Członek GKR. 
 
1. Prezydium ZG PZK przyjęło sprawozdania członków prezydium z działalności 
za pierwsze 3 miesiące w bieżącej kadencji („100 dni”).  

2. Prezydium ZG PZK zapoznało się z sytuacją finansową związku przed bilansem 
otwarcia oraz bieżącą, którą przedstawił Skarbnik PZK. Dyskutowano na temat 
struktury przychodów z 1% na OPP, struktury wydatków w OT. 

3. Na dzień 31 lipca 2016 r.: na kontach oddziałów terenowych PZK było 143215,37 zł, 
zaś na koncie Zarządu Głównego 79261,46 zł, łącznie z wpływami z odpisów 
podatkowych 1% OPP. Na koncie centralnym PZK na dzień 7 września 2016 r. jest 
74387,53 zł, w tym 44627,67 zł z tegorocznych wpływów z odpisów podatkowych 1% 
OPP oraz 4 tys. zł z grantu celowego UM Bydgoszcz. Do dyspozycji pozostaje zatem 
kwota 25759,86 zł, co jest niewystarczające na regulowanie stałych zobowiązań do 
końca roku. 

4. Skarbnik PZK omówił szczegółowo sytuację finansową PZK, w tym strukturę 
wydatków w poszczególnych pozycjach budżetu. Omówiono sytuację w wydatkowaniu 
środków z OPP. Przedyskutowano propozycję zwołania posiedzenia ZG PZK w II 
półroczu 2016 r. w celu podniesienia składek. Poruszono kwestię podniesienia 
wpisowego i pokrycia w ramach tych kwot na przykład „Pakietu Startowego” dla 
nowych członków. 
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5. Założenia do budżetu. Do końca września są przyjmowane wnioski na 
dofinansowanie w roku 2017. Samo przesłanie wniosku nie oznacza jego przyjęcia. 
Wypełnienie wniosku dotyczy także wypraw DX-owych. 

6. Samochody ciężarowe Star z radiostacjami R-140 otrzymane w roku 2015 muszą być 
na stanie PZK. W tym celu Jerzy Gomoliszewski SP3SLU, jako osoba odbierająca 
radiostacje wraz z samochodami z jednostek MON uzupełni protokoły odebranego 
sprzętu. 

7. Prezydium ZG PZK podjęło uchwałę o przekazaniu radiostacji R-140 na samochodzie 
Star 660 o numerze nadwozia 100D57501030 i pierwotnym numerze rejestracyjnym 
UCY6150, Kol. Tomaszowi Bubnikowi (krótkofalarski znak wywoławczy: SQ5MJB), 
członkowi OT-51 PZK, w celu rejestracji pojazdu i dalszej eksploatacji jako urządzenia 
promującego krótkofalarstwo. (głosowanie za: 4, przeciw: 0, wstrzymujących się: 1). 

8. Prezydium ZG PZK jednomyślnie podjęło uchwałę o niezwłocznym wypowiedzeniu 
porozumienia z dnia 6 marca 2003 r. o współpracy między PZK i Klubem Radiolokacji 
Sportowej, wraz z aneksem z dnia 31 maja 2003 r. oraz umowy z dnia 9 maja 2003 
o użyczeniu KRS pomieszczeń dzierżawionych przez PZK w Bydgoszczy. 

9. Prezydium ZG PZK uwzględniło wniosek Stowarzyszenia Miłośników Dalekosiężnych 
Łączności Radiowych SPDXC o rozszerzenie porozumienia pomiędzy SPDXC i PZK, 
wprowadzając dodatkowy zapis o treści: „Członkowie SPDXC, będący równocześnie 
członkami PZK, mogą nosić znaczek klapowy PZK w kolorze czerwonym”. 

10. Prezydium ZG PZK rozpatrzyło wniosek Stowarzyszenia SPDXC o wprowadzenie 
zmian w regulaminie zawodów SP DX Contest. Wniosek został  przekazany 
wiceprezesowi PZK ds. sportowych do realizacji. 

11. Omówiono projekt ustanowienia Cyfrowego Archiwum Krótkofalarstwa Polskiego, 
który przedstawił prezes PZK. Wniosek w tej sprawie wystosował prezes Klubu 
Seniorów PZK (SP OTC). Prezydium ZG PZK jednomyślnie podjęło uchwałę 
o ustanowieniu Cyfrowego Archiwum Krótkofalarstwa Polskiego przy Zarządzie 
Głównym  PZK.  

12. Sprawy sportowe zreferował wiceprezes ds. sportowych. Prezydium ZG PZK 
przedyskutowało sprawę uczestnictwa grupy polskich zawodników w  tegorocznych 
Mistrzostwach ARDF w Albenie (Bułgaria), startujących jako reprezentacja PZK, 
pomimo braku oficjalnych uzgodnień oraz braku zgłoszenia ekipy przez Polski Związek 
Krótkofalowców. Sprawa ma być wyjaśniona przez wiceprezesa PZK ds. sportowych 
z Koordynatorem ARDF przy ZG PZK oraz z zawodnikami. 

13. Wiceprezes ds. sportowych PZK poinformował, że terminy i regulaminy zawodów 
krótkofalarskich na rok 2017 muszą być dostarczone na adres elektroniczny 
sp9hqj@pzk.org.pl nie później niż w dniu 15 października 2016 r. Regulaminy 
dostarczone po tym terminie nie będą umieszczone w kalendarzu zawodów na 2017 r. 
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14. Prezydium ZG PZK na wniosek Wiceprezesa ds. sportowych jednomyślnie podjęło 
uchwałę o powołaniu kol. Grzegorza Rendchena SP9NJ na funkcję Koordynatora ds. 
Sportu w PZK (funkcja przy Zarządzie Głównym PZK). Zakres zadań i szczegółowe 
kompetencje Koordynatora ds. Sportu ustali Wiceprezes ds. Sportowych PZK. 

15. Prezydium ZG PZK jednomyślnie podjęło uchwałę o ogłoszeniu zamiaru nadania 
Złotej Odznaki Honorowej PZK kol. Zbigniewowi Gali-Opalskiemu SP9LDB. 

16. Prezydium ZG PZK ponownie przypomina o obowiązku aktualizacji w systemie 
OSEC, danych teleadresowych osób funkcyjnych w poszczególnych OT. Jednocześnie 
przypomina się o możliwości wykorzystania domeny pzk.org.pl do zakładania kont 
poczty elektronicznej. 

Posiedzenie Prezydium ZG zakończono o godz. 16:30. 

Posiedzenie prowadził Waldemar Sznajder 3Z6AEF prezes PZK, protokołował Piotr 
Skrzypczak SP2JMR sekretarz PZK 

2. Obchody 90. rocznicy powstania LKK 
 

 
W dniach 9-11 września 2016 r., w ośrodku „Perła Lwowa”, w Brzuchowicach koło 
Lwowa, odbyły się oficjalne, uroczyste obchody 90. rocznicy powstania Lwowskiego 
Klubu Krótkofalowców. Część oficjalna miała miejsce w sobotę 10 września o godz. 
11.00. Uczestniczyło w niej ponad 120 krótkofalowców, w tym 20 z Polski, przy czym 
w większości byli to Członkowie Honorowi LKK, którzy wspierają działalność tego Klubu. 
Uroczystość otworzyli Krzysztof SQ5HAU oraz Jerzy SP5VJO przekazując piękny dzwon 
jubileuszowy ufundowany przez część członków honorowych LKK. Dzwon ten brzmi 
pięknie i będzie stałym elementem kolejnych zjazdów Członków Lwowskiego Klubu 
Krótkofalowców.  
Część oficjalną prowadził Iwan Doskocz UR5WD prezes LKK. Gościem oficjalnym był 
Dyrektor Departamentu Sportu Urzędu Wojewódzkiego we Lwowie. Występujący 
podczas uroczystości omówili przedwojenną oraz współczesną historię LKK, który 
powstał w 1926 roku, natomiast reaktywowany został dopiero w wolnej Ukrainie. Jest 
rzeczą bezprecedensową, aby klub krótkofalarski założony w jednym państwie był 
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reaktywowany i pielęgnował swoją tradycję w innym, choć miejsce jest to samo i tylko 
toczące się koło historii było przyczyną takich zmian. Kolegom z Ukrainy należy się 
wdzięczność za kontynuację tradycji kolebki polskiego krótkofalarstwa, a w bieżącej ich 
działalności wsparcie i pomoc ze strony polskich krótkofalowców. 
Oczywiście jak przy każdej tego typu uroczystości były odznaczenia i podziękowania 
w formie dyplomów i grawertonów. Trzech Kolegów z LKK otrzymało Odznaki Honorowe 
PZK - są to Roman Terlecki UY3WX, Grygorij Belyk US5WFO oraz prezes LKK Iwan 
Doskocz UR5WD. Lwowski Klub Krótkofalowców uchwałą prezydium ZG PZK z dnia 29 

marca 2016 roku został 
odznaczony „Medalem im. Braci 
Odyńców za Zasługi dla Rozwoju 
Krótkofalarstwa”.  
Więcej szczegółów podamy 
w jednym z kolejnych 
komunikatów i pewnie numerze 
11/2016 Krótkofalowca Polskiego. 
Wszystkich zainteresowanych 
historią LKK odsyłamy do 
Krótkofalowca Polskiego nr 
9/2016. W numerze tym jest 
zamieszczona także pełna lista 
członków honorowych LKK.  

Info: Piotr SP2JMR, zdjęcia Piotr SP8MRD 
 
3. Wyróżnienia akcji dyplomowej „1050 lat Chrztu Polski” 
Podczas Zjazdu Technicznego w Burzeninie Prezes PZK Waldemar Sznajder 3Z6AEF 
wręczył obecnym na nim, wyróżniającym się uczestnikom akcji dyplomowej „1050 lat 
Chrztu Polski” okolicznościowe dyplomy wraz ze specjalnymi medalami 
upamiętniającymi to doniosłe wydarzenie. Wyróżnieni Koledzy to: 

• SP3DG  Jerzy Górski - najstarszy uczestnik akcji (83 l.); 
• SP3PGR - Szkolny Klub Krótkofalowców POZNAŃ, klub który chciał jako pierwszy 

zorganizować samodzielnie akcję i otrzymał znak jako pierwszy;  
• SP1JPM Kazimierz Bilicki - jak pierwszy ochotnik zgłosił się do akcji; 
• SP7PCA Klub Oddziału Świętokrzyskiego PZK - jako drugi ochotnik włączył się do 

akcji; 
• SP9FOW Roman Gładysz - pomimo wyjazdu na DX-pedycję zaraz po powrocie 

organizował z kolegami akcję SN1050PZD; 
• SP4LVK  Zbigniew Harasimczuk - rekomendowany za aktywną i sumienną pracę na 

stacji okolicznościowej; 
• SP3EWP Włodzimierz Moczyński - rekomendował go SP3JBI z SN1050PKA, za 

największą aktywność; 
• SN1050PL Klub Krótkofalowców ENIGMA Bydgoszcz (SP2PBM) - za największą ilość 

QSO w akcji (pond 5000 QSO); 
• SN1050PMY - Myśliborski Klub Łączności PZK, ponad 4000 QSO w akcji; 
• SN1050PGK Osiedlowy Klub PZK przy SM "Zarzew" SP7PGK Łódź - za ponad 4000 

QSO w akcji; 
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• SN1050PRR op. Grzegorz Skaba SQ9NOS - najmłodszy uczestnik akcji - 26 lat; 
• SN966CHP - Harcerski Klub Łączności WILDA SP3ZAC Poznań - jedyny i bardzo 

aktywny klub harcerski biorący udział w akcji; 
• SQ2RH  Roman Hennig - administrator obsługi informatycznej akcji; 
• SP9MDY  Hubert Marcinek - pomysłodawca akcji i wstępny koordynator; 
• SP3SLU Gomoliszewski  - łącznik, koordynator PZK, award manager. 

Pozostałe dyplomy oraz medale zostaną wręczone na Zjeździe SPDXC, a w razie 
nieobecności beneficjentów rozesłane. 
Info: Piotr SP2JMR 
 
4. SP UKF Klub  
Grupa Inicjatywna Ogólnopolskiego Klubu PZK "SP UKF Klub" uprzejmie informuje, że 
w dniu 1.10.2016 r., w schronisku "Andrzejówka", w Rybnicy Leśnej, odbędzie się 
Zebranie Założycielskie Ogólnopolskiego Klubu PZK "SP UKF Klub". 
Początek zebrania, o godzinie 10:00. 
Więcej informacji na forum SP UKF Klub: 
http://ukf-te.iq24.pl/default.asp?grupa=250875&temat=442401  
W imieniu Grupy Inicjatywnej Stanisław Kastelik SP6MLK 
 
5. X  Jubileuszowy Zjazd Kasztelański Bractwa Zamkowego za nami! 

 

 
Na zdjęciu Uczestnicy X Zjazdu Kasztelańskiego (fot. SQ2BNM) 
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X Jubileuszowy Zjazd Kasztelański Bractwa Zamkowego TORUŃ 2016 minął jak z bicza 
strzelił - trzy dni spotkań, wycieczek, wypraw zamkowych i fortecznych za nami. 
Przepiękna pogoda, atrakcje urokliwego Torunia, a przede wszystkim wspaniała ekipa 
gości zjazdowych, która zawitała do Torunia i do Fortu IV Twierdzy Toruń sprawiła, że 
długo jeszcze będziemy wspominać to jubileuszowe wydarzenie ze sfery 
krótkofalarstwa zamkowego i fortecznego. Z kronikarskiego obowiązku przypomnę, że 
Honorowy Patronat nad imprezą objęli: Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego 
– Piotr Całbecki oraz Prezydent Miasta Torunia - Michał Zaleski. W trakcie oficjalnej 
części spotkania oprócz podsumowania zawodów, wręczenia pucharów, dyplomów, 
plakiet i innych wyróżnień przedstawiona została prezentacja nowego programu 
dyplomowego Bractwa Zamkowego. Dotyczy on obiektów fortyfikacyjnych polskich, 
rosyjskich/radzieckich oraz niemieckich  znajdujących się na terenie Polski, które 
powstały w latach 1919 – 1973. Rozpoczęcie nowego programu dyplomowego 
zaplanowane jest na początek 2017 roku. Ojcami chrzestnymi programu są Jurek 
SP8BBK oraz Mariusz SQ2BNM. Program jest otwarty, zapraszamy wszystkich 
zainteresowanych do współpracy oraz poszukiwania - odkrywania nowych obiektów.  
Więcej informacji już niedługo na stronie zamkowej czyli www.zamkisp.pl. 
Czas rozpocząć kolejną dekadę zjazdowych spotkań członków Bractwa Zamkowego oraz 
ich sympatyków. Z tego co już wiadomo zadanie organizacji kolejnego XI Zjazdu 
Kasztelańskiego Bractwa Zamkowego powierzono silnej i sprawnej organizacyjnie ekipie  
krótkofalowców z Warmii i Mazur – pod wspaniałym kierownictwem Julity SP4YLA, 
Jacka SP4TKO oraz Kazimierza SQ4IOH.  Krainy przepiękne,  ludzie (a cóż dopiero 
krótkofalowcy!) bardzo gościnni i życzliwi.  Proponujemy już teraz z przyszłorocznego 
urlopu wygospodarować sobie kilka dni na wrześniowy pobyt na Warmii i Mazurach. 
Organizatorzy X Jubileuszowego Zjazdu Kasztelańskiego  Bractwa Zamkowego, czyli 
Stowarzyszenie Krótkofalowców dla Torunia i Regionu, Klub Krótkofalowców PZK Fort IV 
przy Towarzystwie Miłośników Torunia – znak klubowy SP2TMT, Odział Terenowy Nr 26 
PZK w Toruniu oraz Towarzystwo Miłośników Torunia, serdecznie dziękują wszystkim 
uczestnikom za przyjazd i wspaniałe towarzystwo oraz niesamowitą atmosferę 
spotkania „zamkowiczów” – co niektórym jeszcze dzwoni w uszach! 
Niech żałują Ci co nie byli na Naszym X Jubileuszowym Zjeździe Kasztelańskim Bractwa 
Zamkowego  w pięknym Toruniu, następną okazję będą mieli dopiero  za kilka lat ;-)))) 
 
Mariusz SQ2BNM 
 
5. HF800OBS – 800-lecie Opactwa Benedyktynek w Staniątkach 
W dniach 12.09-18.09  Niepołomicki Klub Krótkofalowców przy Młodzieżowym 
Obserwatorium Astronomicznym SP9MOA pracuje pod znakiem 
okolicznościowym HF800OBS z okazji osiemsetlecia Opactwa Benedyktynek w 
Staniątkach. Za przeprowadzone łączności będzie można otrzymać okolicznościową 
kartę QSL. Szczegóły: www.qrz.com/db/hf800obs. Więcej o Benedyktynkach ze 
Staniątek pod adresem: http://www.benedyktynki.eu/index.php 
Karty QSL należy kierować przez PZK via SP9MOA – OT12. 
Zapraszamy do łączności!  
Vy 73 de Michał SQ9ZAY 
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6. ZA/ZA1P – True DXing Group expedition to Shqipëria – Albania,  
Znak  wyprawy   ZA / ZA1P. Termin: 9 – 18  września  2016.  
Strona ekspedycji http://za.dxpeditions.org/. 

 
 

Jarek SP6OJK na stacji ZA/ZA1P (fot, Team ZA1P) 
 

(Skład:  Leszek - SP6CIK, Franek - SP6JZL, Jarek - SP6OJK (cała trójka z klubu 
SP6PAZ – SN6O)  oraz  Bogdan - SP2FUD, Janusz - SP9FIH, Jurek- SP9TCE. 
Koledzy pracują na CW, SSB, RTTY na pasmach od 160m do 10m oraz pasmach 30m, 
12m, 17m. Korzystają z następującego sprzętu: K3, TS-590, TS-450 SAT, IC-7200, IC-
756 PRO III, FT-1000. Dodatkowo posiadają wzmacniacze 500W   Expert  FA – 2 
sztuki  oraz  FL 2000B – 1 sztuka. 
Jako anten używają:  Spiderbeam  na pasma 20-17-15-12-10m, Spiderbeam na 17-
12m, Inverted  V  15m, inverted  V  30m, Vertical   30m, 4 Square  40m, 2  fazowane 
verticale 80m, Inverted L  160m, beverage. Fotografie z wyprawy – galeria.: 
http://sp6paz.pl/index.php/galerie/spotkania-i-imprezy/179-zaza1p 
Wszystkim Kolegom operatorom życzymy dużo DX-ów oraz szczęśliwego powrotu do 
kraju. Vy 73  - SP6PAZ, Opole  7 września  2016 
Info: Krzysztof  SP6DVP, Jarek SP6OJK 
 
7. Polska ekspedycja DX-owa na Pacyfik. T31 (Central Kiribati) od - 

04.10.2016. EMCOM projekt.  

Dom 3Z9DX, Leszek SP3DOI i Przemek SP7VC (REBEL DX GROUP) planują 
aktywność z Kanton Island (OC-043) Central Kiribati na początku października 2016. 
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Będą przebywać na wyspie kilka tygodni. Jest to maksymalnie zoptymalizowana 
kosztowo ekspedycja na Pacyfik. Obalająca również mity, że każda wyprawa na Pacyfik 
to wydatek 100 tyś. $. 

 

Żródło: Wikipedia, by the FlickreviewR robot and was confirmed to be licensed under the terms of the cc-by-2.0. 

W czasie trwania ekspedycji członkowie zespołu pomogą w realizacji projektu Radio 
Emergency Communication System dla lokalnej społeczności, która aktualnie jest 
pozbawiona jakiejkolwiek komunikacji ze światem zewnętrznym. Zapowiadają 
aktywność na pasmach pod znakiem T31T. QSL via OQRS na Club Log's lub via 3Z9DX. 
Wszelkie dotacje wpłacane na rzecz ekspedycji będą wykorzystane na rzecz 
zaspokojenia elementarnych potrzeb mieszkańców Central Kiribati. Apteczki pierwszej 
pomocy, elektryczne panele słoneczne, generator prądu, wytwornica wody pitnej, etc. 
Przeprowadzone mają też być szkolenia „samoratownictwa” mieszkańców związane z 
występowaniem zagrożeń typu trzęsienie ziemi, tsunami, cyklony.Ekspedycja dokona 
elementarnego szkolenia kilku mieszkańców, potencjalnych przyszłych krótkofalowców 
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na T31. Pozostawi też wyposażenie w postaci transceivera, zasilacza, anteny vertical 
GP7 (SP7GXP). 

 

Zaczerpnięto z portalu: https://www.flickr.com/photos/72923065@N00/2935707275/in/photostream/ Radar śledzący 
MPQ-31 z lat 70-tych ubiegłego wieku. Kanton Island. 

Na wyspie Kanton mieszka obecnie 28 osób. (w tym 1 osoba pełniąca rolę policjanta, 
celnika, urzędnika emigracyjnego oraz obserwatora z ramienia PIPA (Phoenix Island 
Protection Area). Wyspa Kanton znajduje się 1800 km od stolicy kraju Tarawy. 

Strona ekspedycji: http://k38dom0.wixsite.com/3z9dx/t31t-kanton-isl 

Z krótkofalarskiego punktu widzenia - T31 jest obecnie na 5 miejscu „most wanted” 
Clublogu w EU na fonii, na 10 miejscu na CW i 18 miejscu na świecie bez podziału na 
emisje. 

[Info: SP5ELA] 
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SP3YE S.K. Z głębokim smutkiem zawiadamiamy iż w dniu 13 września 2016 r. 
odszedł od nas do krainy wiecznych DX długoletni członek Poznańskiego Oddziału 
Terenowego PZK OT08 Kolega Roman Łagodziński SP3YE. 
 
Pogrzeb odbędzie się 20 września 2016 r. o 12:00 (wtorek) na cmentarzu Górczyńskim 
przy ul. Piotra Ściegiennego w Poznaniu. 

 

Informacje przekazał Kaziu SP3NK 

Info: Krzysztof SP3WXI 

 
TNX. TNX. TNX. Redakcja Komunikatu dziękuje za przesłaną korespondencję oraz 
materiały: Staszkowi SP6MLK, Michałowi SQ9ZAY, Mariuszowi SQ2BNM, Waldemarowi 
3Z6AEF, Krzysztofowi SP6DVP, Jarkowi SP6OJK i Krzysztofowi SP3WXI. 

 
Materiały do komunikatu na kolejną środę powinny być przesłane nie później niż do 
wtorku, godz. 15:00. Prosimy je nadsyłać jednocześnie na adresy: sp2jmr@pzk.org.pl, 
admin@pzk.org.pl. W przypadku przesłania później mogą znaleźć się w następnym środowym 
komunikacie czyli za tydzień.  
Teksty wymagające autoryzacji przed publikacją powinny być dostarczone przynajmniej 24 
godziny wcześniej, czyli do poniedziałku, godz. 15:00.  
Prosimy nie formatować tekstu, utrudnia to pracę Redakcji przy składaniu całości 
komunikatu. Redakcja zastrzega sobie prawo do adiustacji i dokonywania zmian formalnych 
w materiałach. 
Uwaga! Dostarczane do publikacji zdjęcia muszą mieć opisy oraz informację dotyczącą 
praw autorskich. W przypadku wizerunku osób małoletnich wymagana jest zgoda opiekunów 
ustawowych. Materiał fotograficzny należy dostarczać w postaci plików graficznych niezależnych 
od opisu tekstowego (osobne pliki). 
 
Autor przekazując swój materiał do publikacji przenosi na Polski Związek Krótkofalowców 
(zwanego dalej Wydawcą) prawa autorskie do publikacji utworu w formie pisanej oraz jego 
rozpowszechniania za pomocą innych mediów, np. takich jak poczta elektroniczna i Internet. 
Tekstów nadesłanych nie zwracamy. Nadesłanie tekstu nie jest równoznaczne z jego 
opublikowaniem. 
Komunikaty sekretariatu ZG PZK są nadawane w każdą środę o godzinie 18:00 czasu 
lokalnego na częstotliwości 3702,5 KHz +/- QRM. 

 

 
Redakcja: Piotr SP2JMR, Zygmunt SP5ELA, Piotr SP8MRD, Jurek SP3SLU – nadający komunikaty 
środowe PZK. 
 


