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Oszczędności statystycznego Polaka
wzrosły w ostatnim roku o prawie 14
proc. i wynoszą obecnie ok. 24 tys. zł. Jak
wyliczyła „Rz” zasoby na bankowych kontach
wzrosły, a około 1 proc. społeczeństwa posiada
oszczędności powyżej 20 tys.zł. Niestety, aż 66
poc. nie odłożyło żadnych pieniędzy w ubiegłym roku. Odsetek oszczędzających Polaków
nie jest duży, jednak obecnie zachowuje stały poziom 29 proc. Wśród oszczędzających
przeważają mężczyźni, najoszczędniejsi są
mieszkańcy północnej Polski.
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Złoto najlepszą lokatą – tak uznało wielu inwestorów. W ubiegłym roku
sprzedano w Polsce osobom fizycznym około
1,5 tony złota. Zawirowania na giełdach powodują, że zakupy złota w br. wzrosną o 15
proc. Obecnie kilogramowa sztabka złota
kosztuje 137,5 tys. zł. Pod koniec stycznia była
tańsza o prawie 10 tys. zł. Ten wzrost cen jest
przewidywany również w najbliższych latach.
Entuzjastów szybkiego zysku należy jednak
uprzedzić, że ze względu na marże i opłaty
sklepów kruszec kupuje się znacznie drożej,
niż wynoszą jego bieżące notowania, a sprzedaje sporo taniej (tu dochodzi też 2-proc.
podatek od czynności cywilnoprawnych).
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W Bogdance zakończono spór zbiorowy dotyczący wzrostu wysokości miesięcznego wynagrodzenia dla pracowników w 2011 roku. Zarząd LW Bogdanka
oraz przedstawiciele związków zawodowych
działąjących w spółce 23 lutego br. podisali
porozumienie płacowe.
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Litery z pól ponumerowanych od 1 do 19 dadzą rozwiązanie krzyżówki, które prosimy nadsyłać pod adresem naszej redakcji.
Wśród autorów poprawnych rozwiązań rozlosujemy nagrodę.

Rozwiązanie krzyżówki brzmi: „Prawo geologiczne”.
Nagrodę wylosował: Mariola Swara z Jastrzębia Zdroju. Gratulujemy!

Nowości filatelistyczne

Zabytkowy Nikiszowiec
na kolekcjonerskiej
monecie
Miło odnotować, że Narodowy Bank
Polski, w ramach zainaugurowanej w 2009
roku emisji monet okolicznościowych z serii „Miasta w Polsce”, mających zarazem
charakter kolekcjonerski, wprowadził do
obiegu monetę upamiętniającą Katowice,
o nominale 2 złotych, wykonaną stemplem
zwykłym ze stopu Nordic Gold .
Na rewersie monety, od góry widnieje
półkołem napis: KATOWICE. U dołu oraz
z lewej strony – wizerunek fragmentu zabytkowego osiedla górniczego Nikiszowiec
w Katowicach, zaś w jego tle – szyb górniczy,
któremu z prawej strony towarzyszy Pomnik
Powstańców Śląskich. Awers monety zdobi
wizerunek orła – godła Rzeczypospolitej
Polskiej.
Wprowadzenie wspomnianej monety do obiegu, wyprzedzająco zbiegło
się z podpisanym 21 stycznia br. Rozporządzeniem Prezydenta Bronisława

Komorowskiego w sprawie uznania za Pomnik Historii osiedla Nikiszowiec w Katowicach. Określane jest ono mianem reliktu przemijającej tradycji górniczej Śląska
i zasłużenie aspirującej do wpisu na Listę
Światowego dziedzictwa Kulturalnego
i Przyrodniczego UNESCO. Rewitalizowany Nikiszowiec jest bowiem zabytkiem
unikatowym w skali światowej, wyróżniającym się swoją charakterystyczną architekturą spośród wielu innych kolonii
robotniczych wybudowanych na Górnym
Śląsku na przełomie XIX i XX w.
Osiedle z dziewięcioma zamkniętymi
pierścieniowo blokami powstało przez połączenie trójkondygnacyjnych domów mieszkalnych; w którego skład wchodziły także
budynki użyteczności publicznej: szkoły, konsum, pralnia (przekształcana obecnie w filię
Muzeum Historii Katowic), poczta, łaźnia,
gospoda, barak dla zakaźnie chorych; a także neobarokowy kościół p.w. świętej Anny.
Słowem – stanowi godną wizytówkę nie tylko
Katowic i Górnego Śląska; także Polski.

Jubileusz
Muzeum Poczty
i Telekomunikacji
Okolicznościowa kartka pocztowa
z nadrukowanym znaczkiem wartości 1,55
zł upamiętnia 90-lecie istnienia Muzeum
Poczty i Telekomunikacji. Jego placówka
zorganizowana została w Warszawie, gdzie
podczas Pierwszej Krajowej Wystawie
Marek w maju 1919 r. zrodził się konkretny projekt utworzenia muzeum poczty. 25
stycznia 1921 r. w ramach Referatu ds. Znaków Pocztowych powstało stanowisko do
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spraw Muzeum i datę tą przyjęto jako datę
powołania do życia Muzeum Pocztowo-Telekomunikacyjnego w Warszawie.
W latach hitlerowskiej okupacji działalność jego została zawieszona, a zbiory
w znacznej części zniszczone lub rozproszone. Powojenna reaktywacja nie pozwoliła
jednak na pełną odbudowę i działalność tej
placówki w stolicy. Odrodziła się ono dopiero w 1956 r. jako powołane przez ministra
łączności Muzeum Poczty i Telekomunikacji
we Wrocławiu.
Ta wielce popularna nie tylko w środowisku pocztowców i filatelistów placówka muzealna prezentuje unikalne
zbiory poczty na ziemiach polskich od
czasów króla Zygmunta Augusta w 1558
roku. Zwiedzających zapraszają jej działy:
pocztowy, filatelistyczny oraz telekomunikacyjny, a także Archiwum i Biblioteka.
W roku jubileuszowym wydano znaczek
personalizowany z przywieszką oraz stosowany jest okolicznościowy datownik.

ZB

Odnaleziono skarb sprzed dwustu lat
– 18 ton srebra w sztabach o wadze 35 do
40 kilogramów. W świątyni hinduistycznej
boga Jagannatha w mieście Puri (położonym
w stanie Orisa nad Zatoką Bengalską) policja
odnalazła sztaby srebra o wartości kilkunastu
milionów dolarów. Były one zamurowane
w pomieszczeniu leżącym na terenie jednej
z mniejszych świątyń otaczających główną
świątynię. Kapłani twierdzą, że nie wiedzieli
o istnieniu ukrytego bogactwa, choć ten obiekt
sakralny uważany jest za jedną z najbogatszych świątyń hinduistycznych w Indiach.
W ostatnią niedzielę lutego została
otwarta największa europejska zabawa uliczna. Około 65 tysięcy osób w maskach i kostiumach przybyło do Wenecji,
aby na Placu świętego Marka uczestniczyć
w niezwykłej imprezie.Uroczystości otworzył
tradycyjny korowód młodych kobiet w typowych weneckich kostiumach z dawnych
epok.Wenecki karnawał, który zakończy się
8 marca, dedykowany jest stylowi XIX wieku
i kobietom, ze względu na ich święto, przypadające w dniu zamknięcia imprezy.
d w u t y g o d n i k
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