
Drodzy Czytelnicy! 
Szanowni Czytelnicy. W większości zdajemy sobie sprawę z waż-

ności promocji naszego hobby przy różnych okazjach. Jako przykład 
aktywności lokalnych środowisk krótkofalowców przekazuję dwie 
ilustrowane relacje z Opolskiego OT PZK. Obydwie imprezy są godne 
naśladowania głównie ze względu na ich charakter i znakomitą po-
pularyzację naszego hobby. W tym numerze jest i akcent techniczny, 
czyli opis, a właściwie notatka o jednym z najlepszych TRX-ów w re-
lacji jego użytkownika. Zapraszam do lektury.

Piotr Skrzypczak SP2JMR, p.o. redaktora naczelnego KP
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Polski Związek Krótkofalowców jest wiodącą organizacją, skupiającą osoby zainteresowane różnymi formami łączności radiowej i wykorzystaniem ich dla 
rozwoju własnego i dobra społecznego. PZK dba o rozwój służby radioamatorskiej i radioamatorskiej satelitarnej w Polsce. PZK jest reprezentantem osób zainteresowanych 
technikami radiowymi wobec instytucji państwowych i organizacji społecznych, krajowych i zagranicznych.

Odznaczenia PZK
W dniu 15 września 2018 r. Prezydium 

ZG PZK podjęło uchwałę o zamiarze odzna-
czenia Złotą Odznaką PZK Kolegów:
– Bogdana Szkudlarka SP3LD
– Wiktora Gagasa SP7EBM

Info. Piotr SP2JMR

Opolscy krótkofalowcy 
z SP6PAZ na 4. Festiwalu 
Dzielnic Opola

Na początku września otrzymaliśmy 
propozycję udziału naszego klubu w orga-
nizowanym już po raz czwarty Festiwalu 
Dzielnic. Impreza odbyła się 23 września 

2018 w niedzielę i trwała od godziny 13.00 
do godziny 19.00. Miejscem tej imprezy, 
a raczej pikniku rodzinnego były tereny 
rekreacyjne w Parku Miejskim na Osiedlu 
im. Armii Krajowej w Opolu. Wśród wielu 
atrakcji, jakie czekały na przybyłych miesz-
kańców opolskich dzielnic, była również 
praca naszego klubu. Już od wczesnych 
godzin porannych ekipa logistyczna przy-
stąpiła do stawiania masztów oraz dwóch 
anten na pasmo 40- i 20-metrowe. Andrzej 
SP6RTX z kolei występował w podwójnej 
roli – zabezpieczał stałą dostawę energii 
elektrycznej do naszego namiotu oraz 
do wszystkich domków reprezentantów 
dzielnic Opola. Kilka dni wcześniej przygo-
towano odpowiednie na ten cel materiały 
promujące krótkofalarstwo. Był kolorowy 
plakat formatu B1, powiększone do forma-
tu A4 najciekawsze karty QSL oraz specjal-

OD LEwEj StROny StOją: ROBERt SP6EK, AnDRZEj SP6RtX, PAwEŁ SQ6DXP, EUGEnIUSZ SP6DIL, AnDRZEj SP6j, KRZySZtOF 
SP6DVP, ADAM SQ6OyO, MAREK SP6GMD. KLęCZy RySZARD SP6KR Z KLUBU SP6PSP 
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wielu kolegów krótkofalowców przybyło 
wraz ze swoimi rodzinami. Otrzymaliśmy 
również zapewnienie, że film nakręcony 
przez Ryszarda SP6KR po zmontowaniu zo-
stanie wrzucony na nasz kanał klubowy na 
YT. Na koniec należy wszystkim Kolegom 
serdecznie podziękować za trud i wysiłek 
włożony w przygotowanie tej całej ak-
cji i poświęcenie niedzielnego czasu dla 
promocji krótkofalarstwa i klubu SP6PAZ 
w szczególności.

Krzysztof Bieniewski SP6DVP
(fot. SP6GMD)

XXXXIX Zjazd SPDXC, 
czyli Stowarzyszenia 
Miłośników 
Dalekosiężnych 
Łączności Radiowych

Zjazd odbył się w dniach 21–23 wrze-
śnia 2018 r. w pięknie położonym u stóp 
Św. Krzyża w Hucie Szklanej ośrodku Jo-
dłowy Dwór. Otworzył go prezes Andrzej 
SP8LBK o godz. 9.40 w sobotę 21 września. 
Na wstępie zebrani uczcili minutą ciszy 
Kolegów, którzy odeszli od nas na zawsze. 
Prezes wspomniał ku przestrodze o tragicz-
nej śmierci Marka SP3CUW.

Po sprawach proceduralnych znów za-
brał głos prezes SPDXC Andrzej SP8LBK, 
omawiając sprawy członkowskie i organi-
zacyjne. 

Miłym akcentem były upominki dla wy-
branych członków SP DX Clubu od marszał-
ka województwa świętokrzyskiego. W jego 
imieniu wręczył je Janek SQ7LQJ.

Jak na każdym zjeździe SPDXC, poza 
kwestiami organizacyjnymi najważniejsze 
były prezentacje. 

Wyprawę na Saint Barthelemy omówili 
SP3GEM i SP6EQZ. Wyprawa używała zna-
ku TO2SP. Oprócz Jurka SP3GEM i Włod-
ka SP6EQZ udział w niej wzięli Ryszard 
K1CC, Janusz SP6IXF, Jan SP3CYY, Krzysztof 
SP6JIU. Była to jedna z najbardziej udanych 
polskich aktywności wyprawowych.

Z kolei Jurek SP3GEM przekazał bardzo 

ciekawe informacje na temat jednego z ty-
pów anten na 40 m.

Oczywistą oczywistością była prezen-
tacja Włodka SP6EQZ i Jurka SP3GEM dot. 
startu zespołu SN0HQ w 2018 r. Podczas 
prezentacji kapitan Zespołu SN0HQ Wło-
dek SP6EQZ omówił szczegółowo pracę 
poszczególnych stacji SN0HQ oraz zasady 
klasyfikacji. Prezentacja była tym ciekaw-
sza, że nasza reprezentacja zajęła II miejsce 
w tegorocznej edycji mistrzostw świata na 
falach krótkich.

Leszek SP6CIK przedstawił historię i za-
sady weryfikacji opracowane przez Clinto-
na DeSoto W1CBD w 1935 r. oraz sposoby 
weryfikacji i rodzaje aplikacji. Omówił regu-
lamin DXCC, w tym pracę przez stacje zdal-
ne, zwane potocznie „remote control”. Pod-
kreślił brak zgodności klasyfikacji osiągnięć 
w pracy „tradycyjnej” oraz remote station. 
Omówił także różnice dot. lokalizacji stacji 
w programie dyplomowym IOTA.

W końcowej części pierwszego dnia 
zjazdu Tomek SP3QDM omówił i zaprezen-
tował łączności w najnowszej emisji FT-8. 
Prezentacja ta cieszyła się dużym zaintere-
sowaniem, także wśród starszych stażem 
i wiekiem naszych członków.

Wśród spraw organizacyjnych znalazły 
się poniższe kwestie:
– Uchwalono zmiany w współzawodnic-

twie IOTA zaproponowane przez Award 
Managera Programu Augustyna SP6BOW.

– Zjazd przyjął nowy regulamin Współza-
wodnictwa Intercontest KF, zgłoszony 
przez Krzysztofa SP7GIQ.

– Zjazd przyjął także zmiany w statucie 
dotyczące sposobu funkcjonowania Za-
rządu SPDXC.

Kolejnym punktem zjazdu było rozdanie 
grawertonów za najlepsze zajęte miejsca 
w zawodach SP-DX Contest 2018 r. Obecni 
na zjeździe nagrodzeni otrzymali trofea na 
miejscu, a pozostałym zostaną one wysłane 
pocztą.

Podsumowanie Intercontestu 2017. 
Podsumowania dokonał prezes SPDXC 
Andrzej SP8LBK w towarzystwie Grzegorza 
SP9NJ. O nagrodach ufundowanych przez 
PZK poinformował Krzysztof SP7GIQ – tym 
razem, oprócz tradycyjnych grawertonów 
za zajęcie pierwszych miejsc w poszcze-

nie na ten cel opracowana historia powsta-
nia Piastowskiego Klubu Krótkofalowców. 
Materiał w formie kolorowej ulotki formatu 
A4 wraz z kilkoma zdjęciami zatytułowano 
„51 lat na falach radiowych Piastowskiego 
Klubu Krótkofalowców SP6PAZ’’. Tego typu 
ulotka była skierowana w głównej mierze 
do mieszkańców w różnym wieku i zawie-
rała informację o tym, co to jest krótkofa-
larstwo i do czego służy. Do ulotki tej była 
też załączona najnowsza nasza karta QSL 
jako wizytówka klubu. W trakcie imprezy 
stoisko nasze odwiedziła dość spora grupa 
ludzi, w tym młodzieży. Rozdaliśmy w su-
mie 37 takich ulotek. Mamy nadzieję, że 
w niedługim czasie zainteresowani przyj-
dą w dzień klubowy do naszej siedziby 
w Opolu Czarnowąsach. Kolega Andrzej 
SP6JU, najstarszy krótkofalowiec i członek 
klubu SP6PAZ, opowiadał odwiedzają-
cym nasz namiot krótkie historie z okresu 
powstawania krótkofalarstwa w naszym 
mieście. Z kolei Janusz SQ6JAN zademon-
strował w czasie pracy na telegrafii (na 
40 m) swoje umiejętności w nadawaniu 
szybką telegrafią. Trochę pogoda w tym 
dniu nie dopisała, było dość chłodno i po-
chmurno. Pod koniec imprezy zaczął wiać 
dość silny wiatr i były obawy o losy nasze-
go wypożyczonego namiotu oraz całego 
sprzętu. W trakcie całej imprezy pracowano 
w paśmie 40- i 20-metrowym na fonii oraz 
telegrafii. W pracach przygotowawczych 
jak np. ustalanie końcowego tekstu ulot-
ki uczestniczyli również: Andrzej SP6CC, 
Jarek SP6OJK, SławekSP6ZC. Prezes klubu 
Robert SP6EK w rozmowach z naszymi 
gośćmi informował szczegółowo o naszej 
wieloletniej działalności oraz o planach na 
przyszłość. Do naszego namiotu zaglądali 
również koledzy krótkofalowcy z Opola 
i okolic. A oto wykaz wg listy obecności: 
Janek SP6GEQ, Eugeniusz SP6DIL, Krzysz-
tof SP6DVP, Andrzej SP6RTX, Krzysztof 
SQ6KIV, Ryszard SP6KR z klubu SP6PSP, były 
członek klubu Alek ex SP6DGQ, Andrzej 
SP6JU, Edmund SQ6CNR, Bernard SQ6DXZ, 
Sebastian SQ6SEB, Marek SP6GMD, Adam 
SQ6OYO, Mietek SP6FRQ z klubu SP6PSP, 
Paweł SQ6DXP, Sławek SP6ZC, Andrzej 
SP6CCE, Robert SP6EK, Gustaw SQ6NDG, 
Michał SQ6MNN. Nadmienić trzeba, że 

 GRUPOwE ZDjęCIE UCZEStnIKów ZjAZDU SPDXC (FOtO SP5CCC
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gólnych kategoriach zwycięzcy otrzymali 
nagrody rzeczowe, zgodne z ich oczekiwa-
niami.

W kolejnym punkcie zjazdu zebrani 
wytypowali do nagród 28 stacji spośród 
tych, które zgłosiły co najmniej 200 QSO’s 
w SPDXConteście 2018. 

Zjazd zakończył swoje obrady w nie-
dzielę, 23 września ok. godz. 10.00 krótkim 
podsumowaniem i podziękowaniem dla 
wszystkich członków i sympatyków na-
szego Stowarzyszenia. W zjeździe uczest-
niczyło łącznie ponad 80 członków i sym-
patyków SPDXC. Nowinką techniczną była 
prezentacja najnowszego TRX-a firmy Flex 
o którym piszemy poniżej. 

Poza tym Zjazd odbywał się w bardzo 
pogodnej koleżeńskiej atmosferze.

Andrzej SP8LBK & Piotr SP2JMR

Nowości Flex Radio
Najnowsze produkty firmy Flex Radio 

System to cztery modele SDR z serii 6xxx – 
Flex 6400, 6400M i Flex6600, 6600M.

Po raz pierwszy FRS pod naciskiem 
użytkowników wstawiło duży dotykowy 
kolorowy monitor o wysokiej rozdzielczo-
ści 1920×1200 IPS HDMI, tradycyjne gałki 
i pokrętła w modelach z oznaczeniem na 
końcu „M” i takim to sposobem urządzenia 
te stały się niezależne od komputerów, jak 
to do tej pory było.

Flex 6600M ma aż cztery niezależne od-
biorniki rewelacyjnej jakości. To moje drugie 
radio Flex. Pierwszym był Flex 6300 i prze-
stawienie się z wieloletniego użytkowania 
i fana firmy Icom na mysz i klawiaturę nie 
było lekkie, ale spokojnie można to ogarnąć 

(Flex 6300 jest zależny od zewnętrznego 
komputera). W styczniu 2018 skontaktowa-
łem się z Flex Radio System w USA i zamówi-
łem model 6600M Po wpłacie pełnej kwoty 
i kilku miesiącach oczekiwań, niezliczonej 
liczby e-maili z zapytaniem, kiedy paczka 
będzie u mnie chyba potraktowali mnie jako 
wyjątkowego natręta i otrzymałem go jako 
chyba druga osoba w EU, długo przed ofi-
cjalna premierą w UE, przedłużaną ze wzglę-
du na oczekiwania i problemy z uzyskaniem 
certyfikatu UE i innymi problemami biuro-
kratycznymi. Paczka w wakacje przyszła do 
mnie do domu. Była nieprawdopodobnie 
lekka, to pierwsze wrażenie jak ją odbiera-
łem od kuriera.

Flex6600M ma aż cztery naprawdę re-
welacyjne i bardzo czule niezależne od-
biorniki z doskonałą selektywnością. To jak 
bym miał dwa TRX z dwoma odbiornikami, 
a tu wszystko jest zamknięte w jednym!

Monitorowanie trzech pasm równocze-
śnie, a nadawanie na jednym i dowolne 
szybkie przełączanie miedzy nimi bez kabli 
przelączników itd to czysta przyjemność.

Dźwięk jest bardzo czysty i przyjemny 
dla ucha, nie ma mowy o zmęczeniu przy 
długiej pracy czy to CW czy SSB.

Praca w trybach DIGI to następny po-
ziom przyjemności. Możesz np. uruchomić 
wiele kopii WSJT, aby monitorować dwa 
miejsca w tym samym czasie.

Jakość zastosowanych filtrów i to, co 
one potrafią, robią ogromne wrażenie.

Wyłapanie stylu pracy stacji DX-owej 
gdzie zbiera stacje wołające i jednoczesne 
jej obserwowanie w Panadapter to po pro-
stu bajka.

Wszystkie gniazda są umieszczone 
z tyłu, więc masz czyste wolne biurko. 

Liczba kabli do podłączenia to następny 
szok dla mnie, zapomnij o dotychczasowej 
plątaninie z tyłu, wszystko ograniczone do 
niezbędnego minimum – 4, w porywach 
do 5. Możliwość dowolnego zaprogramo-
wania stylu i metody pracy przypisanej do 
każdego pasma i wywołanie to jednym 
przyciskiem. Flex robi to za ciebie, jak tyl-
ko mu poświęcisz czas na początkowe 
ustawienia. Hałas wentylatora nawet po 
wielogodzinnej pracy jest praktycznie nie-
zauważalny.

Przedni panel jest z przyjemnego w do-
tyku i cichego plastiku, gałki są pokryte 
bardzo dobrej jakości tworzywem przypo-
minającym gumę.

Jeśli ktoś się zdecyduje na dodatkowy 
zewnętrzny panel, tzw. Maestro, łączący się 
poprzez Wi-Fi z główna stacją, to uniezależ-
ni się od siedzenia non stop i czekania na 
DX-a w swoim radio shack, możesz prze-
mieszczać się dowolnie po swoim domu, 
ogrodzie itd. Np. masz gości w domu, a tu 
zaczyna prace P5. Nic prostszego: zabierasz 
Maestro siadasz do stołu z biesiadnikami 
i ani ty im nie przeszkadzasz ani oni tobie 
i spokojnie zaliczasz P5 wilk syty i owca 
cala. 

Jedziesz w delegacie na wakacje i nie 
masz możliwości zabrania swojej stacji 
ze sobą, a w tym czasie będzie pracowała 

stacja DX na której ci zależy – nic prościej-
szego, zabierasz tylko Maestro, klucz do 
CW czy zestaw nagłowny, konfigurujesz na 
miejscu panel aby „wszedł” w Internet i już 
masz stały kontakt ze swoją stacją w domu. 

Nie sposób opisać wszystkich możliwo-
ści tych urządzeń na jednej stronie, tym 
bardziej ze to właśnie sami posiadacze 
Flexów poprzez własne forum zgłaszają, co 
by ewentualnie chcieli w następnej wersji 
oprogramowania. Ten transceiver rozwija 
się nieprzerwanie.

Serwis i kontakt z FRS w nawet naj-
mniejszej błahej sprawie jest natychmia-
stowy, nie zostawiają cię z żadnym proble-
mem z twoją niewiedza itd. Odpowiedzą 
na każde twoje pytanie. To jest wręcz nie-
prawdopodobne ich podejście do klienta!

Tylko żebym ja miał jeszcze czas na 
choć w małym procencie na zabawę z tym 
urządzeniem, ale może na bardzo stare 
lata niebawem go znajdę. Na forum PKI 
jest zakładka Flex i zapraszam chętnych do 
podzielenia się swoja wiedza i doświadcze-
niami z Flex Radio System.

Waldi SP7IDX

Biwak OT-11 Opole 
Malina 2018

W dniu 1 września 2018 nad kąpie-
liskiem Malina w Opolu odbyło się spo-
tkanie krótkofalowców z województwa 
opolskiego OT11. Klimat Łosia sprawił, że 
postanowiono zorganizować też podobne 
spotkanie na mniejsza skalę.

Kierowaliśmy się zasadą, że jeśli ktoś 
potrafi skonstruować nadajnik to poradzi 
sobie z namiotem… Organizacją spotka-
nia zajęli się członkowie klubu SP6PSP: 
SP6JZG, SP6JU, SP6KR, SP6KR, SP6GIY. Miej-
sce spotkania to kąpielisko Malina w Opolu, 
w dzielnicy Grudzice. Jezioro ma plaże 
i miejsca do łowienia ryb, jeśli ktoś jeszcze 
się zajmuje wędkowaniem. Poza tym jest 

nAjnOwSZE RADIO FIRMy FLEX w PEŁnEj OKAZAŁOśCI (FOtO 
SP7IDX)

BIwAK MALInA RADIOStACjA PROMOCyjnA

wRęCZEnIE nAGRóD ZA SPDXCOntESt 2018
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bezpłatne, co jest atutem dodatkowym. 
Spotkanie odbyło się z udziałem opolskich 
klubów z Nysy, Opola, Brzegu i Prudnika. 
W trakcie organizowania miejsca koledzy 
z nyskiego SP6PNZ okazali się najbardziej 
zaawansowani i wyposażeni w odpowiedni 
sprzęt do biesiadowania, co warunkuje 
wspaniale spędzenie czasu. W ciągu dnia 
zajmowano się rozkładaniem i próbami 
nowych konstrukcji antenowych.

Funkcjonowała mała giełda sprzętowa. 
Wszyscy też czekali niecierpliwie na żur 
z ogniska, gotujący się w dużym żeliwnym 
antycznym garze. Pogoda była słoneczna 
i ciepła, więc znaleźli się też amatorzy ką-
pieli w jeziorze. Po południu piękna pogo-
da się załamała i spadł deszcz. Po deszczu 
na wieczór była ponownie piękna pogoda. 
Znowu zapłonęło ognisko przy którym 
jeden z biwakowiczów zaprezentował się 
w roli Dylana, pięknie śpiewając i grając na 
gitarze oraz harmonijce. Dla mieszczuchów 
noc pod namiotem to wspaniała odmiana 
od codzienności więc chyba do spotkania 
za rok.

Jurek SP6JZG Opole

Krótkofalarska Jesień 
na Pogórzu –  Jodłówka 
Tuchowska 2018

Jak co roku, tradycją spotkań pod ha-
słem „Krótkofalarska Jesień na Pogórzu” 
w Jodłówce Tuchowskiej jest piątkowe za-
gospodarowanie terenu. Tradycyjnie też 
temat ten przejął na siebie Zbyszek SP9IEK 
i tym razem wraz z Tomkiem SP9TOB po-
jawili się na miejscu jako pierwsi. Przy-
byli również inni Koledzy z OT 28, Marek 
SQ9CAQ, Krzysztof SQ9MUO, Tomek SQ9K-
DO. Z Grupy SP9YFF – Krzysztof SP9UPK 
i Piotrek SO9DXX, a wieczorem przybył 
także Piotr SP2JMR – sekretarz ZG PZK 
wraz z Krzysztofem SQ2JK z klubu SP2PBM 
(OT04). Trudno mi wszystkich wymieniać. 
Po za tym zawsze w tym czasie jest sporo 
pracy, więc tematów sporo i każde ręce są 
przydatne.

Silent KeyS
W okresie od 10 września  

do 10 października 2018 r. opuścili 
nasze szeregi na zawsze następujący 

koledzy:

HenryK Kołek SQ9GAr

Artur HAjer SP6rlF 

Antoni Kiełbus SP2iAZ
cześć ich pamięci! 

Piotr sp2jmr

Sobota – piękna pogoda. Od wczesne-
go poranka przybywają kolejni goście. 
Przybyli m.in prezes sąsiedniego OT 05 
Wiesław SP8NFZ z małżonką, Adam SP8N 
– prezes OT nr 18, koordynator IARU MS Ja-
nek SP9BRP, delegat OT Jacek SP9RPW. Jak 
co roku, od lat jest też z nami kolega Wal-
dek SP9MZX – założyciel, opiekun i szko-
leniowiec grup krótkofalarskich w Dębicy. 
Zaszczyciła nas obecnością grupa przed-
stawicieli SPOTC, przedstawiciele SN0HQ 
(Janusz SP9JZT, Adam SP8N, Krzysztof 
SQ2JK), wielu weteranów krótkofalarstwa 
polskiego i seniorów, ale także młodzieży. 
Oczywiście jest też większość kolegów 
członków Tarnowskiego OT. Teren zapełnia 
się błyskawicznie. Pogoda piękna od rana. 
Kramiki rozkładają się na boisku szkolnym. 
Koledzy eksponują sporo sprzętu nowego 
i z demobilu, dla leniwych i dla „dłubaczy”. 

Około godziny 12.00 tuż przed obia-
dem, robimy wspólne zdjęcie pamiątkowe. 
Szkoda tylko, że nie wszyscy obecni na 
spotkaniach, chcą się fotografować, bo to 
przecież świetna pamiątka.

Po obiedzie „oficjalna” część spotka-
nia, które otworzył prezes OT 28 – Janusz 
SP9LAS. W prezydium zasiedli również  
Zbyszek SP9IEK – wieloletni prezes nasze-
go OT, Piotr SP2JMR – sekretarz ZG PZK 
oraz Jacek SP9RPW – delegat OT na zjazd 
PZK. Po oficjalnym powitaniu zgromadzo-
nych głos zabrał Piotr SP2JMR sekretarz 
PZK. W krótkich zdaniach omówił bieżącą 
sytuację w PZK. Znaczną część swojego 
wystąpienia poświęcił tegorocznej edycji 
Mistrzostw Świata IARU na falach krótkich 
czyli IARU HF Championships i udziału 
w ich naszej reprezentacji czyli zespołowi 
SN0HQ. Podkreślił, że wg nieoficjalnych 
wyników SN0HQ zajęła drugie miejsce na 
świecie i co najistotniejsze po raz pierwszy 
w historii wyprzedziliśmy stację niemiecką 
DA0HQ naszego największego konkurenta. 
Uczestnicy spotkania korzystając z obec-
ności przedstawicieli zespołu SN0HQ zgo-
towali Im owację na stojąco. 

Z kolei nastąpiła najważniejsza część 
spotkania czyli podsumowanie „Zawo-
dów Tarnowskich” i wręczenie nagród – 
pucharów, dyplomów i innych trofeów. 

Przekazujemy gratulacje dla zwycięzców, 
a pokonanym życzymy więcej szczęścia 
w następnych zawodach.

Sponsorzy: Wydział Promocji Marki Mia-
sta Tarnowa, Firma IGLOO i Miloo-Elec-
tronics – Władysław Włodarczyk, „ELZAT” 
Spółka z o.o. z Tarnowa – Krzysztof SP9RHN 
i Jacek SP9RPW oraz Wilhelm SP8AJC,  Pre-
zydium ZG PZK –Piotr SP2JMR, hurtownie 
MegaEl Tarnów i A&K Tarnów – SP9JZT  
uatrakcyjnili swoimi gadżetami, które zo-
stały rozdane obecnym na spotkaniu. Dba-
jąca o część kulinarną grupa „kociołkowa” 
także nie zawiodła. Dziękujemy Kolegom 
SQ9MUO, SQ9OL, SP9RHN i innym pracowi-
tym oraz ofiarnym duszom.

W międzyczasie nawiązaliśmy kon-
takt i omówiliśmy plany na przyszły rok 
z Sołtysem Jodłówki Tuchowskiej, panem 
Radosławem Osiką. Wspólnie planujemy 
wyjść do lokalnej społeczności i promo-
wać działania, współpracę i znaczenie 
krótkofalowców, szczególnie w sytuacjach 
kryzysowych. Na równoległej imprezie 
„Festyn Grzybiarski” Piotr SP2JMR w kilku 
słowach przedstawił naszą krótkofalarską 
działalność, cel naszej corocznej obecno-
ści na terenie Jodłówki Tuchowskiej, jed-
nocześnie zapraszając ludność lokalną na 
nasze coroczne spotkania. 

W sumie szacujemy liczbe uczestników 
na około 220 osób. Dziękujemy!

Serdecznie dziękujemy:
– Dyrekcji Szkoły Podstawowej w Jodłówce 

Tuchowskiej oraz Dyrekcji DWD w Jo-
dłówce Tuchowskiej za udzielanie swojej 
gościnności nam i naszym gościom.

– Sponsorom  rozlosowanych gadżetów
– Kolegom organizatorom: Zbyszkowi 

SP9IEK, który wraz z Prezesem OT od 
początku do końca zajął się organizacją 
obiektu, Markowi SQ9CAQ – organizacja 
radiostacji i doprowadzenie wykorzysty-
wanych sal szkolnych, do stanu pierwot-
nego, Tomkowi SP9TOB – biuro spotka-
nia, „grupie kociołkowej”  oraz sponsorom 
wkładu kociołkowego za przygotowanie 
bardzo smacznego kociołka.

– Wszystkim Koleżankom i Kolegom, któ-
rzy aktywnie uczestniczyli w organizacji 
i przebiegu tego spotkania.

Zapraszamy znowu za rok. Do zobacze-
nia.

Vy 73. Staszek SQ9AOR

UCZEStnICy SPOtAKnIA w jODŁówCE tUCHOwSKIEj 2018


