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Ważne rocznice

Półwiecze działalności świętowali w Domu Kultury "Chemik"
członkowie Klubu Łączności SP9KJM - uznawanego za jeden z
najprężniejszych w naszym regionie. Skupia on ludzi, którzy w swój
kodeks postępowania wpisali wartości tej miary, jak patriotyzm,
lojalność, szlachetność i koleżeństwo.

W Domu Kultury „Chemik” odbyła się uroczystość 50 – lecia Klubu Łączności SP9KJM.
Wzięło w niej udział ponad 50 osób. Wśród uczestników spotkania byli przedstawiciele
Urzędu Miasta w Siemianowicach Śl.- wiceprezydent Henryk Ptasznik i przewodniczący
Rady Miasta Andrzej Gościniak oraz wiceprzewodniczący Rady Miasta i jednocześnie
kierownik Domu Kultury „Chemik” Zbigniew Krupski. Zarząd Wojewódzki LOK
reprezentowali : Barbara Karge i Jan Okoń. W spotkaniu wziął również prezes Polskiego
Związku Krótkofalowców Piotr Skrzypczak – SP2JMR. Wśród zaproszonych gości znaleźli
się również dwaj przedstawiciele Oddziału Terenowego PZK w Jarosławiu tj. Zbigniew
Guzowski – SP8AUP i Benedykt SP8IQQ.

Sprawozdanie z działalności Klubu oraz plan zamierzeń Klubu na najbliższe miesiące
przedstawił prezes Klubu Eugeniuesz Kurzeja – SP9KJM. Stwierdzić należy, iż na przestrzeni
półwiecza siemianowicki Klub Łączności zapisał się pozytywnie w świadomości
mieszkańców miasta, ponieważ podejmował i nadal podejmuje szereg przedsięwzięć nie tylko
na rzecz swoich członków, ale również na rzecz mieszkańców miasta, a zwłaszcza na rzecz
dzieci i młodzieży.

Do najbardziej widocznych i praktycznych aspektów działalności tego Klubu zaliczyć należy
działalność edukacyjną, polegającą na szeroko pojętej politechnizacji tj. przybliżaniu
zdobyczy nowoczesnej techniki radiowej. Ponadto Klub podejmuje także funkcje
wychowawcze ukierunkowane na dzieci i młodzież, propaguje sporty obronne ( strzelanie,
rzut granatem, zawody wieloboju łączności, radioorientacja sportowa ) krzewi wartości
patriotyczne. Już w czerwcu br. w Kucobach k. Lublińca Klub zorganizuje centralne zawody
wieloboju łączności i radioorientacji sportowej.
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W czasie spotkania głos zabierali zaproszeni goście, którzy wysoko ocenili dotychczasowe
dokonania Klubu i plan zamierzeń, czego przykładem może być między innymi
okolicznościowe pismo pochwalne, wręczone prezesowi Klubu przez wiceprezydenta
Henryka Ptasznika i przewodniczącego Rady Miasta Andrzeja Gościniaka. Również władze
centralne PZK wysoko oceniają dokonania Klubu, czego dowodem może być chociażby
uhonorowanie tego Klubu Odznaką Honorową PZK 5 lat temu.

W dalszej części spotkania nastąpiło wręczenie odznaczeń LOK – owskich najbardziej
zasłużonym członkom Klubu. Z okazji okrągłej rocznicy Klubu, Tadeusz Pamięta – SP9HQJ
opracował monografię pod tytułem „Historia Klubu SP9KJM”, którą otrzymał każdy
uczestnik spotkania. W tym miejscu należy podkreślić, iż nakład 250 egzemplarzy
sponsorował Urząd Miasta.
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Obchodom towarzyszyła wystawa historycznego sprzętu nadawczo – odbiorczego,
pamiętającego nawet czasy II wojny światowej. Po części oficjalnej i poczęstunku, nadszedł
czas na długie Polaków rozmowy …
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Autor: Tadeusz Pamięta SP9HQJ, Ewa Roch – Wyrzykowska
Fragment strony internetowej http://www.siemianowice.pl/isi/ - Informacyjny Serwis
Internetowy „Reporterskim okiem”.
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