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Kalejdoskop wydarzeń

To i owo
Szukając pracy, nie dajmy się oszukać.
Do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów poskarżyły się osoby, które wysłały
swoje zgłoszenia do Karierowo.com i Karierowo.net. Portale te każą sobie płacić po 99 zł nie
za oferty pracy, ale za wstawienie wizytówki
na stronę. Portal Dodatkowapraca.com kusi
bezrobotnych lekką, łatwą i przyjemną pracą,
za którą bez większego wysiłku można zarobić całkiem przyzwoite pieniądze. Na stronie
podane są konkretne kwoty – 2640 zł za opisywanie programów komputerowych, 2860 zł
za streszczenia seriali i 3240 zł za recenzje
gier komputerowych. Oferta jest jednak tak
przygotowana, aby to pracownik zapłacił
temu, kto oferuje zajęcie, a nie na odwrót.
Zgodnie z regulaminem, który jest przygotowany perfekcyjnie, aby zarobić, trzeba napisać
aż 3 tysiące streszczeń w ciągu 90 dni. Czyli
30 dziennie. Jeśli nie wywiążemy się z umowy, musimy zapłacić karę – aż 25 proc. tego,
co teoretycznie mieliśmy zarobić. W regulaminie wszystko jest opisane. Problem w tym,
że regulamin to kilkadziesiąt stron napisanych
specjalistycznym językiem.
Chwilówka może być nawet kilkaset
razy droższa niż pieniądze pożyczone
od banku. Rzeczywista roczna stopa opro-

centowania (tzw. RRSO) w firmie pożyczkowej to nawet kilka tysięcy procent. Najdroższe chwilówki są oprocentowane na ponad
3600 proc., natomiast RRSO takiej samej
pożyczki w PKO BP wynosi 20 proc. Należy
zatem bardzo dokładnie czytać umowy przed
ich podpisaniem, gdyż często do sumy, którą
pożyczamy, doliczane są koszty ubezpieczenia, prowizje lub inne opłaty. Należy również
porównać oferty wielu banków czy instytucji
finansowych.

Rozwiązanie poprzedniej krzyżówki brzmi: „Pracuj bezpiecznie”.
Nagrodę wylosowała: Maria Badura z Katowic.

Piwo przez wieki

Mimo że za sprawą deficytu słońca i niestabilnych temperatur tegoroczna wiosna nie
rozpieszcza amatorów złocistego trunku, dla
których maj i czerwiec są miesiącami wyczekiwanymi ze względu na zaścielanie się wielkomiejskiego pejzażu ogródkami piwnymi,
najwięksi gracze rodzimego rynku piwa żyją
już latem i wzbogacają swoją ofertę o orzeźwiające radlery. Choć dla polskich birofilów
nazwa ta może brzmieć cokolwiek tajemniczo, a nawet trącić nowoczesnością w jej
najbardziej wulgarnym, wypranym z tradycji
wydaniu, radler, czyli napój na bazie piwa i lemoniady, nie jest wcale wynalazkiem nowym.

Według najbardziej znanej legendy radler narodził się w roku 1922 w bawarskich
Alpach. Owego dnia (mniejsza o datę – stąpamy przecież po niepewnym terytorium mitu)
do gospody pod nazwą Kugler-Alm zajechała
na rowerach grupa turystów podróżujących
szlakiem wytyczonym przez jej właściciela
Franza Xavera Kuglera. Podróżni zażądali
od szynkarza oczywiście piwa, którego zapasy
były niestety na wyczerpaniu. Kugler, będąc
człowiekiem pomysłowym, podjął jednak próbę wybrnięcia z tej, wydawałoby się, patowej
sytuacji i podał swoim gościom resztkę piwa,
która mu została, zmieszaną z lemoniadą.
Jak się okazało – był to strzał w dziesiątkę
i spragnieni rowerzyści nie mogli się nachwalić
napoju, który nazwano radlermass – od niemieckich słów Radler (rowerzysta) oraz Mass
(litr piwa) – a który pod nieco skróconą nazwą

Archiwum

Radler, czyli piwne orzeźwienie
(w sam raz dla niskoalkoholowego, słodkiego
i orzeźwiającego trunku) funkcjonuje dziś
jako radler.

P iwo czy lemoniada ?
Radlery, choć występują zwykle pod markami znanych i cenionych piw, trudno uznać
za piwa w sensie ścisłym. Prawdziwe radlery
cechują się wprawdzie nieznaczną przewagą piwa nad lemoniadą w całej mieszance
(zwykle w proporcjach 60:40), jednakże charakterystyczna dla każdego piwa goryczka
pod wpływem smaku i aromatu soków cytrusowych z reguły kompletnie zanika, a bez
niej – co przyzna z pewnością każdy amator złocistego trunku – niepodobna mówić
o piwie. Producentom, którzy zdecydowali
się wprowadzić na polski rynek radlery, nie
zależy jednak na tym, by robić rewolucję –
są one bowiem adresowane do tych konsumentów, którzy na co dzień piwa nie piją oraz,
co oczywiste, kobiet. Pomysł okazał się chyba
trafiony, skoro w okresie od maja ubiegłego
roku do kwietnia br. tego typu napoje, które
notabene zadebiutowały u nas dopiero rok
temu (najpierw był Lech Shandy, następnie
Warka Radler, niedawno pojawiły się także
Wojak Radler i Okocim Radler, choć mamy
również np. produkowany przez firmę Van Pur
napój Śląskie Radler i inne), zdobyły niemal
1 proc. polskiego rynku piwa, czyli całkiem
sporo, zważywszy na fakt, że w tym samym
czasie nie rosła w takim tempie żadna inna
piwna kategoria.

Z rób to sam
Choć wielbiciele radlerów, głównie
ze względu na brak innego rozwiązania, sięgają najczęściej po napoje szczelnie zamknięte
w puszkach i butelkach, na Zachodzie w wielu
pubach można poprosić o świeżo zmieszane piwo z lemoniadą. Niestety – w Polsce
to wciąż rzadkość i przyjdzie nam z pewnością
jeszcze poczekać na czas, kiedy w piwiarniach
dostępne będą różnego rodzaju mieszanki
wykonywane na życzenie klienta. Jednak dla
chcącego nic trudnego – wystarczy tylko kupić
butelkę dobrego piwa, przygotować lemoniadę
i pamiętać, by sporządzając napój, napełnić
najpierw szklankę czy kufel piwem, a dopiero
potem lemoniadą (alkohol jest bowiem lżejszy
od lemoniady, dlatego w przypadku odwrotnej kolejności nie nastąpi pełne wymieszanie
składników), po czym cieszyć się orzeźwiającym smakiem domowego radlera w upalne
letnie dni. Smacznego!
Maciej Rzepecki

Co czwarte z ankietowanych przedsiębiorstw w Polsce pozytywnie ocenia
perspektywy rozwoju branży, w której
działa. Wśród czeskich firm odsetek ten
wynosi 21 proc. Najbardziej optymistyczne
co do rozwoju własnej branży w Polsce są największe firmy (zatrudniające od 50 do 249
pracowników), z których 55 proc. pozytywnie
i 30 proc. neutralnie ocenia możliwości rozwoju. Małe firmy (będące miejscem pracy dla
2–9 osób) są zdecydowanie bardziej ostrożne
w swoich ocenach. Zgodnie z ich opiniami
preferowanym przez nie źródłem finansowania inwestycji są fundusze unijne i programy
rządowe – chęć skorzystania z nich wyraziło
27 proc. przedsiębiorstw. Zainteresowanie
funduszami unijnymi w Polsce, w porównaniu
z innymi ankietowanymi krajami, jest wysokie
i wynosi 24 proc., w Czechach – 19 proc.,
natomiast najwyższe jest na Węgrzech, gdzie
kształtuje się na poziomie 42 proc.
d w u t y g o d n i k
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