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Gospodarka i praca

W Domu Kultury „Chemik” odbyło się wyjazdowe Posiedzenie
Prezydium i Głównej Komisji Rewizyjnej Zarządu Głównego Polskiego
Związku Krótkofalowców.

Z inicjatywy mieszkańca Siemianowic Śl. Tadeusza Pamięty SP9HQJ, pełniącego obowiązki
Sekretarza Generalnego Polskiego Związku Krótkofalowców w Domu Kultury „Chemik”
odbyło się wyjazdowe Posiedzenie Prezydium i Głównej Komisji Rewizyjnej Zarządu
Głównego PZK, w którym wzięło udział łącznie 10 osób. Zaproszeni goście przybyli z
Bydgoszczy, Torunia, Poznania, Zielonej Góry, Tarnowa, Zabrza i Bytomia.

Stwierdzić należy, iż Dom Kultury „Chemik” kilkakrotnie gościł w swoich podwojach
krótkofalowców z całego kraju, ponieważ tu odbywały się zebrania sprawozdawcze i
sprawozdawczo – wyborcze Śląskiego Oddziału Terenowego PZK, spotkania noworoczne, a
także przybywało tu z wizytą wielu krótkofalowców z kraju.
Głównym i chyba najważniejszym tematem ostatniego posiedzenia tych dwóch centralnych
organów PZK było omówienie stanu przygotowań do XIX Nadzwyczajnego Krajowego
Zjazdu Delegatów PZK, który odbędzie się 27 lutego br. w Warszawie, a którego głównym

celem ma być uchwalenie i wdrożenie w życie nowego Statutu PZK. Zebrani mieli dużo
pracy, ponieważ należało przygotować i uzgodnić wiele praktycznych spraw związanych ze
Zjazdem PZK i dograć wiele szczegółów. Warto podkreślić, iż opracowany nowy Statut jeśli
zostanie uchwalony i wejdzie w życie to znacznie ułatwi funkcjonowanie organizacji, a
zwłaszcza procesy decyzyjne, jak też zapewni w większym zakresie oszczędności organizacji.

Zebrani na siemianowickim spotkaniu przedstawiciele organów centralnych PZK omawiali
najbardziej aktualne i pilne sprawy związane z funkcjonowaniem organizacji, jak też podjęli
szereg wiążących decyzji. Jak w każdej organizacji społecznej, tak i w PZK życie nie jest
usłane różami, ponieważ należy rozwiązywać szereg problemów dnia codziennego. Do
największych problemów zaliczyć problem antenowy, zagrożenie interesów organizacji
poprzez tworzenie różnego typu biurokratycznych barier, powoli zanikający, ale nadal
niebezpieczny problem PLC. Środowisko PZK może pochwalić się stałym i systematycznym
wzrostem członkostwa, ponieważ przynależność do organizacji do nie tylko pomoc w obrocie
kartami QSL, ale również wymierne korzyści np. ubezpieczenie od odpowiedzialności
cywilnej, pomoc prawna w przypadku zagrożenia interesu nadawcy i wiele innych. Zarząd
Główny PZK podejmuje bowiem różnego typu działania ułatwiające uprawianie
krótkofalarskiego hobby i przynależność do PZK jest opłacalna.

Serdeczne podziękowania należą się kierownikowi Domu Kultury „Chemik” Panu
Zbigniewowi Krupskiemu za niezwykłą przychylność dla środowiska krótkofalowców i
wspieranie jego działań i zawsze można liczyć na Jego pomoc w zakresie organizacji różnego
typu przedsięwzięć krótkofalarskich. Organizatorzy Posiedzenie serdecznie dziękują również
Panu Eugeniuszowi Kurzei SP9IIA, prezesowi Klubu Łączności SP9KJM, który pełnił rolę
gospodarza i spisał się na piątkę, zapewniając wyżerkę i wszelkie wygody.
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