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Kalejdoskop wydarzeń

To i owo
Od czasu przystąpienia Polski do Unii Europejskiej 11 proc. Polaków wyjeżdżało
czasowo do pracy za granicę. Nadal co setny Polak zarabia w ten sposób, nie licząc tych,
którzy tam mieszkają i pracują. A z tej grupy
prawie połowa nie chce już wracać do kraju.
Ponad 380 tysięcy Polaków pracuje teraz poza
granicami kraju, a co setny zarabia za granicą.
Najczęściej w Niemczech, które pozostają najpopularniejszym kierunkiem wyjazdów zarobkowych. Tam kieruje się 45 proc. ankietowanych.
Na drugim miejscu znalazła się Wielka Brytania
(26 proc.), a na trzecim Holandia (10 proc.). Niewiele mniejsza liczba migrantów zarobkowych
pracuje w Belgii (9 proc.). Powyższe dane nie
uwzględniają całej emigracji zarobkowej, gdyż
objęły tylko osoby mieszkające w kraju – bez
ponad dwóch milionów Polaków, którzy po 2004
roku wyemigrowali za pracą.
W minionym roku w głównych gospodarkach unijnych energia elektryczna potaniała o ponad 17 proc., a gaz
o 20 proc. Tendencja taka utrzymuje się też
w styczniu. W Niemczech elektryczność (33,40
euro/MWh) potaniała o 9 proc. w stosunku
do listopada i 6 proc. rok do roku. Energetyka
wiatrowa korzystała z doskonałych w grudniu
warunków pogodowych (silne wiatry), co wpłynęło na obniżenie cen produkowanej energii.
We Francji prąd potaniał rok do roku o 17 proc.
Główny dostawca energii – koncern EDF –
bazuje na elektrowniach jądrowych. Zwiększył
produkcję rok do roku o 2,3 proc., ale cena poszła w końcu roku w górę z powodu mroźnego
grudnia. Mieszkańcy Wielkiej Brytanii płacili
o 10 euro drożej za prąd od Niemców, choć
i tu rok do roku prąd staniał o 15 proc. Główne
paliwo w elektrowniach brytyjskich – gaz –
było tańsze aż o 23 proc. Ceny gazu w grudniu
2014 roku były na europejskim rynku o 20 proc.
niższe niż rok wcześniej. Tendencja spadkowa
cen gazu utrzymuje się też w styczniu. Sprzyjają
temu ciepła zima i gwałtowne tanienie ropy
na świecie. Cena rosyjskiego gazu, który zaspokaja blisko 30 proc. popytu Europy, związana
jest z ceną ropy w okresie półrocznym.

Rozwiązanie poprzedniej krzyżówki brzmi: „Pogodnych Świąt”.
Nagrodę wylosowała: Irena Wolny z Katowic.

Piwo przez wieki

Fortuna piwem się toczy
Czym wyróżnia się dobre piwo? Co wywołuje uznanie piwoszy? Jak sprawić, by smak
trunku został zapamiętany? Odpowiedzi na te
i inne pytania doskonale znają przedstawiciele
Browaru Fortuna w Miłosławiu.

H istoryczna zawierucha
Piwowarstwo w Miłosławiu sięga pierwszej połowy XVII wieku. Od początku trunek
z tej okolicy miał swoich zwolenników zarówno w kraju, jak i na świecie. Prawdziwym
przełomem był rok 1889. Wówczas, z inicjatywy Władysława Rabskiego, wybudowano
tutaj nowoczesny browar parowy Fortuna.
Było to przedsięwzięcie znaczące, ponieważ
stanowiło jeden z kroków Polaków przeciwko
germanizacji wielkopolskiego przemysłu.
W kolejnych latach browar trafiał z rąk
do rąk, aż w 1939 roku został zagarnięty przez
hitlerowców i trafił pod zarząd niemiecki. Po zakończeniu II wojny światowej przedsiębiorstwo
zostało upaństwowione i stało się własnością
Wielkopolskich Zakładów Piwowarskich w Poznaniu. Czas ten odbił się negatywnie na zakładzie, a piwo tu produkowane, cieszące się
od stuleci dobrą renomą, stało się przeszłością.
Wszystko zmieniło się w 1995 roku, kiedy
browar trafił do rąk prawowitych, przedwojennych właścicieli. Rozpoczęły się starania
o przywrócenie zakładowi dawnej sławy.

Pierwszym krokiem było powstanie Browaru
Fortuna Sp. z o.o. W 2011 roku przedsiębiorstwo zostało zakupione przez jedną ze spółek,
która wspomaga browar merytorycznie w zakresie produkcji i sprzedaży piwa.

M ocne strony
Browarnicy z Fortuny, produkując swoje
trunki, wychodzą z założenia, że na uwarzenie
znakomitego piwa składa się kilka bardzo ważnych rzeczy. Przede wszystkim stawia się tutaj
na sto procent naturalności. Wszystkie surowce
wykorzystywane w produkcji piw to produkty
wysokiej jakości i naturalnego pochodzenia.
Właśnie składniki takie jak wyciąg z orzechów
drzewa kola czy sok z dojrzałych śliwek wpływają na wyróżniający się smak tutejszych piw.
Kolejną ważną sprawą jest kultywowanie tradycji. Metody warzenia piwa są bardzo
zbliżone do tych, które stosowano w XIX wieku. Fortuna może poszczycić się tym, że jako
jeden z kilkunastu browarów w Europie stosuje otwartą fermentację drożdży. Proces
ten odbywa się spokojnie i w bardzo niskich
temperaturach. Trwa ok. 12–14 dni i nie jest
niczym przyspieszany. Dzięki temu drożdże
mają swobodny dostęp tlenu, co wpływa
na ich żywotność i w rezultacie także na smak
piwa. Ponadto browarnicy stosują powtórną
fermentację w butelce.

Innym atutem miłosławskiego browaru jest samodzielne palenie ciemnego słodu. Wpływa to na możliwość dostosowania
stopnia palenia słodu do charakteru danego
produktu. Browarnicy mają także gwarancję,
że trafiający do ich trunków składnik jest świeży i aromatyczny.

P ropozycje
Piwa Browaru Fortuna to produkty skierowane przede wszystkim do tych, którzy pragną
czegoś odmiennego niż to, co jest w supermarketach. W ofercie znajdziemy trzy marki
piw: Fortuna, Miłosław i Komes.
Wśród trunków spod znaku Fortuny
znajdziemy m.in. Fortunę Czarne, które należy do ciemnych piw słodowych. Na uwagę zasługują tutaj także piwa smakowe, jak
Fortuna Mirabelka czy Wiśnia, do produkcji
których użyto naturalnych soków z dojrzałych, soczystych owoców. Wśród piw Miłosław znajdziemy ciemne Pszeniczne, Koźlaka
i jasne Niefiltrowane, wszystkie pochodzące
z otwartej fermentacji. Komesy to przede
wszystkim mocne piwa górnej fermentacji, jak
np. Porter Bałtycki, leżakujący przynajmniej
trzy miesiące, czy Potrójny Złoty, który uderza
wyrazistym aromatem chmielu.
Każdy znajdzie tu z pewnością coś dla
siebie.
ŹRÓDŁO: WWW.HURTPIW.PL

Najwyższa Izba Kontroli stwierdziła:
w polskich szkołach panoszy się patologia i przemoc. Najwięcej zachowań patologicznych odnotowuje się w gimnazjach.
Drugie miejsce zajmują szkoły podstawowe.
Najgroźniejszym zjawiskiem pozostaje zażywanie przez nieletnich narkotyków i substancji odurzających. Okazuje się również,
że z alkoholem zetknęło się 75 proc. dzieci,
które uczęszczają do gimnazjum. Najbardziej
rozpowszechnionym problemem wychowawczym jest agresja słowna i fizyczna skierowana zarówno do rówieśników, jak i dorosłych,
kradzieże i akty wandalizmu.
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