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Kalejdoskop wydarzeń

To i owo
Stopa bezrobocia wyniosła w grudniu
13,4 proc. i była niższa niż wcześniej prognozowano. Jeszcze na początku ubiegłego
roku ekonomiści przewidywali, że bezrobocie
na koniec roku może wynieść nawet 14–15 proc.
Bezrobocie w grudniu 2013 r. było takie samo
jak w grudniu 2012 r. Minister pracy i polityki
społecznej Władysław Kosiniak-Kamysz skomentował ten wynik, mówiąc: „Każde bezrobocie dwucyfrowe jest dużym problemem, jest
trudną sytuacją, ale w tych danych jest informacja optymistyczna: pierwszy raz od 2007 r.
mamy bezrobocie na koniec roku takie samo
jak rok wcześniej, nie wzrosło bezrobocie rok
do roku. I to jest rzecz niewątpliwie dobra,
ponieważ widać, że tendencja wzrostowa
została zahamowana”. Jak dodał, w grudniu
przybyło również ofert pracy – pracodawcy
zgłosili do urzędów 46 tys. wolnych miejsc
pracy i miejsc aktywizacji zawodowej, czyli
o 28 proc. więcej niż rok wcześniej.
Wśród województw liderem atrakcyjności inwestycyjnej od kilku lat pozostaje śląskie – wynika z analiz corocznego raportu Atrakcyjność inwestycyjna
województw i podregionów Polski opracowanego dla Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową. Wysoka atrakcyjność
inwestycyjna cechuje województwo dolnośląskie, które w ostatnim roku wyprzedziło
w rankingu województwo mazowieckie. Grupę regionów o ponadprzeciętnej atrakcyjności
tworzą województwa: małopolskie, wielkopolskie, pomorskie, zachodniopomorskie i łódzkie. W klasie regionów o niskiej atrakcyjności
znalazło się pięć województw: podkarpackie,
warmińsko-mazurskie, świętokrzyskie, lubelskie i podlaskie. Mimo postępów w rozbudowie i modernizacji infrastruktury o znaczeniu
krajowym obszary te nadal cechują się niską
dostępnością transportową na tle pozostałych
regionów Polski.

Rozwiązanie poprzedniej krzyżówki brzmi: „Boże Narodzenie”.
Nagrodę wylosowała: Maria Wolska z Tychów.

Piwo przez wieki

ARCHIWUM

Piwne ciekawostki
Leniwie rozkręca się ten nasz nowy rok w
świecie piwa. Trudno powiedzieć, czy to z
powodu prawdziwego potopu piw świątecznych, których wysyp w tym roku mógł przytłoczyć nawet ich największych amatorów,
czy może raczej przyczyn tego stanu rzeczy
należy upatrywać w zbliżających się feriach
zimowych, ale faktem jest, że prócz kilku niewartych większej uwagi premier nasz piwny
światek niczym niezwykłym nas od początku
stycznia nie zaskoczył.

Czyżbyśmy więc mieli do czynienia z sezonem ogórkowym w samym środku zimy,
która skądinąd zimy w ogóle nie przypomina?
Z przykrością muszę na to pytanie odpowiedzieć twierdząco. Niech mi zatem Szanowni
Czytelnicy wybaczą, ale w niniejszej części
naszego cyklu ograniczę się jedynie do przedstawienia dwóch ciekawostek, które w ostatnich dniach obiegły świat piwa, z nadzieją,
że zapoznanie się z nimi stanowić będzie miłą
odskocznię od ciężkiej pracy.

P iwo
z wieloryba
Islandzki browar Brugghús uwarzył piwo
zawierające substancje z martwych finwali
(gatunek walenia występujący we wszystkich
oceanach, drugie co do wielkości zwierzę
na świecie). Produkcja nie będzie prowadzona
na skalę masową, napój nie trafi także do eksportu, został bowiem stworzony wyłącznie
na okoliczność dorocznego święta Islandczyków Thorrablot organizowanego na cześć

nordyckiego boga Thora, podczas którego
serwowane są tradycyjne potrawy islandzkie,
i sprzedawany będzie jedynie w czasie trwania
imprezy, czyli od 24 stycznia do 22 lutego.
Twórcy piwa zachwalają swoje dzieło, podkreślając fakt, że stanowi ono zdrową i niskotłuszczową alternatywę dla tradycyjnych trunków
tego rodzaju. – To wyjątkowe piwo – mówi
Dabjartur Arilmusson, właściciel browaru
Brugghús. – Mączka wieloryba, którą zawiera,
jest bogata w proteiny i prawie w ogóle nie
zawiera tłuszczu, do piwa nie dodaje się też
cukru. To wszystko sprawia, że jest bardzo
zdrowe. Ponadto ludzie, którzy go spróbują, będą się mogli poczuć jak prawdziwi wikingowie – reklamuje swój produkt. Sprawa
budzi jednak na Islandii spore kontrowersje
ze względu na wątpliwe moralnie wykorzystywanie do produkcji piwa wspomnianej mączki
wieloryba, czyli zwierzęcia zagrożonego wyginięciem, na co zwracają uwagę czujni jak
zawsze ekolodzy.

P iwowar
sprzed 3000 lat
Japońscy badacze odkopali podczas prowadzonych w Egipcie prac archeologicznych nienaruszony grobowiec egipskiego
dostojnika, który żył ponad 3000 lat temu
na dworze faraona w czasach XX dynastii
(czyli w latach 1186–1070 p.n.e.). Dla kogoś,
kto nie jest egiptologiem, nie było by w tym
oczywiście nic niezwykłego – ot, kolejne
odkrycie archeologiczne jakich wiele – gdyby
nie fakt, że wspomniany dostojnik, któremu było na imię Khonso Em Hem, pełnił
na dworze faraona rolę przełożonego piwowarów, pochowany zaś został w znajdującej
się w pobliżu Doliny Królów Dolinie Dostojników, co rzuca nieco światła na rangę, jaką
miało w starożytnym Egipcie piwo. Ściany
grobowca pokrywają oczywiście malowidła,
które dostarczają sporo wiedzy na temat
tego, jak wyglądało codzienne życie w tej
epoce – jedno z nich przedstawia zmarłego
wraz z żoną i dziećmi, na kolejnym widać
go w otoczeniu rodziny, kiedy składa ofiary
bogom, jeszcze inne ukazuje Khonso Em
Hem wraz z małżonką przed bogami Ozyrysem i Anubisem. Piwo było w starożytnym
Egipcie najważniejszym napojem. Najstarszy egipski browar, który udało się zidentyfikować, pochodzi sprzed około 3700 lat,
znajduje się w Hierakonpolis na południu
kraju i składa się z sześciu kadzi o łącznej
pojemności 390 litrów.

MACIEJ RZEPECKI

Aż 75,2 proc. najemców w Polsce mieszka w za małych mieszkaniach – wynika
z danych Eurostatu. Jest to najgorszy wynik w Europie. Dla porównania średnia dla
28 krajów europejskich to 19 proc. W przypadku wszystkich obywateli wynik ten jest
co prawda lepszy (46,3 proc.), ale i tak plasuje
Polskę na jednym z ostatnich miejsc w Europie. W myśl metodologii stosowanej przez
europejski urząd statystyczny zarówno singiel,
jak i bezdzietne małżeństwo powinni mieć
do dyspozycji mieszkanie, w którym wydzielono pokój dzienny i sypialnię. Gdy tylko pojawi
się potomstwo, mieszkanie trzeba zamienić
na trzypokojowe. Najgorzej sytuacja wygląda
w przypadku najemców. Problem przeludnienia najmowanych mieszkań jest więc w Polsce
czterokrotnie większy niż unijna średnia.
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