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Kalejdoskop wydarzeń

To i owo
Aż ośmiu na dziesięciu Polaków jest zadowolonych z życia – wynika z badań
GUS. Najbardziej zadowoleni są ludzie młodzi.
Aż 89 proc. uczniów i studentów zadeklarowało, że odczuwa ogólną satysfakcję ze swojego
życia. Najlepsze wyniki zanotowano na Podlasiu, Śląsku i w Wielkopolsce. To przede
wszystkim osoby wykształcone, mieszkające
w największych polskich miastach. Jednak aż
jedną siódmą rodzin dotyka problem ubóstwa.
Najgorzej swoją sytuację postrzegają seniorzy,
samotni rodzice i renciści.
Polski rynek pracy jest trudny i nieprzyjazny dla pracownika – ocenia Joanna
Tyrowicz, doradca w Instytucie Ekonomicznym NBP, konsultantka Banku Światowego.
Przeciętnie po stracie pracy potrzeba ponad
rok na znalezienie zatrudnienia. Na podwyżkę
czeka się 2,5 roku. Ponad 40 proc. firm tworzy
znikomą liczbę miejsc pracy w każdym roku, tzn.
jedno-dwa; przy większych przedsiębiorstwach
– kilka, a dodatkowo pracodawcy mają słabe
doświadczenie w poszukiwaniu pracowników.
Polska jest również krajem o niemal najniższym
w Europie wskaźniku aktywności zawodowej.
Pracownicy szukający zatrudnienia
analizują rynek pracy. Największą uwagę
zwracają na odległość miejsca pracy od miejsca zamieszkania, atmosferę w pracy, benefity
pozapłacowe (np. ubezpieczenia zdrowotne
czy grupowe ubezpieczenia na życie). Dopiero
na czwartym miejscu znalazło się wynagrodzenie podstawowe.

Rozwiązanie poprzedniej krzyżówki brzmi: „Wszystkiego dobrego jajka malowanego”.
Nagrodę wylosowała: Pani Anna Sługa z Żor.

Piwo przez wieki

Król Olbracht w Toruniu
Przeciętny Kowalski zapytany na ulicy o polskie stolice wymieni co najwyżej trzy miasta.
Zacznie od współczesnej stolicy – Warszawy,
następnie przywoła historyczny Kraków jagiellońskich królów, może jeszcze zaświta mu
w głowie Gniezno jako główna siedziba Piastów. Chyba tylko pasjonaci historii i lokalni
patrioci wiedzą, że w 1809 dzięki Napoleonowi przez trzy tygodnie Toruń był stolicą Księstwa Warszawskiego. Bonaparte to niejedyna
koronowana głowa, której wiele zawdzięcza
gród Kopernika – piętnastowieczny król Jan
Olbracht często bywał w Toruniu i przyczynił się do rozwoju miejskiego browarnictwa.

Historia piwowarstwa w Toruniu sięga
XIII wieku, kiedy nastąpiło zaludnienie okolicy, wskutek czego wzrósł popyt na piwo, które
stanowiło wówczas codzienny napój przedstawicieli wszystkich stanów. Powstawały liczne
wyszynki i karczmy, a sztuka piwowarska kwitła. Do dawnych dziejów nawiązuje otwarty
w 2012 roku Browar Staromiejski Jan Olbracht,
który zajmuje całą gotycką kamienicę przy
Szczytnej, bocznej ulicy odchodzącej od deptaka toruńskiej Starówki. Browar i restauracja są rozmieszczone na trzech poziomach
i są jedynym miejscem w Toruniu, w którym
warzenie piwa odbywa się na oczach klientów.
Goście smakować mogą potraw kuchni polskiej z elementami bawarskiej, popijając warzone w tradycyjny sposób piwo. W piwnicach
znajduje się 12 zbiorników do leżakowania
piwa. Za warzone piwa odpowiada Mirosław
Gałka, który zaczynał w Bierhalle i browarze
Grill de Brasil i zdobył srebrny medal za piwo

P iernikowe na początek

0,33 litra, który jest głęboki w smaku, średnio wysycony i zostawia posmak suszonych
owoców i karmelu. Ostrożni piwosze mogą
wybrać Olbracht Pils – klasyczne piwo jasne
koloru słomkowego, warzone zgodnie z tradycyjną metodą, które wyróżnia się mocnym
aromatem chmielowym i delikatną goryczką.
Raz w miesiącu we współpracy z piwowarami
domowymi warzone są trunki specjalne o różnych stylach i równie wymyślnych nazwach –
dotychczas powstały Bitwa o Anglię (pale ale),
Kochanica Olbrachta (amerykański weizen),
Gorycz Tropików (NZAPA) czy Gorączka
Czarnego Złota.

Tuż przy wejściu do browaru stoi miedziana kadź o wybiciu 10 hektolitrów, widoczna
z każdego miejsca sali. Toruńska warzelnia
produkuje cztery rodzaje piwa: pilsa, pszeniczne, bursztynowe oraz aromatyzowane
piernikowe, wszystkie niefiltrowane i niepasteryzowane. Każdy turysta rozpoczyna
od Piernikowego, które nawiązuje smakiem,
zapachem i kolorem do słynnego toruńskiego
przysmaku. Ta autorska receptura browaru
jest piwem ciemnym o aromacie przypraw
korzennych z nutą kardamonu, goździków
i cynamonu. Gęsta, brązowa piana tworzy
spójną całość z czekoladową barwą piwa.
Browar znany jest też ze Śmietanki Toruńskiej – piwa pszenicznego z nutą bananowogoździkową i wyraźnym aromatem chmielowym. Ma intensywny cytrusowy zapach,
a na drugim planie czuć woń goździka. Najmocniejszym piwem Olbrachta jest Bursztyn
Toruński, rozlewany do szklanek o pojemności

Już przy wejściu do browaru przenosimy
się w czasie o kilkaset lat, gdy Toruń był jednym z głównych punktów na hanzeatyckim
szlaku handlowym. Przed ciężkimi drzwiami
wąsaty jegomość przebrany w strój bogatego
kupca ciągnie wóz z beczką piwa. Po przekroczeniu progu restauracji gości wita instalacja do produkcji piwa, za którą roztacza
się widok na salę główną, na której środku
znajduje się drewniany podświetlany bar.
Stoliki wokół niego umieszczone są w lożach
zrobionych z ogromnych drewnianych beczek.
Są też znakomitym punktem obserwacyjnym,
z którego można podglądać proces warzenia
piwa. Na piętrze znajduje się zabytkowa sala
Olbrachta, której ściany zdobią oryginalne,
średniowieczne polichromie i portrety władcy.
Zmarły w Toruniu król wciąż sprawuje pieczę
nad toruńskim browarnictwem.

MAREK KOWALIK

pszeniczne w największym konkursie piwnym
w Polsce Chmielaki 2011.

M ieszczańska restauracja

50 proc. ankietowanych źle ocenia
działalność rządu, pozytywnie o pracy Rady Ministrów mówi 41 proc. badanych – wynika z sondażu przeprowadzonego
w dniach 6–11 kwietnia przez Kantar Public.
48 proc. ankietowanych dobrze ocenia pracę
premier, 44 proc. – źle. Dobrze o działalności prezydenta mówi 49 proc., źle – 42 proc.
W porównaniu z sondażem z marca o 3 proc.
wzrosła liczba ocen pozytywnych, a o 1 proc.
zmniejszyły się oceny negatywne.
Deficyt sektora finansów publicznych
wyniósł 2,4 proc. PKB wobec 2,6 proc.
w 2015 roku – podał GUS. Zgodnie z notyfikacją deficyt sektora instytucji rządowych
i samorządowych w 2016 roku ukształtował
się na poziomie 44,7 mld złotych. Za wartość
deficytu w 2016 roku prawie w całości odpowiada sektor centralny. W przypadku budżetu
państwa i instytucji podlegających rządowi deficyt wyniósł 48,18 mld złotych i 2,6 proc. PKB.
W sektorze ubezpieczeń społecznych deficyt
sięgnął 1,2 mld złotych i 0,1 proc. PKB. Z kolei sektor samorządowy odnotował nadwyżkę
w wysokości 4,5 mld złotych, czyli 0,2 proc. PKB.
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