Zaproszenie na VI Piknik Eterowy SP-OK-OM
Koniaków 02-03 lipca 2011
TAK, to już po raz szósty !!! Począwszy od 2006 roku Henryk
SP9FHZ wraz z SP9PKS Mikołowskim Klubem Krótkofalowców
funkcjonującym pod patronatem Wydziału Zarządzania
Bezpieczeństwem Starostwa Powiatowego w Mikołowie oraz Śląski
Oddział Terenowy PZK serdecznie zapraszają Koleżanki i Kolegów
krótkofalowców oraz sympatyków naszego hobby w dniach 02 i 03
lipca 2011 (sobota, niedziela) do Koniakowa do Gospody i Pensjonatu
„Koronka” na VI Piknik Eterowy SP, OK i OM - Koniaków 2011.
Miejsce to sąsiaduje ze wzniesieniem „Koczy Zamek” wys. 846 m n.p.m. (oznaczenie do dyplomu:
GCY 10). Położone jest nieopodal najwyższego wzniesienia drogowego w Beskidzie Śląskim,
bezpośrednio przy drodze nr 943 prowadzącej z Wisły do Milówki. Znajduje się tam punkt
widokowy, z którego można podziwiać wspaniałą panoramę Beskidów, a niekiedy i Tatr.
Lokator JN99LN, współrzędne geograficzne dla posiadaczy GPS: 49º32'53″ N, 18º58'26″ E.
W sąsiedniej Jaworzynce znajduje się miejsce styku granic państwowych Polski, Czech i Słowacji

Jesteśmy przekonani, że VI Piknik Eterowy SP, OK i OM - Koniaków 2011
dostarczy uczestnikom także wielu atrakcji związanych z naszym hobby,
zarówno tych dla ducha, jak i dla ciała.
W sobotnim bardziej oficjalnym programie pikniku m.in. przewidziano:
• Ciekawe odczyty techniczne i prelekcje
• Bogatą giełdę sprzętowo-krótkofalarską
• Prezentacja fabrycznego sprzętu krótkofalarskiego (stoisko firmowe)
• Quiz techniczny z nagrodami
• Wręczenie klubowych OSKARÓW
• Loterię TOMBOLA z atrakcyjnymi nagrodami
• Prezentację osiągnięć klubu SP9PKS
• Wystawa sprzętu home_made, materiały informacyjne i reklamowe
• HAM_Festyn i biesiadę przy grillu

W międzyczasie:
• Biuro QSL Śląskiego OT PZK
• Koszulki i czapeczki z nadrukiem, haft komputerowy
• Wspólna fotografia oraz fotografia z „pekaesikiem”
• Praca radiostacji klubowej SP9PKS i innych
• Piknikowe „piwo z kija”
• i wiele innych niespodzianek

Z kolei w niedzielne przedpołudnie proponujemy spędzić na pełnym luzie
i wziąć udział w licznych Krótkofalarskich (i nie tylko) Turniejach Sprawnościowych.
Dania kuchni góralskiej i tradycyjnej zapewnia oczywiście Gospoda „Koronka”.
Rejestracja i przywitanie pierwszych gości -sobota od godz. 9-tej.
Rozpoczęcie pikniku o godz. 10-tej
Prosimy, aby noclegi załatwiać na własną rękę.
• Na miejscu w Pensjonacie „Koronka”: tel. (33) 8556670, 509 613101; adres Koniaków nr 799,
• Agroturystyka „Koczy Zamek”: tel. (33) 8556173, 503 064596; adres Koniaków 755,
„Karczma OCHODZITA”: tel. (33) 855 68 22, 602 478786; adres Koniaków-Pietraszyna 969
Adresy innych miejsc noclegowych dostępne w Internecie.
Obok parkingu udostępnione będzie także miejsce na przyczepy kempingowe i namioty.
Nieopodal w pracowni można będzie zakupić „koniakowskie koronki”.
Ze względów organizacyjnych bardzo prosimy wszystkich chętnych do rejestrowania się przez
wysłanie maila potwierdzającego uczestnictwo na adres klubu: sp9pks@poczta.onet.pl
W dniu pikniku nasłuch radiowy i praca na częstotliwości 145,500 MHz.

Bliższe informacje dotyczące szczegółów programu Pikniku dostępne będą m.in. na stronie
Mikołowskiego Klubu Krótkofalowców www.sp9pks.pl.
Kontakt: Henryk SP9FHZ, tel. 502-286600, e-mail sp9fhz@gmail.com
Do zobaczenia w Koniakowie!
W imieniu organizatorów zaprasza Henryk SP9FHZ.
Koniaków, dnia 30 maja 2011

Fotka zbiorowa z pikniku w roku 2010. Zdjęcie: SQ9CIE.

