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Kalejdoskop wydarzeń
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Litery z pól ponumerowanych od 1 do 17 dadzą rozwiązanie krzyżówki, które prosimy nadsyłać pod adresem naszej redakcji.
Wśród autorów poprawnych rozwiązań rozlosujemy nagrodę.

Rozwiązanie Łańcuszka brzmi: „Pastorałki”.
Nagrodę wylosowała: Bożena Kasprzyk z Knurowa. Gratulujemy!

Nowości filatelistyczne

Świąteczno noworoczne życzenia:
Pokój Ludziom Dobrej
Woli...

Zgodnie z doroczną tradycją, krajową
i zagraniczną korespondencję świąteczno-noworoczną zdobiły wprowadzone do
obiegu już z końcem listopada ubr. znaczki
Poczty Polskiej emisji Boże Narodzenie. Na
znaczku wartości 1,55 zł przedstawiono napis „BÓG SIĘ RODZI MOC TRUCHLEJE”
i ośnieżoną choinkę; natomiast na znaczku
o wartości 2,40 zł – zwielokrotniony napis
„GLORIA IN EXCELSIS DEO”.
Znaczki wydane w masowych nakładach
29 i 3 milionów sztuk, a także ilustrowane
koperty Pierwszego Dnia Obiegu i „gwieździsty” datownik stosowany w Urzędzie

do dwóch tragicznych wypadków. Pierwszy
wydarzył się w sobotę, 8 stycznia o 2.30.
Zginął 45-letni górnik przysypany skałami
oderwanymi od stropu. Drugi wypadek wydarzył się 15 godzin później na tym samym
poziomie 830 m. Mężczyzna poślizgnął się
podczas demontażu szyn i uderzył głową
w przenośnik ścianowy. 38-letni górnik
bardzo szybko został przetransportowany
na powierzchnię. Nie udało się go jednak
uratować. Przyczyny wypadków wyjaśnia
Okręgowy Urząd Górniczy.

Od 1 stycznia 2011 r. weszła w życie nowelizacja ustawy Prawo ruchu drogowego. W myśl jej założeń zostały zwiększone
limity prędkości na autostradach do 140 km/h
oraz drogach ekspresowych - ze 100 km/h do
120 km/h. Ustawa zakłada m.in. zniknięcie
z polskich dróg atrap fotoradarów, a same
fotoradary mają być wyraźnie oznakowane
i widoczne tak, aby przyczyniały się do poprawy bezpieczeństwa na drogach. Nowelizacja wydłuża również okres postępowania
mandatowego z 60 do 180 dni.
Minimalne wynagrodzenie za pracę
w br. wzrośnie o 69 zł w stosunku do wynagrodzenia z 2010 r. i wyniesie 1386 zł, czyli
o 22 złote mniej niż proponowały związki
zawodowe.
Oznacza to wzrost wysokości płacy minimalnej obowiązującej w 2010 r. o 5,2 proc.,
czyli o 69 zł. Płaca minimalna będzie stanowić 41,3 proc. przeciętnego wynagrodzenia,
czyli o 0,5 pkt procentowego mniej niż rok
wcześniej.

Pocztowym Warszawa 1 zaprojektował art.
plastyk Jacek Brodowski.
Okolicznościowy, świąteczny datownik wzbogacał także przesyłki ekspediowane przez Pocztę Watykanu. Na zdjęciu
– grudniowa przesyłka Poste Citta del Vatocano z datownikiem głoszącym „Gloria
in excelsis Deo et in terram pax hominibus bonae voluntatis” (Chwała Panu na
wysokościach, a na ziemi pokój ludziom
dobrej woli).

Tysiąclecie
„miedzianego”
Głogowa
Przed tysiącem lat na miejscu, w którym wznosi się głogowska kolegiata, znajdował się warowny gród, strzegący rubieży
nowego jeszcze państwa na mapie Europy
– państwa pierwszych Piastów. Ten jeden
z głównych ośrodków Dziadoszan – plemienia osiadłego jeszcze we wczesnym średniowieczu na obszarach Dolnego Śląska
– wzmiankowany w 1010 roku, pełnił ważną rolę w walkach obronnych toczonych
z cesarstwem niemieckim przez Bolesława
Chrobrego i Bolesława Krzywoustego. Stąd
też w 2010 roku obchodziliśmy 1000-lecie
pojawienia się Głogowa w pisanych dziejach Polski i Europy.
Dziś to ponad 70-tysięczne miasto
nadodrzańskie jest znaczącym ośrodkiem
przemysłowym Legnicko-Głogowskiego
Okręgu Miedziowego. Warto przypomnieć,
że odkrycie przez dra Jana Wyżykowskiego
23 marca 1957 r. bogatego złoża rudy miedzi
w samym sercu Europy, było jedną z największych sensacji geologicznych drugiej połowy

nych wypadków w polskim górnictwie
doszło na początku stycznia w kopalni Pniówek. W ciągu niespełna doby doszło

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy
w tym roku zagrała po raz dziewiętnasty. Tradycyjnie w drugą niedzielę stycznia
tysiące wolontariuszy wyszło na ulice, by
zbierać pieniądze na zakup najnowocześniejszego sprzętu medycznego dla polskich
szpitali. Tegoroczna Orkiestra grała dla urologii i nefrologii dziecięcej. Zadeklarowana
suma zgromadzona przez Wielką Orkiestrę
Świątecznej Pomocy wynosi 37.008.974 zł.
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XX wieku. Odmieniło oblicze miasta i całego
regionu; stworzyło na obszarze o powierzchni 467,6 km2 jeden z najnowocześniejszych
okręgów przemysłowych w Polsce.
Sędziwy jubileusz upamiętniła Międzynarodowa Wystawa Filatelistyczna „Głogów
2010” – 1000 lat Głogowa”. Wydarzenia te
dokumentuje okolicznościowa kartka pocztowa. Na jej znaku opłaty o wartości 1,55zł
przedstawiono zdjęcie Kolegiaty Najświętszej Maryi Panny oraz herb Głogowa. Kartkę
ilustruje natomiast: znak obchodów tysiąclecia Głogowa oraz 5 opatrzonych podpisami
zdjęć przedstawiających Głogów. Widnieją
na nich: Ratusz Miejski z 80 m. wieżą (obecnie po odbudowie siedziba władz miasta),
Biblioteka Świętego Pielgrzyma-Pomnik
pamięci Ojca Świętego Jana Pawła II, Kościół Bożego Ciała, fragment fosy miejskiej
(zachowany fragment fortyfikacji) oraz ruiny
Kościoła św. Mikołaja.

ZB

Zmarł Krzysztof Kolberger – jeden
z najwybitniejszych polskich aktorów, a także reżyser teatralny. Aktor
został odznaczony pośmiertnie przez Prezydenta RP Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi
dla kultury polskiej i osiągnięcia w pracy
twórczej. Krzysztof Kolberger miał 60 lat.
Artysta od wielu lat zmagał się z chorobą
nowotworową.
d w u t y g o d n i k
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