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Wszystkie kategorie
Gorące tematy
Wieści z Ratusza
Głos z Rady
Kościół i religia
Ważne rocznice
Gospodarka i praca
Nauka i oświata
Życie kulturalne
Informacje sportowe
Zapowiedzi
Ciekawostki i plotki

Mimo wakacji, krótkofalowcy siemianowickiego Klubu SP9KJM
nie próżnują i wykazują wzmożoną aktywność. Na przestrzeni
ostatniego miesiąca zanotowali bowiem kilka znaczących sukcesów
- Adam Skorupka został wicemistrzem Polski na Ogólnopolskich
Zawodach Wieloboju Łączności dla dzieci i Młodzieży!
Niewątpliwym największym sukcesem jest udział dwóch klubowiczów w
Ogólnopolskich Zawodach Wieloboju Łączności dla Dzieci i Młodzieży do lat 18,
zorganizowanych w dniach 27 – 28 czerwca br. Skierniewicach przez Zarząd Główny
LOK. W kategorii dzieci do lat 10, Adam Skorupka zajął II miejsce, uzyskując tytuł
Wicemistrza Polski, natomiast Mikołaj Krynojewski zajął VII miejsce w kategorii
juniorów. Warto wspomnieć, iż obaj zawodnicy w podobnych zawodach wojewódzkich
zorganizowanych w maju br. w Kokotku k. Lublińca zajęli pierwsze miejsca w swoich
kategoriach wiekowych.

W związku z XV – leciem Katowickiego Holdingu Węglowego, w pomieszczeniach
Katowickiego Holdingu siemianowiccy krótkofalowcy pracowali na radiostacji
klubowej pod znakiem okolicznościowym HF15KHW, a w ostatni weekend czerwca
zorganizowali konkurs radiowy o Puchar Prezesa KHW, cieszący się ogromną
popularnością.

Zwycięzca konkursu otrzyma puchar, natomiast pozostali wśród uczestników konkursu
rozlosowane zostaną nagrody rzeczowe. Niezależnie od nagród rzeczowych, każdy z
uczestników otrzyma również okolicznościowy dyplom i kartę QSL. Stwierdzono udział
ponad 150 uczestników konkursu, natomiast przeprowadzono ogółem ponad 300
łączności. Działania te miały przy okazji swój wymiar marketingowy na rzecz KHW,
ponieważ siemianowiccy operatorzy byli swoistymi ambasadorami braci górniczej,
zapoznając swych korespondentów ze specyfiką i zagrożeniami zawodu górniczego.

W ostatni weekend, tj. 5 – 6 lipca br., siemianowiccy krótkofalowcy wzięli udział w III
Pikniku Eterowym pod nazwą „SP – OK – OM” w pensjonacie „Koronka” w
Koniakowie – krótkofalarskiej imprezie towarzyszącej Dniom Gminy Istebna. Tylko w
sobotę w spotkaniu wzięło udział aż 65 licencjonowanych nadawców z różnych
zakątków kraju. To trzecie już z kolei spotkanie cieszy się coraz większą popularnością,
bowiem poza wymiarem spotkania towarzyskiego odbywają się tu ciekawe wykłady
techniczne, interesujące środowisko nadawców.

W tym roku przedmiotem prelekcji były między innymi : aspekty prawne i techniczne w
zakresie montowania anten nadawczo – odbiorczych, ochrona odgromowa i
przepięciowa urządzeń nadawczo – odbiorczych. Największym zainteresowaniem
jednak cieszyła się prelekcja multimedialna Marka – SP9BQJ dotycząca polskiej
krótkofalarskiej wyprawy do Nowej Zelandii. Marek bowiem w sposób niezwykle
barwny złożył relację z wyprawy, która również obfitowała w różnego typu
niespodzianki. Niedziela z kolei upłynęła pod znakiem zmagań sportowo –
rekreacyjnych, bowiem odbyły się między innymi zawody w rzucie tzw. „murzynkiem”,
swoiste łowy na lisa i szereg innych podobnych przedsięwzięć. Tak więc siemianowiccy
krótkofalowcy nie tylko intensywnie pracują, ale potrafią się świetnie bawić.
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