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21.XI.2009 -  spotkanie klubowe w Warszawie 

Zapraszamy na kolejne spotkanie klubowe w sobotę 21 listopada, 

któr e  o d będ z i e  s ię  po zebraniu Warszawskiego Oddziału 

Terenowego (WOT)  PZK - OT 25 PZK.  

Zebranie WOT OT-25 PZK odbędzie się: 

- w pierwszym terminie 21 listopada 2009r. o godzinie 10:00 

- w drugim terminie 21 listopada 2009r. o godzinie 10:30 

Zebranie odbędzie się  w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 

279, mieszczącej się  w Warszawie przy ulicy Cyrklowej 1 (Praga 

Południe). 

Prosimy o zabranie QSL do wysyłki. (sp5jxk 01-11-2009) 

27.X.2009 -  spotkanie klubowe w Serocku 

We wtorek 27.X. w spotkaniu klubowym w Serocku w Restauracji 

"U Bosmana" (QTH - rynek w Serocku) uczestniczyli Koledzy: 

SP5CNA, SP5HRX, SQ5HE, SQ5EBE, SP5NHK, SP5HFS, SP5GDM 

i SP5JXK. Przekazano QSL otrzymane via biuro OT-25 PZK (w ilości 

- pełny karton po butach) oraz odebrano QSL do wysyłki (1/2 

kartonu). Funkcję  klubowego QSL Magistra pełni nieetatowo Janusz 

SP5JXK/SN5J. 

H F 7ØA -  QSL via SP5PSL (PZK Buro) or direct via 
SP5JXK -  FINAL 
01.09÷06.10.2009 -  Action "Mo More War" 

Rules "No More War", Stations"No More War"

HF7ØA - QSO's 01.09-06.10.2009 - FINAL: 

Callsigns (3.076), 

DXCC (93) QSO by countries (3.732), 

Russian Oblast (69)

Zawody Zegrzyńskie 2009 -  wysyłka  nagród  i 
dyp lomów 

Serdecznie dziękujemy za udział w zawodach!  

9  p aździernika wysłaliśmy 18 grawertonów 

direct do stacji, które zajęły miejsca 1-3 w 

każdej z kategorii - prosimy o potwierdzenie 

dostarczenia via e-mail. Dyplomy uczestnictwa 

dostarczone zostaną do Oddziałowych Biur QSL wraz 

z listopadowym Światem Radio. 

Tutaj Komunikat klasyfikacyjny IV edycji Zawodów 

Zegrzyńskich  - SP Powiat Contest 2009 (plik pdf). 

Szczegól n e  słowa podziękowania kierujemy 

do Marka SP7DQR za stale doskonalone i udostępniane za 

darmo programy do logowania i rozliczania zawodów! 

Zachęcamy do odwiedzania portalu Marka i wspierania Go przez 

podsyłanie propozycji, sugestii co do udoskonalania programów. 

Tutaj wykaz otrzymanych wcześniej logów za Zawody Zegrzyńskie 

2009 (plik pdf).                                             (sp5jxk 03-09-2009) 

Awards: EURA Honour Roll   dla Piotra SP5PB 

Piotr SP5PB zdobył  zaszczytne wyróżnienie - najwyższą  klasę 
dyplomu EURA jaka jest Honour Roll - więcej na portalu Award 

PZK & World. 

H F 9ØC C -  01.08÷31.08.2009 -  F ina l 

 

Callsigns (3.268, 

DXCC (86) QSO by countries (3.944), 

Russian Oblast (73)

90 lat  Zegrzyńskiego Ośr o d k a Ł ącznośc i   

  

(klikaj, aby powiększyć)
Dziękujemy płk dr Mirosławowi Pakule za udostępnienie zdjęć 

historycznych do QSL.

Serwis internetowy 
Gminy i Miasta Serock
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