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Kalejdoskop wydarzeń

To i owo
Minimalna pensja w przyszłym roku
wyniesie 1386 zł. Rząd ustalił wysokość
wynagrodzenia minimalnego wbrew ustaleniom Komisji Trójstronnej. Według Solidarności i OPZZ, decyzja rządu jest „podeptaniem” dialogu społecznego. Związkowcy
i pracodawcy negocjujący w ramach Komisji
Trójstronnej zaakceptowali płacę w wysokości 1408 zł. Kwota ta pozwoliłaby zachować
stosunek płacy minimalnej do średniego
wynagrodzenia, który byłby na poziomie
podobnym jak obecnie, czyli ok. 41 proc.
Krajowe wydobycie gazu ziemnego
w przeliczeniu na gaz wysokometanowy wzrośnie o ok. 200-300 mln m sześc.
rocznie dzięki otwarciu nowej kopalni gazu
ziemnego. Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo zakończyło budowę nowej kopalni
gazu ziemnego Wielichowo w okolicach Grodziska Wielkopolskiego. Inwestycja rozpoczęta w 2009 r. kosztowała ok. 200 mln zł.
Obecne wydobycie w kraju wynosi 4,1-4,3
mld m sześc., a łączne zużycie krajowe ok.
14 mld m sześc. gazu.
58 proc. Polaków jest przeciwnych
budowie pomnika Lecha Kaczyńskiego
w Warszawie. Jak wynika z sondażu prze-

Rozwiązanie krzyżówki z „Górnika 19-2010” brzmi: „Pierwsza pomoc”.
Nagrodę wylosował Zenon Kuszewski z Tychów

Nowości filatelistyczne

Oblicza gliwickiej
Industrii
To tytuł VIII. Gliwickich Dni Dziedzictwa Kulturowego jakie obchodzone były
w dniach 1-2 października br. Ich tegoroczna
edycja odsłoniła różne aspekty powstania,
rozwoju oraz wpływu gliwickiego przemysłu
na charakter i dzieje tego miasta. Problem
industralizacji, podjęty przez Muzeum, rozwija w aspekcie lokalnej, gliwickiej historii
temat „Od pomysłu do przemysłu” ustanowiony w tym roku dla Europejskich Dni
Dziedzictwa.
Zorganizowano szereg różnorodnych
i atrakcyjnych tras zwiedzania. Wśród obiektów przemysłowych – nowoczesne, powstałe
po 1989 roku oraz fabryki o długiej historii,

z których jedne nieprzerwanie funkcjonują
a inne już nie istnieją; a także osiedla robotnicze, budowane na początku XX w
Najważniejszym wydarzeniem było
otwarcie nowej siedziby Oddziału Odlewnictwa Artystycznego i równie nowej, stałej
wystawy odlewów artystycznych z kolekcji
Muzeum w Gliwicach. Jest ona jednym z najważniejszych projektów kulturalnych zrealizowanych w ostatnim czasie w Gliwicach.
Zasadniczym celem wystawy jest edukacja,
kształtowanie wrażliwości estetycznej, przekazywanie wiedzy oraz odkrywanie bogatej
przeszłości i cywilizacyjnego dziedzictwa

Gliwic – jednego z najważniejszych ośrodków industrialnych Śląska.
VIII Dni Dziedzictwa Kulturowego upamiętnia okolicznościowy datownik stosowany w październiku w Urzędzie Pocztowym
Gliwice 1.

Gliwice były
gospodarzem
XII Gali filatelistycznych
„Oskarów”
2 października br. w sali „Bajka” odnowionego Kina „Amok” w Gliwicach odbyła
się tradycyjna już, doroczna uroczystość
wręczenia prestiżowych wyróżnień - filatelistycznych „Oskarów” w postaci statuetek
Nike z Samotraki, przyznawanych przez
Polską Kapitułę Filatelistyczną. XII filatelistyczna gala, w roku 150-lecia ukazania się
pierwszego znaczka pocztowego (Polski nr 1)
oraz 60-lecia Polskiego Związku Filatelistów
miała jubileuszową oprawę.
Po zaprezentowaniu historii Kapituły
i sylwetek laureatów poprzednich edycji
„Prymusów”, jej prezes Henryk Monkos,
w towarzystwie goszczących parlamentarzystów, przedstawicieli Poczty Polskiej
i Zarządu Głównego PZF wręczał to prestiżowe wyróżnienie laureatom za osiągnięcia w 2009 roku w siedmiu konkurencjach.

W każdej z nich na uroczystość zaproszono
po trzech wyłonionych finalistów. Nazwiska zwycięzców, dostarczone przez jury
w zaklejonych kopertach, ujawniane były
dopiero w trakcie uroczystości. Miło odnotować, że w ich gronie znaleźli się także
reprezentanci Śląsko-Dąbrowskiego Okręgu
PZF. W kategorii „Zespól roku” wyróżniony
został Komitet Organizacyjny Pierwszych
Mistrzostw Polski w Filatelistyce Tematycznej i Krajowej Wystawy Filatelistycznej „Pszczyna 2009”. Laureatką w kategorii
„Prymus - Junior” została Dominika Słaboń
z Oddziału Zabrzańskiego PZF – finalistka
dwóch ostatnich ogólnopolskich młodzieżowych konkursów filatelistycznych.
W gronie osób wyróżnionych statuetką
„Prymus-Wzór”, wspierających działania
PZF i promujących kolekcjonerstwo filatelistyczne, statuetką Nike z Samotraki wyróżniono prezydenta Miasta Gliwice Zygmunta Frankiewicza. Grupie honorowych
gości wręczono odznakę 60-lecia Polskiego
Związku Filatelistów. Uroczystość w części
artystycznej uświetnił występ krakowskiej
Piwnicy pod Baranami.
XII edycja Polskiej Kapituły Filatelistycznej wzbogaca nasze kolekcje o: znaczek personalizowany, upamiętniający także 150-lecie pierwszego polskiego znaczka
pocztowego oraz 60-lecie PZF; okolicznościowy datownik stosowany w UP Gliwice
1, dwie kartki beznominałowe ilustrowane
statuetką Nike z Samotraki oraz herbem
Gliwic i Odznaką PZF.
Staraniem prezesa Oddziału PZF w Gliwicach Krystiana Szejki w Urzędzie Pocztowym Gliwice 1 zorganizowany został pokaz
zbiorów gliwickich filatelistów – Jan Paweł II
na Znaczku Pocztowym i Mój Powiat i Miasto Gliwice na przełomie 1811 r. – 2010 r.
Tam także do 1 listopada stosowany będzie
okolicznościowy datownik.
Z.B.

prowadzonego przez CBOS zdecydowanie
przeciwnych budowie pomnika jest 34 proc.
badanych; 24 proc. uważa, że pomnik raczej
nie powinien powstać. Natomiast 34 proc.
chciałoby, aby prezydent, który zginął w katastrofie smoleńskiej, miał pomnik w stolicy. Przy czym tylko 11 proc. zdecydowanie
popiera ten pomysł. Wśród przeciwników
budowy pomnika dominuje opinia, że Lech
Kaczyński został już wystarczająco uhonorowany: pochówkiem na Wawelu, jak i już
istniejącymi i planowanymi miejscami pamięci (uważa tak 48 proc. przeciwników
budowy pomnika).
Pojęcie taniej chińskiej „masy robotniczej” zaczyna odchodzić w prze szłość. Chiński robotnik zaczyna upominać

się o swoje prawa. Roszczenia dotyczą sfery
socjalnej, ale głównie robotnicy domagają się
wyższych zarobków. Jeszcze dwa lata temu
1500 juanów miesięcznie (1 dolar to niespełna 7 juanów) było powszechną stawką,
która satysfakcjonowała robotnika. Obecnie
za 3000 juanów trudno znaleźć dobrych
pracowników. Niektórzy właściciele fabryk
przenoszą swoje fabryki do prowincji w głębi
kraju, gdzie siła robocza jest tańsza. Muszą się jednak liczyć m.in. ze zwiększonymi
kosztami transportu. Według raportu China
Market Reserach, w tym roku odnotowano
w Chinach 8-procentowy wzrost płac. Prognozy mówią, że ta tendencja wzrostowa
utrzyma się.
d w u t y g o d n i k
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