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Kalejdoskop wydarzeń

To i owo
40 proc. młodych ludzi w północnej
Małopolsce nie ma pracy. Statystycznie
w kraju sytuacja jest lepsza – 28 proc.
młodych pozostaje bez pracy. W Polsce
kształcimy socjologów i politologów, którzy
potem pracują na zmywaku w Londynie. Specjalistów od zarządzania mamy kilka razy więcej
niż firm, którymi można byłoby zarządzać. Naukowcy zwracają uwagę, że jest to ściśle związane z systemem edukacji. Tam, gdzie dominuje
kształcenie ogólne, szaleje bezrobocie, a w krajach o nowoczesnym szkolnictwie zawodowym
problemu nie ma. Według statystyk w 27 krajach
UE bez pracy jest 5,6 miliona młodych ludzi.
Najdotkliwiej problem ten dotyka zmagające
się z głębokim kryzysem kraje południowoeuropejskie: Grecję, Hiszpanię i Portugalię. W kraju
największy wzrost bezrobocia jest w województwach opolskim, pomorskim, wielkopolskim,
śląskim oraz małopolskim. Liczba zarejestrowanych bezrobotnych w urzędach pracy w końcu
marca 2013 r. wyniosła 2314,5 tys. osób (w tym
1140,8 tys. kobiet) i była wyższa od odnotowanej
w końcu poprzedniego kwartału o 177,6 tys.
osób (tj. o 8,3 proc.) oraz wyższa o 172,5 tys.
osób (o 8,1 proc.) w porównaniu z analogicznym
okresem poprzedniego roku.
Trzeci filar systemu emerytalnego nie
spełnił oczekiwań. Ekonomiści ocenili,
że należy lepiej informować Polaków
o tym, iż powinni dodatkowo oszczędzać
na starość. Wiceminister pracy Marek Bucior
przytoczył dane, z których wynika, że na koniec 2012 r. indywidualnych kont emerytalnych
(IKE) było niemal 614 tys., a średnia wartość
wpłaty w minionym roku wyniosła 2,6 tys. zł,
zaś wartość aktywów – 3,5 mld zł. Aktywnych
IKE było jednak tylko 258 tys. Wiceminister
wskazał, że indywidualnych kont zabezpieczenia emerytalnego (IKZE) było na koniec 2012 r.
niemal 500 tys., a ich aktywa wyniosły ok. 53
mln zł, ale tylko nieliczne konta były aktywne.

Rozwiązanie poprzedniej krzyżówki brzmi: „Górnicze skarby”.
Nagrodę wylosował: Jan Ślusarczyk z Żor.

Piwo przez wieki

Browar Ciechan
Ciechanów, niegdyś jedno z miast królewskich Korony Królestwa Polskiego, później
stolica województwa ciechanowskiego, jest
urokliwym miastem powiatowym leżącym
w województwie mazowieckim 100 km
na północ od Warszawy.

Rozmiłowani w historii wielbiciele zabytków, którzy go odwiedzają, nie mają z pewnością powodów do narzekań – miasto może się
bowiem pochwalić grodziskiem z XI w., ruinami gotyckiego zamku książęcego z XIV w. czy
też przepięknym ratuszem pochodzącym z połowy XIX w. Wrażliwych na urok dawnej zabudowy turystów przyciąga także średniowieczny
układ urbanistyczny z rynkiem i trójkątnym
placem przedlokacyjnym. Niewiele osób jednak
wie, że od 1864 r. działa w Ciechanowie browar, którego wyroby zostały w 2008 r. wpisane
na listę produktów tradycyjnych Ministerstwa
Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

R ys historyczny
Historycy są zdania, że produkcja piwa
na tych terenach sięga końca XIII w. i jest
ściśle związana z tutejszym zamkiem książąt
mazowieckich oraz miejscowością Rudne,
gdzie wybudowano pierwszy browar, wchłoniętą następnie przez Ciechanów. Czy tak
było w istocie? Trudno to dziś rozsądzić, nie
ulega jednak kwestii, że browar istniał tu już
w początkach wieku XVI, o czym świadczą
dokumenty podatkowe z tamtego okresu.
Właściwa historia ciechanowskiego
browaru, mieszczącego się dziś przy ulicy

łapą o tarczę, na której umieszczono inicjały
browarnika, rozpoznawalne było na całym
Mazowszu. Warto także dodać, że ten sam lew
zdobi i dziś każdą butelkę piwa, która opuszcza zakład produkcyjny Browaru Ciechan,
co ma oczywiście swoją bogatą symbolikę.

C iechan , ale jaki ?

Kilińskiego (niegdyś Łaziennej, później Łazienkowskiej), rozpoczyna się jednakże w roku
1864 – to wówczas obiekt został zakupiony
i uruchomiony przez rodzinę Wilichów. Wilichowie nie poradzili sobie jednak na ówczesnym rynku piwa, w związku z czym sprzedali
go rodzinie Żebrowskich, która również poniosła na tym polu sromotną klęskę. Kto wie,
czy moglibyśmy się dziś rozkoszować smakiem
takich piw jak Ciechan Wyborne czy Ciechan
Miodowe, gdyby nie Karol Machlejd, warszawski przemysłowiec pochodzący z rodziny
szkockich emigrantów, którego niezrównany
talent piwowarski sprawił, że browar stanął
na nogi i stał się jak na owe czasy prawdziwie
nowoczesnym zakładem. O sukcesie przesądziło jednak także coś więcej – Machlejd
zdecydował, że naczelną zasadą warzenia piwa
powinna być jak najwyższa jakość produktu
końcowego. Że nie był to chwyt marketingowy, jak to często dziś niestety bywa, niech
świadczy fakt, że godło fabryczne browarów
i słodowni Karola Machlejda, przedstawiające dumnie siedzącego lwa, wspartego lewą

Oferta Browaru Ciechan jest na tyle bogata, że trudno by ją było z należytą pieczołowitością przedstawić w tak krótkim szkicu,
z konieczności więc ograniczymy się jedynie
do wskazania piw, których każdy szanujący się
wielbiciel złocistego trunku powinien choć raz
w życiu spróbować. Zacznijmy o piwa Ciechan
Wyborne, które jest prawdziwym ewenementem, a to za sprawą jego rzeczywistej, nie zaś
jedynie deklarowanej przez producentów i marketingowców naturalności. Ze względu na brak
stosowania jakichkolwiek metod utrwalania
Wyborne charakteryzuje się zaledwie 30-dniowym terminem przydatności do spożycia. Nie
będzie przesadą, gdy powiemy, że jego smak
nie daje się z niczym porównać. Ze względu
na to, że to właśnie w Ciechanowie spisano
w 1559 r. pierwsze prawo bartne, warto także
zwrócić uwagę na piwo Ciechan Miodowe,
które już od lat wybierane jest najlepszym piwem konsumenckim w Plebiscycie na Piwo
Roku wg portalu piwnego Browar.biz. W ofercie ciechanowskiego browaru, o czym warto
na koniec wspomnieć, znajdują się ponadto
znakomite piwa ciemne – Ciechan Maciejowe,
Ciechan Porter oraz Ciechan Stout – a także
kilka innych piwnych pereł.  Maciej Rzepecki

Facebook, największy społecznościowy
portal świata, miał w czerwcu 1,15 mld
użytkowników. Przychody były o 53 proc.
wyższe niż rok wcześniej i wynosiły w II kwartale 1,81 mld dol. Zysk netto firmy wynosił w II
kwartale 333 mln dol. (przy 157 mln dol. straty
przed rokiem), a po I półroczu 552 mln dol.
(przy 48 mln dol. rok wcześniej). W II kwartale większość wpływów portalu stanowiły
przychody reklamowe – 1,6 mld dol. (61-procentowy wzrost rok do roku). Przychody z reklam wyświetlanych użytkownikom mobilnym
wynosiły 41 proc. tej kwoty. Wpływy z opłat
od użytkowników wynosiły 214 mln dol., czyli
o 11 proc. więcej niż przed rokiem. Jak podała
firma, łączny dzienny czas, jaki ludzkość spędza na Facebooku, przekroczył w czerwcu 20
miliardów minut.
d w u t y g o d n i k
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