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Kalejdoskop wydarzeń

To i owo
Polakom żyje się lepiej. Według wprowadzonej przez Eurostat nowej metodologii
badania poziomu życia obywateli w krajach Unii Europejskiej, czyli tzw. Actual
Individual Consumption (AIC, faktyczne
spożycie indywidualne), Polakom żyje się
lepiej, niż sądzono – informuje Puls Biznesu.
Podobno nowa metodologia jest lepsza niż PKB
na mieszkańca, gdyż bierze pod uwagę, ile dóbr
i usług statystyczny mieszkaniec kraju w ciągu
roku rzeczywiście skonsumował. Wskaźnik ten
obejmuje dobra i usługi, za które obywatel sam
płacił oraz te sfinansowane przez rząd i organizacje pozarządowe. Według tradycyjnej
metody w 2012 r. Polska miała zaledwie 66 proc.
średniej unijnej i wyprzedzaliśmy tylko Bułgarię,
Rumunię, Łotwę i Węgry. Według AIC nasz
poziom życia to 71 proc. średniej unijnej i wyprzedzamy nie tylko cztery powyższe kraje, ale
także Czechy i Estonię. Na czele tego rankingu
znajduje się Luksemburg (141 proc. średniej
unijnej) – przed Niemcami (121 proc.) i Wielką
Brytanią (120 proc.).
W Polsce rośnie liczba osób, które nie
regulują na czas rachunków, rat kredytów i innych zobowiązań – czytamy
w Gazecie Polskiej Codziennie. Długi kierowane są do firm windykacyjnych. Od 2010 r.
przejmowane wierzytelności przyrastają przeciętnie o 7 proc. kwartał do kwartału. W ciągu
dwóch lat wartość długów przyrosła dwukrotnie. Zdaniem cytowanych ekspertów domowe
budżety najbardziej obciążają spłaty kredytów.
Ponad 80 proc. przejętych długów pochodzi
od osób prywatnych. Dlatego należy bardzo
ostrożnie podchodzić do ofert pożyczkowych,
które – wbrew zapewnieniom firm je oferujących – bywają niezwykle drogie.

Rozwiązanie poprzedniej krzyżówki brzmi: „Górnictwo z zasadami”.
Nagrodę wylosowała: Magdalena Zarzyka z Jastrzębia-Zdroju.

Piwo przez wieki

Jeden na trzech pracodawców w Polsce
ma trudności ze znalezieniem kandy-

Małe jest piękne (i smaczne)

Małe browary restauracyjne przeżywają w ostatnich latach prawdziwy renesans.
W tej chwili trudno byłoby w zasadzie wskazać większe miasto, które nie mogłoby się
pochwalić tego typu miejscem. Nasz przegląd
z konieczności ograniczymy do Śląska – zjawisko jest bowiem na tyle powszechne, że
wymaga wyznaczenia mu konkretnych ram.
Naszą podróż najlepiej zacząć od stolicy
Śląska, czyli Katowic. Choć nie brakuje tu
miejsc prawdziwie kultowych dla birofilów,
nie wszyscy wiedzą o tym, że od kilku lat
amatorzy złocistego trunku mogą się raczyć
smakiem wyśmienitego piwa w tak „niepiwnym” miejscu jak… Silesia City Center. Browar Bierhalle, bo o nim mowa, to wprawdzie
sieciówka, ale trzeba przyznać, iż jego oferta
jest na tyle bogata i interesująca, że zasługuje
na wzmiankę w naszym zestawieniu. W swojej

ofercie Bierhalle ma aż osiem rodzajów piwa,
jednakże w katowickiej Silesii można spróbować zaledwie dwóch z nich – pilsa oraz
marcowego. W lokalu istnieje także możliwość zamówienia piwa na wynos (w 5-litrowej
beczce lub 0,33-litrowej butelce).
Jako drugi przystanek naszej podróży
warto wybrać Gliwice, gdzie od 2010 roku
działa Mini Browar Majer. Miejsce zwraca
uwagę zwłaszcza eleganckim i pełnym klimatu
wnętrzem, niemniej jednak podstawą jego
istnienia jest pasja warzenia nietuzinkowego
piwa. Trzeba przyznać, że właściciele dbają
o świadomość swoich klientów – w tym celu
w każdy trzeci wtorek miesiąca organizują
spotkania z Michałem Grossmannem, piwowarem browaru, który dzieli się z zainteresowanymi swoją bezcenną wiedzą na temat
warzenia złocistego trunku. W ofercie browaru są trzy rodzaje piwa – Majer Jasne, Majer
Ciemne oraz Majer Sezonowe (czyli wiele
różnych piw – od mocnego koźlaka po piwo
wędzone – które nie są dostępne stale, lecz
okazjonalnie). Na uwagę zasługuje zwłaszcza
Majer Ciemne, które łamie wszelkie stereotypy, jakie mamy odnośnie piw ciemnych – nie
jest bowiem ani za słodkie, ani zbyt mocne.
Ostatnim miejscem, na które warto zwrócić uwagę śląskich birofilów, jest Cieszyński
Browar Mieszczański. CBM powstał zaledwie
rok temu z okładem, a już zdążył zapracować sobie na opinię jednego z ciekawszych
i piękniejszych browarów restauracyjnych.
W chwili obecnej warzy się tu cztery rodzaje

Archiwum

Wszyscy znamy z pewnością takich wielbicieli piwa, którzy od lat z podziwu godną
konsekwencją są wierni jednemu browarowi, a nawet jednej marce. Poszukiwania nowych doznań smakowych są dla nich stratą
czasu – w końcu znaleźli już to, czego szukali, i wszelkie odstępstwo nosiłoby znamiona
zdrady. Dokonany nierzadko przed wieloma
laty wybór jest dla nich tożsamy z przeznaczeniem, wymaga miłości do grobowej deski. Ci
z nas, którzy wciąż jeszcze szukają swojego
piwnego ideału, a także ci, dla których samo
poszukiwanie jest ideałem, nie mają jednak
na szczęście powodów do narzekań.

datów o odpowiednich kwalifikacjach

– to wniosek z badań przeprowadzonych w ramach ósmej edycji globalnego badania „Niedobór talentów”, opublikowany przez agencję
doradztwa personalnego ManpowerGroup.
Pracodawcom brakuje magazynierów, spawaczy, mechaników utrzymania ruchu, monterów, elektromonterów, a także operatorów
maszyn. Pierwszy raz na liście poszukiwanych
profesji znaleźli się projektanci. W badaniu
wzięło udział 750 firm z Polski. Najtrudniejszą
do obsadzenia grupą zawodową są wykwalifikowani pracownicy fizyczni. Inżynierowie
znaleźli się na drugim miejscu – to grupa
zajmująca wysokie pozycje we wszystkich
edycjach badania w Polsce. Za nimi, pośród
najbardziej poszukiwanych zawodów, pracodawcy wskazali techników, przedstawicieli
handlowych, kierowców.
dw u t y g o d n i k

P i s m o s p o ł e c z n o - z a w o d o w e
ś r o d o w i s k a g ó r n i c z e g o

piwa – oprócz tradycyjnego pilsa w ofercie
dostępne jest także klasyczne piwo ciemne
o karmelowym smaku oraz lekko kawowej nucie, nietypowe piwo ciemne pszeniczne o owocowo-zbożowym zapachu i smaku, a także
piwo marcowe. Warto również podkreślić,
że do każdego z piw zostały skomponowane
specjalne przekąski uwydatniające jego smak,
dzięki którym przyjemność płynąca z degustowania złocistego trunku staje się bardziej
wyrazista i zaiste niezapomniana.

Maciej Rzepecki
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