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Kalejdoskop wydarzeń

To i owo
Realny wzrost emerytur i rent był dwa
razy szybszy w porównaniu z tym, jak
rosły płace w 2013 roku. W zeszłym roku
emerytury i renty z pozarolniczego systemu
ubezpieczeń realnie wzrosły o 4,4 proc. (nominalnie o 5,5 proc.), a świadczenia emerytowanych
rolników indywidualnych o 5,1 proc. (nominalnie o 6,3 proc.). To znacznie wyższe wzrosty
niż podwyżki płac. Przeciętne wynagrodzenie
w firmach, w których pracuje od dziesięciu osób
(nie ma jeszcze danych na temat zarobków w gospodarce narodowej), wzrosło w zeszłym roku
realnie o 2 proc., a nominalnie o 2,9 proc. –
wynika tak z najnowszych danych GUS. W tym
roku waloryzacja wyniesie najprawdopodobniej
ok. 1,2–1,4 proc. Dokładnie będzie to wiadomo
11 lutego, gdy GUS poda informacje o wzroście płac w całej gospodarce w zeszłym roku.
Waloryzacja polega na podniesieniu emerytur
i rent o wzrost inflacji emeryckiej plus 20 proc.
realnego wzrostu płac. Wiadomo już, że inflacja
koszyka dóbr emeryckich wzrosła o 1,1 proc.

Rozwiązanie poprzedniej krzyżówki brzmi: „Kaganek górniczy”.
Nagrodę wylosował: Marian Krawczyk z Żor.

Piwo przez wieki

ARCHIWUM

Perłowa granica
Gdzie przebiega linia demarkacyjna pomiędzy piwami korporacyjnymi, które często
– zbyt często! – nie mają z prawdziwym piwem wiele wspólnego, a piwami uwarzonymi ze starannością i szacunkiem dla kubków
smakowych piwosza? Z pewnością wielu z nas
nieraz zadawało sobie to pytanie. Nie śmiałbym udzielać na nie ostatecznej odpowiedzi
– brakuje mi z pewnością kompetencji i doświadczenia – trudno jednak odmówić słuszności tezie, według której granica leży zwykle
tam, gdzie występują największe konflikty.

Światem piwa nie wstrząsają oczywiście
konflikty na miarę tych, które obserwujemy
w wielkiej polityce – mamy tu niewątpliwie
do czynienia z różnicą skali. Bez trudu znajdziemy jednak takie marki, w przypadku
których rozstrzał ocen jest na tyle poważny,
a one same budzą tak wielkie kontrowersje
– od zachwytu po mieszanie ich z błotem –
że każdy rozsądnie myślący piwosz dostrzeże
tu problem pogranicza. Jedną z takich marek
jest sztandarowy produkt Browarów Lubelskich SA – Perła Chmielowa.
Rzut oka na efekty degustacji tego trunku
przez autorów piwnych blogów nie pozostawia
żadnych złudzeń co do tego, że Perła budzi
prawdziwie skrajne emocje: „Perła bardzo
szybko staje się niemal niepijalna. (…) Wysłać
coś takiego na eksport? Dajcie spokój”, „Żałuję, że dopiero teraz spróbowałem tego piwa,
bo straciłem przez to bardzo wiele” – to tylko
dwie jakże odmienne opinie, które dość dobrze obrazują polaryzację stanowisk w sprawie

Perły. Prześmiewcy ironizują także z faktu,
że Browary Lubelskie reklamują swój produkt
jako dzieło niewielkiego zakładu mieszczącego
się na Lubelszczyźnie, co oczywiście nie jest
prawdą. Do mocy produkcyjnych browarów
korporacyjnych sporo wprawdzie Perle brakuje, niemniej jednak są one na tyle potężne, że pozostawiają daleko w tyle browary
regionalne (dla porównania opisywany jakiś
czas temu na naszych łamach Browar Ciechan
ma moce produkcyjne na poziomie 100 000
hl, a jest to zaledwie 1/10 tego, co wytwarzają
Browary Lubelskie). Ni to wielki zakład, ni
browar lokalny – mamy zatem kolejny dowód
na „pograniczność” Perły.
Prawdziwą burzę wywołały jednak pojawiające się od pewnego czasu opinie,

jakoby lokomotywa Browarów Lubelskich,
czyli wspomniana wyżej Perła Chmielowa,
była warzona… bez użycia prawdziwego
chmielu! Powodem podejrzeń niektórych
wielbicieli złocistego trunku był brak adnotacji o jego obecności w podanym na etykiecie
butelki składzie piwa. Browary Lubelskie zareagowały na te zarzuty błyskawicznie. – Jako
browar nie mamy nic do ukrycia. Nasze piwa
powstają według najwyższych standardów.
Jednocześnie jesteśmy dumni z tego, że chmiel
stosowany w naszym browarze uprawiany
jest na terenach Lubelszczyzny – powiedziała
Gazecie Wyborczej Izabela Budryn, zastępca
dyrektora ds. marketingu Perły. Jednocześnie,
by zapobiec przyszłym oskarżeniom, Browary
Lubelskie zaprosiły do zwiedzenia zakładu cenionych birofilów, którzy prowadzą popularne
wśród wielbicieli złocistego trunku blogi, aby
mogli zobaczyć na własne oczy, jak powstaje
budzące kontrowersje piwo, a także odpowiedzieć na ich ewentualne pytania. Zwiedzający
otrzymali ponadto do degustacji uwarzone
specjalnie na tę okazję piwo – niefiltrowanego,
czterosłodowego koźlaka – oraz odwiedzili
lubelskie puby. Cóż, trudno odmówić Browarom Lubelskim zmysłu marketingowego
i umiejętności przekucia tego, co negatywne,
w to, co pozytywne.
A jaka jest naprawdę Perła Chmielowa?
Czy bliżej jej do piw korporacyjnych, czy regionalnych? Polecam przekonać się samemu
– można ją znaleźć w niemal każdym większym sklepie.

MACIEJ RZEPECKI

W styczniu 2014 roku poprawiły się nastroje konsumenckie. Dotyczy to zarówno sytuacji obecnej, jak i przyszłej
– wynika z badań GUS. Bieżący wskaźnik
ufności konsumenckiej (BWUK) wzrósł
o 2,8 pkt proc. i ukształtował się na poziomie -20,2. Poprawiły się oceny dotyczące
dokonywania ważnych zakupów (wzrost o 6,6
pkt proc.) oraz oceny dotyczące obecnej i przyszłej sytuacji ekonomicznej kraju (odpowiednio
o 3,8 i 3,3 pkt proc.). W porównaniu do stycznia
2013 r. obecna wartość BWUK jest wyższa o 10,6
pkt proc. Wyprzedzający wskaźnik ufności konsumenckiej (WWUK), syntetycznie opisujący
oczekiwane w najbliższych miesiącach tendencje
konsumpcji indywidualnej, wzrósł o 1,8 pkt proc.
i ukształtował się na poziomie -25,7. Na wartość wskaźnika wpływ miały: poprawa oceny
przyszłego poziomu bezrobocia (wzrost o 6,1
pkt proc.) oraz przyszłej sytuacji ekonomicznej
kraju (wzrost o 3,3 pkt proc.), a także pogorszenie ocen dotyczących przyszłego oszczędzania
pieniędzy (spadek o 2,1 pkt proc.). Ocena przyszłej sytuacji finansowej gospodarstwa domowego pozostała na podobnym poziomie.
Kościół włącza się w dyskusję o pijakach
za kierownicą. Jego propozycje popierają
specjaliści od uzależnień. Zmniejszenie
liczby punktów sprzedaży alkoholu, zakaz handlu alkoholem w godzinach nocnych i na stacjach benzynowych oraz ograniczenie promocji
w mediach pomoże – zdaniem polskich biskupów – obniżyć liczbę wypadków powodowanych przez pijanych kierowców. W styczniu list
w tej sprawie opublikował na stronie Konferencji Episkopatu Polski bp Tadeusz Bronakowski, przewodniczący Zespołu ds. Apostolstwa
Trzeźwości przy episkopacie.
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