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Kalejdoskop wydarzeń

To i owo
Polska jest przedostatnia w rankingu
krajów UE przyjaznych seniorom, wynika z analizy indeksu aktywnego starzenia się (AAI). Za nami jest Grecja, a tuż
przed nami Słowacja. Dwa lata temu byliśmy
na ostatnim miejscu. Najlepszymi krajami pod
tym względem są Szwecja, Dania i Holandia.
Indeks aktywnego starzenia się opracowywany
jest w Unii Europejskiej i składa się z wyników
z czterech dziedzin – poziomu zatrudnienia,
uczestnictwa osób starszych w życiu społeczeństwa, samodzielnego życia w zdrowiu
i bezpieczeństwie oraz możliwości i warunków
sprzyjających aktywnemu starzeniu się. Według wskaźnika poziomu zatrudnienia w grupie wiekowej od 55. do 74. roku życia Polska
jest w najnowszym rankingu na 20. miejscu.
Wyprzedzamy m.in. Luksemburg, Chorwację,
Belgię, Grecję i Słowenię. Przed dwoma laty
byliśmy ostatni wśród państw UE. Ze względu
na uczestnictwo seniorów w życiu społeczeństwa Polska oceniana jest najgorzej wśród krajów UE. Bezpośrednio przed nami są Bułgaria
i Rumunia, a na czele listy krajów – Irlandia,
Włochy i Luksemburg. Na 24. miejscu z 28
państw jesteśmy w dziedzinie samodzielnego
życia w zdrowiu i bezpieczeństwie. Wyprzedzamy Grecję, Bułgarię, Rumunię i Łotwę.
Niskie ceny leków w Polsce powodują,
że ich eksport jest problemem, co skutkuje tym, że niektórych z nich brakuje
dla pacjentów. Nasze firmy wykorzystują
wygasanie patentów i wytwarzają leki generyczne, czyli zamienniki leków innowacyjnych
– ich udział w sprzedaży sięga ponad 60 proc.
To jeden z najwyższych wskaźników w Unii
Europejskiej. Obecnie w pracach sejmowych
znajduje się projekt nowelizacji ustawy o prawie
farmaceutycznym, który pozwoli, aby główny
inspektor farmaceutyczny mógł się sprzeciwić
wywozowi leków z Polski. Sprzeciw obejmie
także państwa członkowskie Unii Europejskiej.

Rozwiązanie poprzedniej krzyżówki brzmi: „Ustawa górnicza”.
Nagrodę wylosowała: Teresa Surowiec z Chorzowa.

Piwo przez wieki

ARCHIWUM

Piwo wysokich lotów
Warmia i Mazury to jeden z najpiękniejszych
regionów Polski. Cieszy się ogromną popularnością zwłaszcza w okresie majówkowym
i wakacyjnym. Można spędzać tu czas na łonie
natury, podziwiając ją w największej okazałości. Piwosze także znajdą coś dla siebie, gdyż
właśnie tutaj funkcjonuje jeden z browarów
regionalnych.

PLON

C harakterystyka
Browar Kormoran powstał w 1993 roku.
Jego siedziba mieści się w Olsztynie. Pomysł
na założenie browaru restauracyjnego zrodził
się z tego samego powodu co większość takich
zakładów. Browarnicy chcieli stworzyć coś,
co będzie alternatywą dla trunków proponowanych przez międzynarodowe koncerny,
które charakteryzują się przede wszystkim
tym, że są pasteryzowane i przeznaczone dla
masowej publiczności. W rezultacie piwa produkowane w Kormoranie są w większości niepasteryzowane, niefiltrowane, a ich dostępność jest ograniczona do regionu, w którym
znajduje się browar.
Produkty olsztyńskiego przedsiębiorstwa
powstają z naturalnych, starannie dobranych
składników: krystalicznie czystej wody, zesłodowanych ziaren zbóż, słodów jęczmiennych
lub pszenicznych oraz oczywiście chmielu.
Warzenie odbywa się zgodnie z tradycyjnymi
technikami. Piwa są tu produkowane na niewielką skalę, dzięki czemu każda warka przygotowywana jest z wielką starannością i dokładnością. Nie są to jednak trunki kierowane
do zwykłych zjadaczy chleba. Piwosze pijący

tego trunku. Inną propozycją jest Weizenbock
– ciemne piwo, podobne do koźlaka. Ma ponad 6 proc. alkoholu, jednak dzięki zastosowaniu takich składników jak słody pszeniczne
i orkisz nie jest przytłaczający. Ponadto można
sięgnąć po Coffee Stouta lub Rauchbocka.

Kormorana muszą cechować się otwartością
na nowe doznania, chęcią ciągłego eksperymentowania, odwagą oraz miłością do złotego
trunku.

P odróże K ormorana
Browarnicy przygotowali dla swoich fanów specjalną serię piw, którą nazwali Podróżami Kormorana. Trunki przygotowywane
w jej ramach są niepowtarzalne, każdy z nich
reprezentuje odmienny styl oraz kraj pochodzenia. Na stronie internetowej browaru
można znaleźć wstęp do proponowanych piw,
stylizowany na dziennik z podróży. W ofercie
znajdziemy między innymi Witbiera, o mętnej,
bladożółtej barwie i intensywnym zapachu,
w którym wyczuwalne są nuty słodu, pomarańczy i kolendry, które znalazły się w składzie

Kolejną serią piw przygotowaną przez
browarników jest PLON. Pomysł powstał
w 2011 roku i był wynikiem założenia przez
browar własnej plantacji chmielu oraz ukłonem w stronę polskich odmian tego surowca.
W wyniku powstały cztery trunki: zielony,
czerwony, brązowy i niebieski. Pierwsze trzy
należą do gatunku IPA i zostały w nich wykorzystane świeże lub suszone szyszki takich
chmieli jak Sybilla i Marynka. Ostatni z wymienionych trunków to lager. Wszystkie mają
dość krótki okres przydatności do spożycia
– trzy miesiące.

I nne trunki
Oprócz wymienionych dwóch serii browarnicy przygotowali także inne, wyjątkowe
piwa. Zalicza się do nich Rosanke, które jest
historycznym piwem pruskim i ma pełny,
zbożowy smak. Inną propozycją jest Orkiszowe oraz jego dwie odmiany – Orkiszowe
z Miodem i Orkiszowe z Czosnkiem, które
przeznaczone są dla odważnych piwoszów.
Można spróbować również piw smakowych,
w składzie których znajdują się wyłącznie
naturalne soki z owoców: wiśni, śliwki lub
jabłka.
ŹRÓDŁO: WWW.BROWARKORMORAN.PL

100 mld dolarów kosztowały na świecie
leki onkologiczne w 2014 roku – wynika
z raportu IMS Health. To ponad 10 proc.
więcej niż rok wcześniej. Suma obejmuje leki
przeciwnowotworowe oraz preparaty wspierające terapie onkologiczne. Według prognoz
w 2018 roku globalny rynek leków onkologicznych będzie miał wartość 117–147 mld dolarów
rocznie. Dla porównania – cały amerykański
program lotów kosmicznych Apollo, którego
celem było lądowanie ludzi na Księżycu, realizowany od 1966 do 1972 roku, kosztował nieco
ponad 25 mld dolarów. Najwięcej na onkologię
wydają Stany Zjednoczone, znacznie mniej:
Niemcy, Francja, Wielka Brytania, Hiszpania
i Włochy. Dane IMS Health wskazują, że astronomiczne sumy wydawane na leki onkologiczne przynoszą pozytywne rezultaty.
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