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Trzęsienie ziemi
w Waszyngtonie

Siła wstrząsu była znacząca i wyniosła , stopnia w skali Richtera. Trzęsienie
to było mocno odczuwalne w samym jego
epicentrum, dlatego że znajdowało się ono
wyjątkowo płytko. Na głębokości ok.  km
na płaszczyźnie przebiegającego w tym rejonie uskoku. Wystąpiło ono w pobliżu granicy
Appalachów z krystaliczną płytą atlantycką.
Północno i południowoamerykański kontynent nasuwa się ze wschodu na zachód
w kierunku Oceanu Spokojnego. Dlatego
trzęsienia ziemi są zjawiskiem częstym na
jego zachodnim wybrzeżu wzdłuż pasma
górskiego Andów i Kordylierów. Zbudowana ze skał magmowych płyta wschodniego
wybrzeża odporna jest na trzęsienia ziemi,
choć łatwo i daleko przenosi jego skutki.
Stąd metro Nowego Jorku wykonane w granitowych skałach, mimo że się zatrzęsło, to
nawet nie popękało, a linie kolei podziemnej
też nie zostały naruszone. Wiele jednak domów słabszej i starszej konstrukcji zostało
poważnie zniszczonych. Nikt jednak nie
zginął. Skala siły tego wstrząsu w porównaniu do japońskiego trzęsienia ziemi z marca
tego roku wynosi mniej więcej jak jeden
do tysiąca. Wstrząsy jednak odczuwalne
były nawet w Toronto w Kanadzie. Kilka
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kolejnych wstrząsów wtórnych doprowadziło do paniki w stolicy USA. Panika była
tym większa, że rejon ten, przynajmniej w
powszechnej świadomości uznawany jest
za asejsmiczny. Ostatnie trzęsienie ziemi
o podobnej sile miało tu miejsce ponad sto
lat temu. Bardzo trudno przewidzieć wystąpienie trzęsienia ziemi i na ogół zjawiska te
stanowią całkowite zaskoczenie. Tak było i
tym razem. Świadkowie tego wydarzenia,
którzy znajdowali się ok. , km od jego epicentrum, zwracają uwagę na niezwykle silny
huk, jaki towarzyszył temu zjawisku. Był
on głośniejszy od najmocniejszego grzmotu. Po prostu potężna eksplozja. W sklepie
poruszyła się podłoga i natychmiast zgasły
wszystkie światła. Towary zaczęły spadać
na podłogę. Telefony komórkowe zostały
wyłączone. Wszystkim klientom nakazano jak najszybsze opuszczenie budynku.
W rezultacie została ranna w głowę tylko
jedna kobieta. Wszyscy świadkowie tych
wydarzeń są przekonani, że było to szczęście w nieszczęściu. Wielu Amerykanów,
szczególnie w wielkich aglomeracjach miejskich, było początkowo przekonanych, że
jest to atak terrorystyczny. W Pentagonie na
szczęście popękały tylko rury wodociągowe.
Uszkodzony został największy na świecie
pomnik Jerzego Waszyngtona o wysokości
ok.  m. Wspomniany huk towarzyszy
też tąpaniom górniczym. Ich mechanizm
powstawania jest podobny, choć przyczyny
i skutki są całkiem inne. Ci, którzy przeżyją
podobne wydarzenia, pamiętają o nich do
końca życia.
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OFERTY LAST MINUTE
MORZE:
Świnoujście SU „Rybniczanka”
10-17.09.2011 - 1099 zł / 7 dni / FB

Sarbinowo OW „Jawor”
17.09.-08.10.2011 - wczasy dla mamy z dzieckiem (1+1)
- 840 zł / 7 dni / FB
17-24.09.2011 - 560 zł / 7 dni / FB
24.09.-08.10.2011 - 490 zł / 7 dni / FB

Jastarnia OW „Posejdon”
24.09-01.10.2011 - 490 zł / 7 dni / FB

Kołobrzeg Sanatorium „Górnik”
październik 890 zł / 7 dni / FB

FB - noclegi + wy• ywienie 3 razy dziennie

Tym razem było to rzeczywiste, a nie polityczne trzęsienie ziemi. Miało ono miejsce
23 sierpnia o godzinie 13.45 czasu amerykańskiego (w Polsce godz.19.45). Jego epicentrum znajdowało się w pobliżu miejscowości Mineral w stanie Wirginia, niedaleko
Richmond, około 135 km na południowyzachód od Waszyngtonu.
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JEZIORA:
Krzyże OW „Mazury”
wrzesień od 85 zł / FB

Kalbornia OW „Inter Piast”
wrzesień 600 zł / 7 dni / FB

ZIMA
2011/2012
Oferta

już w sprzedaży!

GÓRY:
Krynica Zdrój DWL „Jagiellonka”
17.09-08.10.2011 - 800 zł / 7 dni / FB wraz z zabiegami

Piwniczna Zdrój OLW „Smrek”

SPRAWDŹ INNE
OFERTY PROMOCYJNE NA

10-17.09.2011 - pakiet „Uroda i Sylwetka”
- 970 zł / 7 dni / FB
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Najnowsze zmiany przepisów
Od 2012 r. nowe zasady
wypłacania becikowego

Z

początkiem przyszłego roku wchodzą
w życie przepisy zmieniające zasady
wypłacania jednorazowej zapomogi
z tytułu urodzenia się dziecka, tzw. becikowego oraz dodatku do zasiłku rodzinnego
z tytułu urodzenia dziecka. Wypłata tych
świadczeń ponownie będzie uzależniona
od przedstawienia zaświadczenia, że matka
dziecka pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od . tygodnia ciąży do
porodu.
Przepis, zgodnie z którym aby otrzymać becikowe, kobieta musiała przedstawiać
zaświadczenie, że co najmniej od . tygodnia ciąży pozostawała pod opieką ginekologa, nie jest nowy. Został wprowadzony
pod koniec  r., jednak wobec licznych
protestów został na dwa lata zawieszony.
Okres ten miał być wykorzystany na przeprowadzenie kampanii informującej kobiety o tym, jak ważne jest przeprowadzanie
badań lekarskich w jak najwcześniejszym
okresie ciąży.
W ubiegłym roku MPiPS w porozumieniu z Ministerstwem Zdrowia postanowiło
zawiesić kwestionowany wymóg do końca
 r. W marcu zeszłego roku znowelizowano ustawę dotyczącą wypłacania becikowego, w myśl której do końca  roku, aby
otrzymać świadczenia, wystarczy udowodnić

co najmniej jedną wizytę u ginekologa lub
położnej w czasie ciąży. Becikowe do końca
roku otrzymają więc wszyscy uprawnieni,
którzy otrzymali od lekarza zaświadczenie
potwierdzające co najmniej jedną wizytę ciężarnej u ginekologa lub położnej. Od przyszłego roku zaś trzeba będzie legitymować
się zaświadczeniem potwierdzającym stały
nadzór lekarski od  tygodnia ciąży.
Do końca roku z uzyskaniem świadczeń
nie będzie problemu. Wystarczy jedynie
zaświadczenie wystawione przez lekarza
lub położną, że kobieta w trakcie ciąży odbyła  badanie. Zaświadczenie nie musi być
w postaci formalnego druku, musi zawierać jednak dane i pieczątkę osoby je wystawiającej. Jednak z początkiem przyszłego
roku zostaną przywrócone dawne przypisy.
Zaświadczenie będzie musiało być zgodne
z rozporządzeniem ministra zdrowia z 
września  r. w sprawie form opieki medycznej w ciąży uprawniającej do dodatku
z tytułu urodzenia dziecka oraz wzoru zaświadczenia potwierdzającego pozostawanie
pod tą opieką (Dz.U. nr , poz. ).
Oprócz zaświadczenia lekarskiego do
otrzymania becikowego niezbędne są także:
wniosek o wypłatę świadczenia, dokument
tożsamości osoby ubiegającej się o świadczenie, skrócony odpis aktu urodzenia dziecka lub dokument tożsamy oraz pisemne
oświadczenie, że nie pobrano wcześniej
świadczenia na to dziecko.

Pisemny wniosek o becikowe należy
składać w zależności od tego, gdzie wypłacane są świadczenia rodzinne, tzn. albo
w urzędzie gminy, albo w ośrodku pomocy
społecznej, w terminie  miesięcy od dnia
narodzin dziecka.
Rodzice mają  miesięcy na złożenie
wniosku o przyznanie świadczeń, jednak
nawet jeżeli kobieta urodzi w tym roku,
a złoży wniosek o przyznanie zaświadczenia w przyszłym roku, to będzie musiała
spełniać nowe kryteria.
Ustawę autorstwa LPR, wprowadzającą
tzw. becikowe, Sejm uchwalił w grudniu
 r. Jednorazową zapomogę w wysokości
 tys. zł otrzymują wszystkie matki, niezależnie od dochodu. Jeśli rodzina uprawniona
jest do zasiłku rodzinnego, czyli jej dochód
netto nie przekracza  zł miesięcznie na
osobę ( zł, gdy w rodzinie jest dziecko
niepełnosprawne), możliwe jest także uzyskanie dodatku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka, również w wysokości  tys. zł.

Waloryzacja emerytur
w 2012 roku

W

aloryzacja emerytur, która zwana
jest również indeksacją, to najpewniejszy sposób na podwyższenie świadczenia emerytalnego. Waloryzacja
odbywa się co roku, co oznacza, że co roku

emeryci mogą liczyć na podwyżkę swoich
emerytur.
Waloryzacja emerytur polega na zwiększeniu świadczenia emerytalnego, ze względu na spadek wartości realnej emerytury.
Co ważne, wzrostowi podlega zarówno wysokość emerytury, jak i podstawa wymiaru
emerytury. Waloryzacja jest przeprowadzana przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych
z urzędu. Co oznacza, że emeryt nie musi
w tej sprawie składać żadnego wniosku.
W  roku waloryzacja, a tym samym podwyżka emerytur, będzie większa
niż w  roku. Stanie się tak, ponieważ
wyższy będzie wzrost cen i płac. Rada Ministrów ogłosiła, że zapisała w budżecie, że
w  roku waloryzacja wyniesie , proc.
W  roku waloryzacja obejmie , mln
Polaków, którzy dostają emerytury z ZUS,
KRUS, MSWiA oraz MON.
Zgodnie z przepisami ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń
Społecznych waloryzacji w  roku podlegać będą emerytury przysługujące ostatniego dnia lutego  roku. Dzieje się tak,
ponieważ przeliczeniu o wskaźnik waloryzacji podlega kwota świadczenia i podstawa
jego wymiaru w wysokości przysługującej
ostatniego dnia lutego roku kalendarzowego,
w którym przeprowadza się waloryzację.
Waloryzacja obejmuje emerytury przyznane
przed terminem waloryzacji.


