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Kalejdoskop wydarzeń

To i owo
Około miliona osób skorzysta z możliwości podjęcia pracy sezonowej. Pracę
sezonową najłatwiej znaleźć w rolnictwie,
gastronomii oraz budownictwie, zarówno
w kraju jak i za granicą. Wynagrodzenie
pracowników sezonowych zależy od branży
oraz miejsca wykonywania pracy. Z danych
Polskiego Holdingu Rekrutacyjnego S.A. wynika, że w Polsce pracownikom sezonowym
płaci się najczęściej od 7 do 15 zł za godzinę
pracy. Robotnicy w branży budowlanej dostają od 7 do 30 zł, zaś osoby pracujące przy
zbiorach owoców mogą zarobić od 50 do
100 zł dziennie. Zagranicą stawki są nieco
wyższe, ale należy pamiętać, że pracownik
ponosi dodatkowe koszty. W Niemczech
czy Francji za skrzynkę truskawek można
średnio otrzymać 3-5 euro, zaś w Anglii do
2 funtów. W branży budowlanej zarobki
są wyższe. We Francji pracownik budowy
otrzymuje średnio około 8 euro za godzinę. Wielu młodych decyduje się więc na
sezonową pracę za granicą. Z szacunków
Polskiego Holdingu Rekrutacyjnego wynika,
że do pracy sezonowej za granicę pojedzie
ok. 500 tys. Polaków. Mniej więcej tyle samo
znajdzie zatrudnienie w Polsce.

Rozwiązanie krzyżówki brzmi: „Budryk”.
Nagrodę wylosował: Wanda Jamroz z Jastrzębia Zdroju.

Nowości filatelistyczne

Beatyfikacja Jana Pawła II

W nakładzie miliona egzemplarzy
wydrukowany został – wydany w ramach
wspólnej emisji Poczty Watykanu i Poczty
Polskiej – znaczek w formie numerowanego
bloczka wartości 8.30 zł; upamiętniający
beatyfikację papieża Jana Pawła II – Karola
Wojtyłę. Uroczystość, której przewodniczył
papież Benedykt XVI, miała miejsce w dniu 1
maja br. na Placu św. Piotra w Watykanie.
Autorką wydanego znaczka, a także
ilustrowanej koperty datownika pierwszego dnia obiegu, jest art. plastyk Marzanna
Dąbrowska.

Międzynarodowy
Dzień Lasów
W nawiązaniu do zaprezentowanego już XVIII Tygodnia Ziemi, którego

współorganizatorem i gospodarzem było
w dniach od 6 do 12 kwietnia br. tradycyjnie
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu,
prezentujemy filatelistyczny dokument, a zarazem pamiątkę tego wydarzenia.
Z inicjatywy zabrzańskiego oddziału
Polskiego Związku Filatelistów, już po raz
18. odbył się młodzieżowy konkurs plastyczny na projekt znaczka pocztowego, związanego tematycznie z Tygodniem Ziemi.

Przypomnijmy, że hasło jego tegorocznej
edycji – „Czarno(y)las”, nawiązywało do
decyzji Zgromadzenia Ogólnego NZ, proklamującej rok 2011 Międzynarodowym Rokiem Lasów. W tym roku na adres Muzeum
napłynęło ponad 180 prac z całego kraju.
Pierwszą nagrodą wyróżniono w projekt
16-letniej Natalii Urbaś – uczennicy Zespołu Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych
w Cieszynie. Nagrodzony projekt znaczka
ilustruje wydaną przez Muzeum Górnictwa
Węglowego kartkę pocztową, dokumentującą XVIII Tydzień Ziemi. Poczta Polska
udokumentowała to wydarzenie okolicznościowym datownikiem.

Uśmiech świata
w fotografii
Radosną, pełni słońca i uśmiechu nazwać można sześcioznaczkową edycję Poczty Polskiej „Uśmiech świata w fotografiach
Elżbiety Dzikowskiej”. Powszechnie znana,
zwłaszcza za sprawą filmów oraz audycji
telewizyjnych dziennikarka, przez lata
spędzane na wyprawach w najodleglejsze,
najciekawsze i egzotyczne zakątki naszego
globu, przybliżała nam ich mieszkańców,
warunki klimatyczne, środowisko przyrody,
codzienne zajęcia, a także bogatą kulturę.
Z ogromnego bogactwa fotografii Elżbiety
Dzikowskiej zrodziła się właśnie nowa seria;
po dwa znaczki o nominałach: 1,95 zł, 2,40
zł i 3,00 zł.
Znaczkom, wydrukowanym w nakładzie
po 300 tys. sztuk, towarzyszą związane tematycznie ilustrowane koperty FDC, a także
datownik pierwszego dnia obiegu.

ZB

Eksperci ostrzegają przed falą upadłości biur podróży. Twierdzą, że do
Egiptu i Tunezji pojedzie o połowę mniej
polskich turystów niż w ubiegłym roku.
To może to zachwiać płynnością finansową biur podróży, więc trzeba liczyć się
z falą ich upadłości. Przypominamy, by
dokładnie sprawdzać biura, którym chcemy
powierzyć zorganizowanie naszych wakacji. Biuro musi się znajdować w rejestrze
organizatorów i pośredników turystyki.
Dostępny jest on w Urzędzie Marszałkowskim. Koniecznie trzeba tam sprawdzić
wysokość ubezpieczenia firmy. By było ono
wystarczające, powinno wynosić przynajmniej 6 mln zł. Zabezpieczenie finansowe
musi obejmować termin, w którym zgodnie z podpisywaną przez nas umową ma
odbyć się wycieczka. Warto sprawdzić też
biuro podróży w wywiadowniach gospodarczych, np. w serwisie www.big.pl., gdzie
uzyskamy informacje o sumie zobowiązań
i zaległościach.
Uczelnie coraz częściej przygotowują do bezrobocia lub do kiepskiej
pensji. Zdobycie wyższego wykształcenia

nie gwarantuje znalezienia dobrze płatnej
pracy. Studia nie są przystosowane do nauki studentów praktycznego wykorzystania
umiejętności. Szkoły wyższe wypuszczają
na rynek mnóstwo magistrów, dla których
czekają posady niewymagające kwalifikacji
i wynagradzane kiepską pensją.
d w u t y g o d n i k
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