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Kalejdoskop wydarzeń

To i owo
Ponad 9 mld zł mają odłożone Polacy
na indywidualnych kontach emerytalnych oraz pracowniczych programach
emerytalnych. W Polsce z tej formy zabez-

pieczenia finansowego na przyszłość korzysta
tylko 1,1 mln osób. Jest to niewiele w porównaniu z danymi z OFE, gdzie oszczędza 15
mln pracowników i ma tam ulokowane ponad
235 mld zł. Według ekspertów dodatkowe
oszczędzanie jest niezbędne. Z powszechnego systemu (ZUS i OFE) emerytury będą
niskie i wyniosą, według szacunków, około
30 proc. ostatnich zarobków.
Praca dla informatyka, pedagoga i technika. W perspektywie około pięciu – dziesięciu lat największe możliwości pracy będą mieli
absolwenci właśnie tych kierunków – ocenia
agencja zatrudnienia Work Service. Już za pięć
lat deficyt informatyków i programistów może
wynieść w Polsce niemal 30 proc. Deficyt specjalistów dotknie też motoryzację i nowoczesne technologie, gdzie będzie brakować m.in.
automatyków i robotyków. Zagrożona brakiem
kadr będzie też energetyka, gdyż do 2020 r.
w energetyce odnawialnej w Polsce może powstać 350 tys. nowych miejsc pracy.
Zakupy grupowe szturmem podbijają
polski internet. Polacy wydają 50 mln zł
miesięcznie na promocyjne kupony z serwisów zakupów grupowych. W ostatnim roku
powstało 40 serwisów oferujących duże rabaty na wiele towarów i usług. Zasady zakupów są proste. Jest oferowana określona
ilość danenego produktu... i kto pierwszy,
ten lepszy. Jednak, aby transakcja mogła być
zrealizowana, kupony musi nabyć określona
ilość osób. Dla firm jest to doskonała forma
reklamy, dla klientów możliwość zrobienia
zakupów nawet z 70 proc. rabatem.

Rozwiązanie krzyżówki brzmi: „Bielszowice”.
Nagrodę wylosował: Anna Sługa z Żor.

Nowości filatelistyczne

Król Puszczy
Białowieskiej

Mowa oczywiście o żubrze w jego unikatowym, naturalnym środowisku, który
ilustruje tegoroczny znaczek pocztowy
emisji „Europa” wartości 3 zł. Zaprojektowany przez Annę Niemierko i wydrukowany
w nakładzie 630 tys. sztuk, wprowadzony
zostanie do obiegu 5 maja br. Promować
będzie Białowieski Park Narodowy, który
wraz z jego częścią białoruską wpisany jest
na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturalnego i Przyrodniczego UNESCO.
Warto wspomnieć, że około 250 sztuk
liczy stado żubrów w naszym Białowieskim
Parku Narodowym, a dalszych około 300
osobników „zamieszkuje” po sąsiedzku
w części białoruskiej Puszczy Białowieskiej.
W całej Puszczy o pow. 10502 ha, pod ścisłą ochroną znajduje się 4747 hektarów. Na
jej obszarze występuje 26 gatunków drzew,
w tym drzewostany o charakterze pierwotnym. Florę parku szacuje się na prawie 5000
gatunków. Do tej pory naliczono także 11559
gatunków zwierząt, w tym 9284 gatunków
owadów. Puszcza jest także ostoją ptactwa.
Nie lada atrakcją, nie tylko dla ornitologów,
ale także dla turystów, są czarne bociany,
sóweczki, cyraneczki czy puchacze.

Święto naszej planety
w Muzeum Górnictwa
Węglowego
W kwietniu br. – Zabrze, „Gmina
przyjazna środowisku” i „Sponsor ekologii” – było gospodarzem tradycyjnego już
XVIII Tygodnia Ziemi. Hasło przewodnie
tegorocznej edycji – „Czarno(y)las”, nawiązywało do decyzji Zgromadzenia Ogólnego
Narodów Zjednoczonych, ustanawiającego
rok 2011 Międzynarodowym Rokiem Lasów.
„Tydzień Ziemi” był więc miejscem refleksji
nad pięknem i znaczeniem naszych lasów,
stanowiąc zarazem forum do rozmowy o ich
stanie i różnorakich zagrożeniach.
Tematowi temu poświęcony był wykład
inauguracyjny dra Jerzego Parusela, dyrektora Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego
Śląska. Korespondowały z nim dwie okolicznościowe wystawy. Pierwsza –„Jan Paweł II

w trosce o świat”, nawiązywała w roku jego
beatyfikacji do postaci naszego wielkiego
Rodaka poprzez prezentację fotografii Adama Bujaka. Wystawa interaktywna „Nauki
dawne i niedawne” przygotowana przez
Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego,
umożliwiła poznanie i utrwalenie szeregu
zjawisk, które dzięki eksperymentom można
samodzielnie przeprowadzić.
Imprezie towarzyszyły konkursy,
warsztaty, prelekcje, wystawy, wycieczki do
obiektów komunalnych i przemysłowych,
kiermasze i zawody sportowe. Tradycyjnie
także, za sprawą zabrzańskiego Oddziału
PZF, zorganizowano młodzieżowy konkurs
na związaną tematycznie kartkę pocztową.
Nagrodzona praca wydana została w postaci
kartki pocztowej, która wraz z okolicznościowym datownikiem Urzędu Pocztowego
Zabrze 1 dokumentuje to wielce interesujące
wydarzenie. 
ZB

PKP Intercity kupiło 20 szybkich pociągów Pendolino. Mają one jeździć na trasie
Kraków-Katowice-Warszawa-Gdańsk. Cena
biletów będzie wynosić 60-150 zł. Nowe pociągi zapewnią pasażerom najwyższy standard podróży. Znacznie skróci się również
czas przejazdu, gdyż nowe wagony mogą
rozwijać prędkość do 250 km/godz. Trasę
Warszawa-Katowice będzie można pokonać
w 2 godz. 10 min. Niestety, musimy poczekać
do 2014 r., bo dopiero wtedy nowe pociągi
mają wyjechać na tory.
Chiny bronią się przed atakami hake rów. W tym celu za kilka milionów dolarów
została utworzona specjalna jednostka wojskowa, która ma chronić rządowe serwery.
Trzydziestu wojskowych informatyków
będzie dbać o zabezpieczenia systemów
informatycznych.
d w u t y g o d n i k
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