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Kalejdoskop wydarzeń

To i owo
Komisja Europejska wezwała Polskę,
by wdrożyła dyrektywę o odpadach,
która zobowiązuje kraje UE m.in. do
ponownego wykorzystywania odpadów. Zagroziła sankcjami, jeśli w ciągu
dwóch miesięcy nie dostosujemy prawa.
Polska miała czas do 12 grudnia 2010 r., by
poinformować KE o wdrożeniu do krajowego prawa dyrektywy ramowej w sprawie odpadów z 2008 roku. Poza Polską nie zrobiły
tego: Bułgaria, Cypr, Estonia i Grecja. Polskie
Ministerstwo Środowiska poinformowało,
że trwa proces wdrażania kompleksowych
rozwiązań prawnych UE do polskiego prawa i jest już zapisana większość przepisów
unijnej dyrektywy. Komisja argumentuje, że
ilość odpadów w UE stale rośnie.
45 procent Hiszpanów przed trzydziestką jest bezrobotnych, co jest
rekordem Europy. Od trzech tygodni 10
tys. osób mieszka na placu Puerta del Sol
w Madrycie. Jest to protest młodych ludzi
przeciwko beznadziejnej sytuacji na rynku
pracy. Kryzys ekonomiczny przyczynił się
do powstania tak dużego bezrobocia. Młodzi nie są w stanie za oferowane im pensję
utrzymać swoich rodzin. Żądają pracy za
godziwe wynagrodzenie.
Al Kaida ma nowego lidera. Jest nim urodzony w 1951 r. egipski lekarz, Ajman al
Zawahiri. W wieku 15 lat trafił on do więzienia za przynależność do nielegalnego wówczas
Bractwa Muzułmańskiego. Studiował medycynę i otrzymał dyplom magistra chirurgii. Na
przedmieściu Kairu założył klinikę, w której
praktykował jako lekarz. W 1973 r. wstąpił do
ekstremistycznego Islamskiego Dżihadu, pod
jego kierownictwem grupa dokonała serii zamachów, w których zginęło około 1200 ludzi.
Odegrał ważną rolę w przygotowaniach do
ataków na USA 11 września 2001 r. Za jego
głowę Amerykanie wyznaczyli nagrodę w wysokości 25 mln dolarów.

Rozwiązanie krzyżówki brzmi: „Krupiński”.
Nagrodę wylosował: Gabriela Kuś z Suszca.

Nowości filatelistyczne

N arodowy S pis
Powszechny
Począwszy od 1 kwietnia br. trwa Narodowy Spis Powszechny 2011, który, zgodnie
ze światową normą, przeprowadza się u nas
co 10 lat. Dzięki nim państwa, w tym Polska,
mogą lepiej planować politykę społeczną
i gospodarczą. W tym roku mieszkańcy po
raz pierwszy mogą spisać się także przez internet, co miało ułatwić tę operację. Okazało
się jednak, że internetowy formularz Narodowego Spisu Powszechnego niedostępny
jest dla wielu osób, głównie niepełnosprawnych (jest ich w Polsce 5,5 miliona; w tym
około 150 tys. niewidzących i około 190 tysięcy słabo widzących). Przeprowadzający
spis ankieterzy dotrzeć muszą do każdego
mieszkania i każdego mieszkańca naszego
kraju w terminie do 30 czerwca br.
Poczta Polska dokumentuje to wydarzenie w postaci okolicznościowej kartki

z nadrukowanym znaczkiem opłaty wartości
1,55 zł. Ilustruje go wpisany w kontury mapy

Polski rok 2011, zaś pod symbolicznym dachem – czteroosobowa rodzina i hasło Narodowy Spis Powszechny. Część ilustracyjną
wypełnia natomiast coraz powszechniejsza
dziś komórka, na ekranie której wyświetlone
są pytania ankiety GUS.

M azury – Cud N atury
Pod takim hasłem przebiega tegoroczny, 49 Ogólnopolski Młodzieżowy Konkurs
Filatelistyczny, do którego tradycyjnie sposobią się także młodzi kolekcjonerzy ŚląskoDąbrowskiego Okręgu Polskiego Związku
Filatelistów. W jego terenowych ogniwach
odbyły się już półfinałowe eliminacje. Dokumentuje je m. in. okolicznościowa kartka
oraz datownik upamiętniające Między oddziałowy Półfinał Miejsko-Gminny w Zabrzu. 
Z.B.

3 mld dolarów kredytu otrzymał
Egipt na mocy zawartego porozumie nia z Międzynarodowym Funduszem
Walutowym.W Egipcie od lutego rządzi
Najwyższa Rada Wojskowa, która kieruje
krajem po ustąpieniu prezydenta Hosniego Mubaraka. Program gospodarczy, który
zostanie wdrożony dzięki kredytowi ma
zapewnić utrzymanie stabilności makroekonomicznej. Egipt stara się obecnie o fundusze, które pomogłyby mu zrównoważyć
niedobór środków na wydatki, szacowany na
10-12 mld dolarów. Zatwierdzony przez rząd
budżet na rok finansowy 2011/12 przewiduje
wzrost wydatków o jedną czwartą, co częściowo wiąże się ze świadczeniami na rzecz
biedniejszych warstw społeczeństwa.
d w u t y g o d n i k
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