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Kalejdoskop wydarzeń

To i owo
Po raz pierwszy od co najmniej 20 lat
w Polsce jest więcej optymistów niż pesymistów – wynika z majowego odczytu wskaźnika ufności konsumenckiej, który GUS oblicza
od 1997 roku. W maju wzrósł on do 3,1 pkt –
z -0,8 pkt w kwietniu. To, że znalazł się powyżej
zera, oznacza, że więcej respondentów dostrzega poprawę sytuacji gospodarczej kraju, stanu
swoich finansów i możliwości dokonywania
ważnych zakupów niż ich pogorszenie. Dobre
nastroje gospodarstw domowych potwierdzają
opublikowane wyniki sondażu CBOS – 42 proc.
Polaków ocenia sytuację gospodarczą w kraju
jako dobrą, a jedynie 15 proc. jako złą. Pierwszy
z tych odsetków od 1989 r. nigdy nie był wyższy,
drugi zaś nigdy nie był niższy.
Systematycznie poprawia się sytuacja
na rynku pracy. W kwietniu stopa bezrobocia rejestrowanego spadła do 7,7 proc.,
z 8,1 proc. miesiąc wcześniej. 14 proc. Polaków
nie widzi problemów ze znalezieniem odpowiedniej pracy. Dodatkowo 53 proc. rodaków
uważa, że można znaleźć jakąś pracę, ale trudno o odpowiednią. Poprawa sytuacji na rynku
pracy przejawia się głównie w tym, że silnie
wzrosło bezpieczeństwo zatrudnienia. Z kolei
wzrost płac, choć postępuje, jest niższy, niż
można by oczekiwać przy dzisiejszym poziomie bezrobocia. Jednym z wyjaśnień słabego
wzrostu płac może być napływ imigrantów
z Ukrainy oraz fakt, że wiele osób przechodzi
z umów cywilnoprawnych na umowy o pracę.
22,2 proc. PKB, czyli ok. 430 mld złotych,
może w Polsce sięgnąć w 2017 roku war-

Rozwiązanie poprzedniej krzyżówki brzmi: „W maju jak w gaju”.
Nagrodę wylosowała: Pani Bożena Pastwa z Katowic.

tość działalności gospodarczej poza
oficjalnym obiegiem i kontrolą państwa.

Piwo przez wieki

Piwo ze spiżu
P iwo

W siedzibie starej katowickiej drukarni przy
ulicy Opolskiej 22 mieści się browar, który
jest ewenementem na skalę ogólnopolską.
Przeważnie piwowarzy, którzy chcą połączyć
warzenie piwa z prowadzeniem lokalu, otwierają restaurację albo pub, w których serwują świeżo uwarzone na miejscu trunki. Browar Spiż poszedł inną drogą i rozlewa swoje
piwa w rytmie tanecznych przebojów. Jego
wizytówką jest bowiem popularna, zwłaszcza w weekendy, dyskoteka, która reklamowana jest jako jedyny taki klub muzyczny
w Europie.

Lokal w Katowicach, który należy
do wrocławskiego przedsiębiorcy i technologa browarnictwa Bogdana Spiża, jest
jego drugim firmowym browarem restauracyjnym w Polsce. W 1992 roku otworzył
we Wrocławiu jedną z pierwszych w Polsce
restauracji tego typu. Pierwszy Spiż ma bardziej szacowny charakter, mieści się bowiem
we wnętrzach miejskiego ratusza. Nadodrzański biznesmen w 1996 roku pierwszy raz
rozszerzył swą działalność – pod szyldem
Spiż otworzył wtedy restaurację i hotel w zabytkowym pałacu Matuschków w Miłkowie.
Na ciąg dalszy ekspansji czekać było trzeba
10 lat. W końcu w 2005 roku, po trwającym
aż trzy lata remoncie hali starej drukarni,
„browaroteka” została otwarta w Katowicach. Przez pierwsze kilka lat funkcjonowania katowicki browar przyciągał surowym,
industrialnym wystrojem. Wszystko zmieniło
się w 2012 roku, gdy po przebudowie klub
muzyczny zyskał nowe oblicze.

z pajdą

Po hucznym otwarciu wyremontowanego
Spiża goście mają do dyspozycji mieszczące
się na 2000 metrów kwadratowych i dwóch
poziomach cztery parkiety taneczne, dwie sale
VIP, strefę gastronomiczną, salę bankietową,
trzy szatnie, loże i 600 wygodnych siedzących
miejsc. Atmosferę tworzą wykwalifikowani
barmani i puszczający najgorętsze hity DJ-e,
m.in. Silent, Bolid i Żelazny. Sale taneczne
wyposażono w najnowocześniejszy sprzęt
nagłaśniający, konsole do tworzenia muzyki na żywo oraz zaawansowane rozwiązania
z zakresu techniki scenicznej. Przez cztery dni
w tygodniu, od środy do soboty, Spiż organizuje imprezy tematyczne, m.in. studenckie
środy, czwartki w rytmie lat 70., 80., 90. i czarne piątki, oraz wydarzenia specjalne i eventy
firmowe. Klub szczyci się też swoim systemem
oświetleniowym, na które składają się efekty świetlne, wizualne i laserowe dostrojone
do grającej muzyki.

Na nic jednak zdałyby się najnowocześniejsza technika nagłośnieniowo-oświetleniowa i luksusowy wystrój, gdyby Spiż nie
proponował piwoszom szerokiego wachlarza ciekawych trunków. Barmani nalewają
sześć rodzajów warzonego na miejscu piwa,
do którego dodają „spiżowy” przysmak – pajdę
ciemnego chleba ze smalcem. Piwa warzone
są według starych, 500-letnich receptur, bez
użycia metod komputerowych, lecz z zachowaniem obsługi piwowara. Są niefiltrowane,
niepasteryzowane, żywe i bez konserwantów. Goście, którzy muszą wcześniej wracać
do domu, mogą poprosić o przelanie piwa
do specjalnej dwulitrowej plastikowej butelki,
co staje się zwyczajem w coraz większej liczbie
pubów z piwem rzemieślniczym i browarów
restauracyjnych.
Bywalcy pijalni piwa z tanecznym sznytem
najchętniej zamawiają piwo Spiżowe Jasne,
które przyciąga wysoką, długo utrzymującą
się pianą, mętnym, złocistym kolorem i pływającymi w nim drobinami chmielu i drożdży. Innym popularnym trunkiem, warzonym
na oczach gości, jest Spiżowe Ciemne – pachnie trochę jak kawa, ale w smaku wyczuć też
można czekoladę i delikatną gorycz na finiszu.
Na swoisty deser można zamówić Spiżowe
Karmelowe, czyli ciemne, bardzo słodkie piwo
z ozdobną pianą. Jeśli noc jest jeszcze młoda,
na skosztowanie w Browarze Spiż czekają jeszcze Miodowe, Mocne i Pszeniczne.

MAREK KOWALIK

Mimo że od kilku lat szara strefa ulega ograniczeniom, to jeszcze daleko do średniej europejskiej, ale bieżący rok może okazać się
rekordowy. Przyczyniają się do tego głównie
ożywienie w gospodarce, kondycja rynku pracy oraz działania zmierzające do uszczelnienia
systemu podatkowego. Polski rynek pracy
w coraz większym stopniu staje się rynkiem
pracownika, co oznacza, że pracujący nie
godzą się chętnie na płacenie pod stołem.
Obserwujemy również efekty wprowadzanych regulacji mających ograniczyć aktywność oszustów, którzy wprowadzają na rynek
towary bez podatku. Na rynku jest mniej nielegalnych paliw i papierosów. W I kwartale
legalna sprzedaż zwiększyła się o 13 proc.
w porównaniu z ub.r., podczas gdy cała gospodarka urosła realnie o 4 proc. Najniższy
poziom szarej strefy notują Szwajcaria, Austria
i Luksemburg. W skali globalnej w najgorszej
sytuacji pod względem działalności wymykającej się kontroli fiskusa są Gruzja, Boliwia
i sporo krajów Afryki, gdzie szara strefa stanowi ponad 50 proc. gospodarki.
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