
 
 

Lubliniec, 8.05.2016 r. 

 

INFORMACJA  

o PLENEROWYM SPOTKANIU INTEGRACYJNYM 

KLUBU SP9PEW 

 
   Zgodnie z zapowiedzią w dniu 7.05.2016 r. r. na śródleśnej polanie przy Leśniczówce Lubliniec 

członkowie  naszego klubu oraz koledzy krótkofalowcy z wielu miejscowości w kraju spotkali się na 

Plenerowym Spotkaniu Integracyjnym „WIOSNA 2016”. 

Spotkanie rozpoczęło się o godz. 9,oo od zainstalowania  radiostacji KF przez Eligiusza SP9LLS i 

Janusz SP9RCG.  

   W spotkaniu z ramienia naszego klubu udział wzięli: SP9TDX, UNK, LLS, RVC, RVU, RTK, RCG, 

CWF, FJJ,  DHY, SQ9FMZ, SO6AHZ, SWL-Andrzej. 

 

    Z ramienia Oddziału Terenowego 06 PZK w Katowicach udział wzięli; Prezes Marek SP9HTY i 

Skarbnik Artur SQ9BDB. Zarząd Główny PZK reprezentował kol. Tadeusz SP9HQJ – Sekretarz ZG. 

Ponadto gościli członkowie następujących klubów PZK: SP9ZPS, SP9PNB, SP9KJM, SP9KDU, 

SP9KDA, SP9PKS oraz kilku sympatyków krótkofalarstwa. Niektórzy przybyli ze swoimi XYL, co się 

bardzo chwali. 

 

    Przez  cały czas czynny był „szwedzki stół” oraz grill. Nadwornymi kucharzami  byli Damian 

SQ9FMZ i Janusz SP9RCG. Spisali się świetnie. Nic nie „przypalili”. Ale chyba największym 

powodzeniem cieszyło się swojskie danie w postaci „pajdy chleba ze smalcem i ogórkiem”. Wszystkim 

smakowało i nikomu nie zaszkodziło. 

 

    W trakcie spotkania  odbyły się zawody strzeleckie z broni pneumatycznej w kategorii HAM i XYL. 

Niektórzy zawodnicy osiągnęli imponujące wyniki. Ale nie chodziło o wyniki, tylko o wspaniałą 

zabawę. Zawody prowadzili Jacek SP9RVC i SWL – Andrzej. 

Zwyciężczynie i zwycięzcy otrzymali dyplomy.   

 

    Ponadto wszyscy uczestnicy spotkania otrzymali upominki w postaci materiałów promujących 

Ziemię Lubliniecką. Było to możliwe dzięki Starostwu Lublinieckiemu, Urzędowi Miasta Lubliniec, 

Urzędowi Gminy Ciasna i Nadleśnictwu Lubliniec, które to instytucje przekazały nam upominki - za co 

serdecznie dziękujemy. 

Każdy z uczestników  otrzymał też stosowny „CERTYFIKAT” potwierdzający udział w spotkaniu. 

Nasz klubowy kolega Maciek SP9RVU z okazji swoich 60 urodzin przyjął najserdeczniejsze  życzenia 

oraz urodzinową laurkę. 

 

Przez cały czas trwania spotkania dominowały dyskusje,  oczywiście na tematy krótkofalarskie.  

 

    Myślę, że wszyscy uczestnicy byli zadowoleni z tego spotkania, tym bardziej, że miejsce jest bardzo 

urokliwe, a  pogoda nam dopisała. 

Łącznie w spotkaniu wzięły udział 32 osoby. Przeprowadzono ponad 100 QSO. 

  

    Zresztą co się będę rozpisywał. Wszystko widać na zdjęciach wykonanych przez wielu kolegów. 

Zakończyliśmy po godz. 19,oo. 

Kto nie był niech żałuje! 

                                                                                                                        Stanisław 

                                                                          SP9UNK 

 

 


