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Kalejdoskop wydarzeń

To i owo
Do wypadku polskiego autokaru doszło w niedzielę rano. Według wstępnych ustaleń policji wracający z wycieczki do
Hiszpanii autobus z pracownikami Nadleśnictwa Złocieniec został zepchnięty z jezdni przez osobowego mercedesa. Kierowca
autobusu chcąc wyminąć samochód uderzył
w filar wiaduktu. W wyniku wypadku zginęło 13 osób, rannych zostało 29 osób.
W Warszawie zakończyły się Letnie
Europejskie Igrzyska Olimpiad Specjalnych 2010. W trwających od 18 września
zmaganiach sportowych wzięło udział ponad półtora tysiąca niepełnosprawnych intelektualnie zawodników z 56 krajów. To był
wielki sukces Polski – powiedział dyrektor
igrzysk Bogusław Gałązka.
Na cukrzycę w naszym kraju choruje
aż 2,5 mln ludzi, ponad 750 tys. z nich
o tym nie wie i w związku z tym nie są leczeni - wynika z raportu pod patronatem
Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego. Według szacunków w 2030 roku będzie w Polsce 3,2 mln chorych na cukrzycę.
Częstość występowania tej choroby rośnie
wraz z wiekiem.

Rozwiązanie krzyżówki z „Górnika 18-2010” brzmi: „Szpada górnicza”.
Nagrodę wylosowała Jolanta Banaś z Chorzowa. Gratulujemy!

Nowości filatelistyczne

145-lecie nadania praw
miejskich Katowicom
Wprawdzie już w średniowieczu na obszarze obecnego miasta istniały słowiańskie
osady rolnicze: Bogucice, Dąb, Załęże, Brynów; a pierwsza wzmianka o nich pochodzi
z końca XIII wieku. Nazwy Katowic jako wsi
użyto natomiast po raz pierwszy w 1598 r.
W tym roku mija 145 lat od nadania
liczącym 5.800 mieszkańców Katowicom
w 1865 r. praw miejskich. Wkrótce zostały
one stolicą powiatu, a w 1897 r. 30-tysięćzne
już miasto zostaje starostwem. Przyłączenie
Katowic 20 czerwca 1922 r. do odrodzonego
Państwa Polskiego, awansuje Katowice do
rangi stolicy województwa śląskiego i siedziby Sejmu Śląskiego. W okresie międzywojennym wyrastają na jeden z największych
ośrodków przemysłowych w Polsce; zaś po
1945 roku, utrzymując charakter centrum
przemysłowego i administracyjnego, stają się
jednocześnie znaczącym ośrodkiem nauki,
szkolnictwa wyższego i kultury.
Tegoroczną rocznicę Katowic
Poczta Polska upamiętniła wydaniem
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beznominałowej kartki pocztowej. Ilustrują ją Pomnik Powstańców Śląskich, fronton starego dworca kolejowego i oczywiście
herb miasta. Przedstawia on w polu żółtym
młot założonej w XIV w. Kuźnicy Boguckiej
z kowadłem i częścią koła zębatego, stojący
na brązowej drewnianej belce nad błękitną
(kiedyś) wodą rzeki Rawy. Herb zdobi także okolicznościowy datownik (stosowany
w UP Katowice 1), którym skasowane zostały
znaczki z poprzednich emisji, przedstawiające gmach Teatru Śląskiego oraz jego ponad
stuletnią działalność.

KWF „Transport 2010”
wzbogaciła nasze
kolekcje
Dużym zainteresowaniem cieszyła się
dniach od 6 do 12 września 2010 r. zorganizowana w Auli Wydziału Transportu
Politechniki Śląskiej w Katowicach Krajowa Wystawa Filatelistyczna „Transport
2010”. Zwłaszcza cenne eksponaty i rarytasy eksponowane w Salonie Honorowym

oraz w konkursowej klasie tematycznej.
Uwieńczyły ją Międzynarodowa Konferencja Filatelistyczna poświęcona 150-leciu
pierwszego polskiego znaczka pocztowego
oraz obchodzone w Katowicach- siedzibie
największego, Śląsko-Dąbrowskiego Okręgu
PZF, centralne obchody 60-lecia Polskiego
Związku Filatelistów, z udziałem jego władz
i reprezentantów z całego kraju.
Dyplomami Komitetu Organizacyjnego
KWF uhonorowano wystawców prezentujących swoje eksponaty klasie w honorowej.
Odebrali m. in.: Marian Broniec za eksponat
„Przedznaczkowe znaki pocztowe na ziemiach polskich w XVIII i XIX wieku” oraz
przedstawiciele Muzeum Poczty i Telekomunikacji we Wrocławiu. Nagrodę Specjalną
Wystawy dla najlepszego eksponatu w klasie
filatelistyki tradycyjnej, wraz z dyplomem
na medal złoty i nagrodą, odebrał przedstawiciel Śląsko Dąbrowskiego Okręgu – Emil
Karzełek.
Wystawie towarzyszyły także spotkania
członków Polskiego Klubu Zainteresowań
PZF: „Kolejnictwo” oraz Klubu Zainteresowań PZF „Znaki polecenia”. Dużym zainteresowaniem cieszyła się giełda wymienna
(transport), na której wzbogacić można było
swoje zbiory o znaczki tematycznie związane z szeroko pojętym transportem lądowym,
morskim i powietrznym..
KWF „Transport 2010” oraz związane z nią wydarzenia upamiętniają: znaczek
personalizowany z symboliką KWF „Transport-2010”, dokumentującą Międzynarodową Konferencję Filatelistyczną „Transport
2010” kartkę pocztową z nadrukowanym
znaczkiem wartości 1.55 zł.; dwie koperty:
z symboliką KWF i Konferencji Naukowej
oraz trzy kartki beznominałowe, a także
stosowne datowniki upamiętniające: KWF
i KN „Transport-2010”, centralne obchody
60-lecia PZF i 57. Spotkanie OKZ PZF „Kolejnictwo”.
Z.B

– Pozwę pana do sądu – zagroził Ryszardowi Kaliszowi Zbigniew Ziobro, gdy ten
stwierdził, że były minister kłamał w wystąpieniu sejmowym w 2007. Zbigniew
Ziobro oświadczył, że sprawa Barbary
Blidy nie była tematem narady u premiera
Kaczyńskiego.
Kalisz zacytował jednak przemówienie sejmowe Ziobry z 25 kwietnia 2007, w którym
wyjaśniał okoliczności dotyczące śmierci posłanki Blidy i twierdził, że nie znał wcześniej
wszystkich okoliczności jej sprawy.
500-600 osób mogło zginąć w wyniku
osunięcia się ziemi w południowo-zachodnim Meksyku – powiedział gubernator stanu Oaxaca, Ulises Ruiz. Jednak według
internetowego wydania gazety „Excelsior”,
ofiar może być nawet tysiąc. Osuwająca się
ziemia zasypała ok. 300 domów w mieście
Santa Maria Tlahuitoltepec.
Według National Geografic Chińczycy
łowią i konsumują rocznie najwięcej
ryb na świecie. Naukowcy opracowali

ranking 20 państw, które mają największy
wpływ na ekosystemy morskie poprzez połowy oraz konsumpcję ryb i owoców morza.
Za Chinami pod względem spożycia uplasowali się Japończycy, pod względem połowów
na drugim miejscu znalazło się natomiast
Peru, a trzecie miejsce na obu listach zajęło
USA.
l
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