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To i owo
W ubiegłym roku liczba bezrobotnych
na świecie wzrosła do 201 mln osób (o 31
mln więcej niż przed wybuchem światowego kryzysu finansowego w 2008 roku).
W tym roku ma się powiększyć o kolejne 3 mln
osób. Globalna luka w zatrudnieniu, która mierzy liczbę miejsc pracy utraconych od początku
kryzysu, sięga już 61 mln. Chcąc ją wyrównać
i uwzględnić młode pokolenia wchodzące na rynek pracy, w światowej gospodarce do 2019 roku
powinno przybyć 280 mln nowych miejsc,
zwłaszcza dla młodych. Największym problemem pozostaje bowiem bezrobocie wśród
młodzieży (15–24 lata) – w ubiegłym roku 74
mln osób w tym wieku było bez pracy. Mimo
poprawy w części państw, głównie najbardziej
rozwiniętych, gdzie zatrudnienie rośnie, a bezrobotnych ubywa, światowe wyniki obniża pogorszenie sytuacji na rynku pracy w krajach
mniej zamożnych i rozwijających się, m.in.
w Ameryce Łacińskiej, na Karaibach, w części
państw arabskich oraz w Chinach.
W tym roku Polska spadła na 39. miejsce
(z 32.) w światowym rankingu konkurencyjności talentów. Zajmuje miejsce między
Kostaryką i Kazachstanem. Ranking mierzy
atrakcyjność państw pod względem jakości
kadr, które kraj jest w stanie wyprodukować,
a także przyciągnąć z zagranicy i zatrzymać.
Szwajcaria, Singapur, Luksemburg, Stany Zjednoczone i Kanada to dzisiaj światowa czołówka
pod względem jakości talentów, czyli poszukiwanych przez firmy kandydatów do pracy.
W Europie i USA jest 33 mln bezrobotnych
i jednocześnie na odpowiednich kandydatów
czeka ponad 8 mln wakatów. Wiąże się to z niedopasowaniem systemów edukacji i potrzeb
rynków pracy. Polska została dość wysoko oceniona pod względem poziomu wykształcenia,
wyników w testach kompetencyjnych, liczby
instytucji edukacyjnych, mimo to zajmujemy
odległe miejsca pod względem dostępu do nowych technologii i otwarcia na zewnątrz.

Rozwiązanie poprzedniej krzyżówki brzmi: „Optymizmu w Nowym Roku”.
Nagrodę wylosowała: Małgorzata Winsławska z Rybnika.

Piwo przez wieki

W grupie siła
ARCHIWUM

Gontyniec to jedna ze znanych na polskim
rynku spółek, zajmujących się produkcją
i sprzedażą piwa. Została założona przez
obecnego prezesa zarządu – Zbigniewa Cholewickiego. Jest przykładem na to, że każde
małe, lokalne przedsiębiorstwo może przekształcić się w dużą firmę. Obecnie ma ona
w posiadaniu dwa browary regionalne, w których wytwarzana jest część oferowanych
przez nią produktów.

Pierwszym z nich jest Browar Czarnków,
który powstał w 1800 roku. Przez długie lata
zmieniał swoich właścicieli, aż w 1945 roku
znacjonalizowano go, a następnie stał się własnością Skarbu Państwa. Dopiero w 2011 roku
został wykupiony przez spółkę Gontyniec.
Browar ten jest małym zakładem – pracuje
tu niewiele ponad 30 osób, a roczna produkcja
sięga około 30 tysięcy hektolitrów piwa rocznie.
Drugim browarem nabytym przez tę spółkę
jest Konstancin. Swoją siedzibę ma w Oborach
pod Konstancinem-Jeziorną. Jest dużo młodszy
od czarnkowskiego zakładu – został założony
na początku lat 90. ubiegłego wieku. W ręce
Gontyńca trafił w 2013 roku, jednak zarząd szybko zdecydował, aby produkcję trunków przenieść do zakładu piwowarskiego w Kamionce.
Spółka kontynuuje jednak pielęgnowane przez
Konstancin dawne tradycje, a także pozostawiła
pierwotną nazwę produktów.
Grupa Gontyniec oferuje konsumentom
trzy marki złocistego trunku: Noteckie, Konstancin oraz Gniewosz.

Polska jest coraz atrakcyjniejszym miej-

Pierwsza z wymienionych tutaj marek
jest najbardziej popularna w rejonie wielkopolskim. Browarnicy prezentują cztery
odmiany tego trunku: jasne, ciemne, korzenne i na miodzie. Do pierwszego typu
można zaliczyć Noteckie Jasne Niskopasteryzowane, do wytworzenia którego użyto
chmielu lubelskiego i chmielu jęczmiennego.
Kusi bursztynową barwą, wyraźnym zapachem oraz smakiem, w którym wyczuwalne
są nuty chlebowe i owocowe. Zwolennicy
piwa ciemnego powinni sięgnąć po Noteckie Ciemne Eire. Jest ono fermentowane
w tradycyjny sposób, przy użyciu otwartych
kadzi. Długo leżakuje. Jest dobrze wysycone,
ma burgundowy kolor i słodowo-korzenny
smak.
Wśród piw marki Konstancin każdy znajdzie coś dla siebie. Można spróbować Konstancina Pszenicznego, który jest ponownie

fermentowany w butelce i niefiltrowany, mętny. Inną propozycją jest Konstancin Żytnie.
Nawiązuje on do gatunku popularnego już
w średniowieczu. W jego produkcji wykorzystuje się żyto, które najrzadziej stosuje
się w warzeniu piwa. Dzięki temu trunek
ten ma zbożowy smak w którym wyczuwalna jest także gama innych doznań: od lekko
kwaskowatego posmaku, do nuty goździkowej. Warte uwagi jest także piwo Z Dębowej
Beczki, w którym zawarte są taniny – związki
pochodzenia roślinnego.
Ostatnim trunkiem proponowanym
przez spółkę Gontyniec jest Gniewosz. Marka ta owiana jest tajemnicą – nie do końca
wiadomo, w którym browarze jest ono produkowane. Nazwa pochodzi od słowiańskiego imienia Gniewomir, tłumaczonego jako
„ten, który uśmierza gniew”. Produkty nią
opatrzone na pewno ukoją nerwy i zapewnią
dobry nastrój. Wystarczy sięgnąć po Koźlaka.
To piwo dolnej fermentacji, które warzone jest
tylko naturalnymi metodami. Ma słodkawo-karmelowy smak, w którym wyczuwalna jest
jednak lekka goryczka. Browarnicy oferują
także trunek Korzenny. Jest to autorski projekt
piwowarów z Czarnkowa, którzy wykorzystali
recepturę z XVI wieku.
Wszystkie trzy marki łączy dbałość o naturalne składniki oraz postawienie na tradycyjne metody produkowania piwa, co owocuje
trunkami, które z pewnością spodobają się
wielu piwoszom.
ŹRÓDŁO: WWW.BEERPUBS.PL

scem dla lokowania centrów usług dla
międzynarodowych koncernów. Outso-

urcing stał się jednym z najmocniejszych segmentów polskiej gospodarki i jest największym
po motoryzacji pracodawcą w kraju. Czołówka globalnego rankingu to: Bangalore, Manila
i Bombaj. Kraków sklasyfikowano na dziewiątej pozycji wśród najatrakcyjniejszych miast
na świecie dla inwestycji z tego sektora, będąc
jednocześnie jedynym miastem europejskim,
które znalazło się w czołowej dziesiątce zestawienia. Obecnie w krakowskich centrach
usług z kapitałem zagranicznym pracuje 33,5
tys. osób. W pierwszej setce najlepszych światowych lokalizacji dla outsourcingu znajdują się
też Warszawa (30.) i Wrocław (62.).
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