
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI  

JASIELSKIEGO KLUBU ŁĄCZNOŚCI SP8KJX LOK 

ZA LATA 2015–2020 

 

 

2016 

W styczniu otrzymaliśmy zaproszenie od klubu SP8KKM na spotkanie opłatkowe w Dębicy, 

w którym uczestniczyliśmy, a potem w kolejnych latach. W ramach współpracy z Dębickim 

Klubem Krótkofalarskim spotykaliśmy się również w okresie wakacyjnym w Głobikowej. 

 

W tym samym roku SP8KJX zajął bardzo dobre, 10. miejsce w Zawodach Ligii Obrony Kraju 

– Otwartych Mistrzostwach Polski Amatorskich Radiostacji Klubowych i Indywidualnych. 

 

W tym czasie w Internecie ukazały się też obszerne artykuły przedstawiające historię klubu: 

w grudniu 2015 na portalu nowiny24.pl pt. „Nadajemy na tych samych falach” oraz w 

sierpniu 2016 na portalu internetowym twojejaslo.pl „Podróżują w eterze”.  

 

2018–2019  

Wystąpiliśmy o znak okolicznościowy SN0KTR. Spod tego znaku prowadziliśmy łączności 

ze stacji nadawczej usytuowanej w Skansenie Archeologicznym „Karpacka Troja” w 

Trzcinicy. Wydarzenie cieszyło się dużą popularnością na pasmach. 

 

W całym okresie sprawozdawczym organizowaliśmy coroczne spotkania krótkofalowców na 

górze Liwocz, gdzie przyjeżdżali koledzy z Polski, Czech i Słowacji. 

 

Łączność kryzysowa 

W 2018 roku, dzięki uporowi prezesa zostaliśmy wpisani do Ogólnopolskiego Klubu SP 

EmCom PZK i równocześnie nawiązaliśmy współpracę z Miejskim Centrum Zarzadzania 

Kryzysowego w Jaśle.  

Obecnie do Rzeszowskiej Krótkofalarskiej Sieci Ratunkowej SP EmCom należy siedmiu 

członków klubu. Wśród nich są m.in. pielęgniarka – anestezjolog oraz ratownik z psem – 

członek stowarzyszenia STORAT i jednocześnie ratownik GOPR, biorący udział w akcjach 

poszukiwawczych zaginionych ludzi. Dwóch innych klubowiczów współpracuje ze 

stowarzyszeniem jako pozoranci (ochotnicy uczestniczący w ćwiczeniach dla ratowników z 

psami) oraz jako pomoc w sprawach dotyczących łączności radiowej podczas akcji 

poszukiwawczych. 

 

Zawody 

Klub SP8KJX, a także jego członkowie, przez cały ten czas brali czynny udział we 

wszystkich zawodach w prowadzeniu łączności. W ostatnich dwóch miesiącach były to 

wywołania spod znaku stacji klubowej: w sierpniu w zawodach „W hołdzie uczestnikom 

Powstania Warszawskiego 1944” (łączności prowadzone z terenu) oraz „O replikę lampy 

Ignacego Łukasiewicza”.  

 

W roku 2020 z powodu pandemii wszelkie spotkania wyjazdowe zostały wstrzymane, a 

działalność członków klubu skupiona była m.in. wokół prac konserwacyjnych 

przemienników, szczególnie SR8V, których tylko w tym roku wykonano pięciokrotnie. 

Konieczność ta spowodowana była występowaniem innych, mocnych sygnałów przy 

zainstalowanych na górze Liwocz przemienników, a tym samym zakłóceń w pracy urządzeń. 

 



Siedziba 

Z przyczyn od nas niezależnych w czerwcu 2019 r. opuściliśmy pomieszczenie klubowe, 

mieszczące się w budynku Zespołu Szkół Miejskich nr 3 w Jaśle przy ul. Szkolnej 38. Po 

usilnych staraniach i przychylności wójta gminy Jasło udało się pozyskać miejsce na nową 

siedzibę w Domu Ludowym w Jareniówce. Pod koniec września na dachu budynku 

zamontowano antenę na pasmo UKF, zgromadzono sprzęt nadawczo-odbiorczy. Działania 

zmierzające do pełnego wyposażenia nowej siedziby klubu wciąż są na etapie rozwojowym. 

 

O ważnych wydarzeniach z życia klubu SP8KJX każdy może pozyskać informacje 

umieszczane na bieżąco na stworzonej w tym roku zupełnie nowej stronie internetowej: 

sp8kjx.jaslo.org.pl. 

 

Do klubu dołączyli nowi członkowie – SP8AT, SP8GK, SP8RR, SQ8SW  

Odeszli – Olek SP8ASP, Jacek SP8NAD, Marian SP8TJQ 

 

 

Jasło, 12 października 2020 r. 

 

        /-/ Aleksander Ofiarski SP8NFO 

         prezes SP8KJX 

 

 


