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Kalejdoskop wydarzeń

To i owo
B lisko 10 milionów Polaków pali
tytoń, a ponad 40 tysięcy rocznie
z powodu chorób związanych z paleniem przedwcześnie umiera . Od
poniedziałku 15. listopada wchodzi w życie znowelizowana ustawa o ochronie
zdrowia przed następstwami używania
tytoniu i wyrobów tytoniowych. Jest ona
związana z wprowadzeniem zakazu palenia do klubów, kawiarni i restauracji.
Nie będzie już tam można palić, chyba
że w wydzielonym szczelnie zamkniętym
pomieszczeniu albo w odrębnej palarni.
Wydzielone palarnie całkowicie znikną
ze szpitali, nie będzie także wagonów dla
palących w pociągach.
W piątek zmarł wybitny polski kompozytor Mikołaj Górecki. Rozgłos przyniosła mu III Symfonia pieśni żałosnych.
Ponowne nagranie Symfonii dla amerykańskiej firmy Elektra Nonesuch z udziałem
amerykańskiej śpiewaczki Dawn Upshaw
i zespołu London Sinfonietta sprawiło, że
Górecki stał się uwielbianym i popularnym
kompozytorem wśród milionów ludzi na
całym świecie.
W Warszawie rozpoczęła się dwudniowa sesja Zgromadzenia Parlamentarnego NATO – przyjechało 300 parlamentarzystów z 28 krajów. Głównymi
tematami mają być: reforma Sojuszu, misja
w Afganistanie oraz sytuacja na Bałkanach.
Polska delegacja chce, aby podczas tego
posiedzenia na stanowisko wiceprzewodniczącego została wybrana posłanka PO
Janina Zakrzewska. Zgromadzenie jest
organem konsultacyjnym dla parlamentarzystów krajów Sojuszu.

Rozwiązanie poprzedniej krzyżówki brzmi: „Monitoring radiowy”.
Nagrodę wylosował Tomasz Gleń z Gliwic. Gratulujemy!

Nowości filatelistyczne

Ekologiczna energia
i filatelistyczna
promocja Łazisk
Górnych
Niecodzienny, podwójny jubileusz obchodzi w tym roku Koło Polskiego Związku Filatelistów nr 4 (Śląsko-Dąbrowskiego
Okręgu PZF) w Łaziskach Górnych; działające przy Południowym Koncernie Energetycznym S.A. Elektrownia Łaziska: 50-lecie
swojej działalności, a zarazem złoty jubileusz
aktywnej pracy jego założyciela i przewodniczącego – Bernarda Miczki. Wydarzenie to
uczczono na uroczystym spotkaniu w Klubie
Fabrycznym, w którym obok członków Koła
– Jubilata uczestniczyli dyrektorzy 90-letniej
Elektrowni oraz sąsiadującej i sprzężonej
z nią 230-letniej Kopalni „Bolesław Śmiały”.

Nie zabrakło także prezydenta Łazisk Górnych, przedstawicieli władz powiatu mikołowskiego, Zarządów Głównego i Okręgu
Śląsko-Dąbrowskiego PZF.
Spotkanie poprzedziło zwiedzenie
Muzeum Energetyki – jedynej na Śląsku
ekspozycji z branży energetycznej, zlokalizowanej w budynku dawnej rozdzielni 60
kV. To za sprawą tej placówki Łaziska Górne wpisały się na mapę Szlaku Zabytków
Techniki Województwa Śląskiego. W Muzeum Energetyki znajduje się bogaty zbiór
ciekawych eksponatów; m. in. agregaty,
maszyny, urządzenia pomiarowe, teletechniczne, oświetleniowe oraz dokumenty,
fotografie, pamiątki i wiele ciekawostek.
Istnieje także możliwość zwiedzenia jednej z najnowocześniejszych w kraju elektrowni. W Muzeum miało także miejsce
otwarcie stałej ekspozycji pamiątek Koła

Siedem miesięcy po katastrofie pod
Smoleńskiem na Cmentarzu Wojsko wym na Powązkach odsłonięto pomnik
jej ofiar. Uroczystość odbyła się w środę
rano w kwaterze smoleńskiej, gdzie leży
28 z 96 osób, które zginęły w katastrofie.
Wśród grobów wzniesiono monument, na
którym na jednej części jest napis: „Pamięci 96 ofiar katastrofy lotniczej pod
Smoleńskiem, 10.04.2010”, na drugiej
– nazwiska.

PZF nr 4, w tym dokumentacji jej wystaw
i pokazów filatelistycznych, a także bogaty
zestaw okolicznościowych kartek pocztowych beznominałowych, ozdobnych kopert
oraz 22 datowników pocztowych. Wszystkie one dokumentują jubileusze i ważne
wydarzenia, promujące zarazem miasto,
Elektrownię Łaziska i kopalnię „Bolesław
Śmiały”. Towarzysząc partnersko Elektrowni Łaziska, filateliści propagują jej godne
uwagi przedsięwzięcia; zwłaszcza związane
z działającą od lat Fundacją Pracowniczą
Elektrowni Łaziska Pro Eko, której hasłem
jest „Ekologiczna energia”.
Złoty jubileusz Koła wzbogaca wspomnianą kolekcję o: kartkę pocztową ilustrowaną zdjęciem Elektrowni Łaziska, dwa
znaczki personalizowane z przywieszkami
upamiętniającymi 50-lecie Koła nr 4 (ilustrowane: złotą Odznaką Honorową PZF oraz
sylwetką przewodniczącego Koła, członka
Honorowego PZF). Jubileuszowy jest także
datownik pocztowy stosowany w Urzędzie
Pocztowym Łaziska Górne 1. 
Z.B.

Ośrodek Badania Opinii Publicznej
ogłosił, że gdyby wybory parlamentarne
odbyły się w pierwszej połowie listopada,
na kandydatów PO głosowałoby 52 proc.
Polaków, na PiS – 23 proc., a na SLD – 12
proc. Wśród pozostałych ugrupowań, o które pytano w sondażu, stosunkowo najbliżej
pięcioprocentowego progu wyborczego
znalazły się PSL (4 proc. poparcia) i PD (3
proc.).
d w u t y g o d n i k
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