
From: WO 
To: ZGPZK@yahoogroups.com 
Sent: Wednesday, April 01, 2009 10:57 PM 
Subject: [SPDXC] akcja protestacyjna - plan działań na najbliższy okres 
Kochani,
Bardzo się cieszę ,że teraz w większym zespołem ruszamy – o to apelowałem i cieszę się ,że się udało. 
Mamy dużo czasu .Jeszce raz proszę wszystkich o „” molestowanie „” ( jak posłanka ładna to czemu nie ) posłów , senatorów , dziennikarzy , marszałków województw i inne osoby i instytucje LOK ,ZHP , ZHPRP , Kancelarie Premiera , Prezydenta .Jeżeli wyrzucą Was drzwiami , wejdźcie oknami 
Poproście, aby zaprzyjaźnieni Prezydenci Miast , powiatów , spółdzielni mieszkaniowych , sołtysi i wójtowie napisali też w tej sprawie do Ministerstwa.
Mamy kilka tysięcy szabel , jest nas więcej niż niejedna partia, która jest w Sejmie!!
Nasza odpowiedź musi być mocna , widoczna i medialna .
Za chwilę wyślę do kolegów w zespole propozycje działań .Ja osobiście widzę w tym zespole wszystkich którzy chcą i mogą pomóc .Każda osoba , która się dołączy będzie otrzymywać ode mnie pełne informacje.
Potrzeby- szukamy osób które wezmą na siebie i będą nas informowały o rezultatach spotkań , konieczności wsparcia;
1. Kontakt z ZHP i ZHP RP we władzach centralnych ,ale też wojewódzkich 
2. Kontakt z LOK jak w pkt.1
3. Kontakty z zagranicą – przygotowanie informacji o problemie i poproszenie o pomoc zagranicznych organizacji radioamatorskich- licze tutaj na wspaniałego SP2DX alei na Bogdana SP3IQ który zna wielu w Europie .Każdy list z zagranicy w tym temacie zrobi większe wrażenie niż krajowy.proście o kopie listu , będziemy je dalej nagłaśniać .
4. Prasa , radio , TVP ,TVN,Polsat itp.
5. Marszałkowie w każdym województwie ( najlepiej poprzez Centra Kryzysowe)
6. Sp9HQJ ( to prośba nieuzgodniona ) – Listy (lub faksy )do wszystkich organizacji , do których do konsultacji wysłało MOŚ pisma ) Należy wysłać listy lub faksy i spróbować się połączyć czy dostali i jeżeli nawet już wysłali jakąś opinie niech zrobią aneks dot. Krótkofalowców .
7. Marszałkowie Sejmu , senatu , Premier i Prezydent ( oficjalne pismo max 2 strony , rzeczowe – przesłać via PKP i poprosić kogoś z Warszawy aby to po prostu porozwoził )pismo musi być jutro napisane i wysłane aby w piątek dotarło do adresatów 
8. Użyć listy mailowej ze strony PZK do poinformowania jak największej liczby koleżanek i kolegów o akcji 
9. Wszystkie oddziały Terenowe – prośba – niech podadzą swoich koordynatorów akcji protestacyjnej ( mail telefon komórkowy ) 
10. Każdy kto ma nowe pomysły – mile widziany .
11. Prośba a każdej stronie oficjalnej OT była informacja nt. akcji .
12. Zaproście tak jak to uczynili nasi fantastyczni koledzy w Lublinie CB ale też kolegów niezrzeszonych
13. Poproście kolegów ,którzy są naukowcami o pomoc – może też z zagranicy – w końcu prof., jest kierownikiem Resortu!!!
14. Potrzebujemy dobrych prawników – zgłaszajcie się . Niektóre pisma mogą wymagać pomocy prawnej .
Pamiętajmy ta akcja jak nam wyjdzie może być początkiem budowy mocnego zwartego Związku 
Zapomnijmy na czas akcji o animozjach i pretensjach- a może uda się dłużej!
Walczymy o możliwość uprawiania naszego ukochanego hobby 
Vy 73’s Witek
SP9MRO
P.s . Mój mail 24h/dobę 
Telefon od 6;00 do 23;00 z przerwą na SPDXC ( ale sprawy b. ważne też wtedy )
Nr.telefonu 601 430 430 


