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Kalejdoskop wydarzeń

To i owo
Tegoroczna wyprawka szkolna będzie
kosztować 300–500 złotych – wynika z informacji zebranych przez PAP w sklepach
z artykułami szkolnymi. W cenę szkolnego zestawu nie wchodzą podręczniki, które
w większości przypadków finansuje MEN. Najdroższe są plecak, artykuły plastyczne i bruliony. Ceny plecaków w popularnych sklepach
i marketach wahają się od 9,99 do ok. 469
złotych, piórników – od 1,19 do ok. 100 złotych. Koszty zależą od miejsca zakupu, jakości
produktu oraz tego, czy akcesoria są ozdobione modnymi motywami. Oprócz przyborów
szkolnych do kosztów należy doliczyć strój
sportowy i galowy oraz obuwie dla dziecka.
18 proc. ankietowanych skompletowało wyprawkę już w lipcu, 32 proc. – z początkiem
sierpnia, 39 proc. przewiduje drugą połowę
sierpnia. Pozostali ankietowani zadeklarowali,
że pozostawiają ten obowiązek na wrzesień.
Jedna czwarta Polaków przyznaje się
do wyrzucenia żywności w ostatnim tygodniu – podaje CBOS. 49 proc. badanych
deklaruje, że zawsze sprawdza daty ważności produktów żywnościowych w sklepie,
a 28 proc. – że robi to czasami. Ponad połowa
badanych twierdzi, że w ich gospodarstwach
domowych nigdy nie robi się zakupów na tak
długi czas, by produkty psuły się, nim zdąży
się je wykorzystać. Najczęściej do wyrzucania
żywności przyznają się osoby młode. Aby nie
dopuszczać do wyrzucania jedzenia, warto
zamrażać nadmiar zakupionych produktów
lub gotowych posiłków. Tak postępuje się
w gospodarstwach domowych ponad jednej
czwartej Polaków.

Rozwiązanie poprzedniej krzyżówki brzmi: „Biznesplan”.
Nagrodę wylosowała: Marcin Zabawski z Jastrzębia-Zdroju.

Piwo przez wieki

Międzynarodowy Dzień Piwa
Miłośnicy piwa nie mogą narzekać na brak
uroczystych okazji do jego spożycia. Prawie
co dwa miesiące przypada święto, w którym
złoty trunek odgrywa główną rolę. 17 marca obchodzony jest Dzień św. Patryka, podczas którego ubrani na zielono biesiadnicy
w przerwie między tańcami raczą się zielonym
irlandzkim piwem. 25 maja, w Międzynarodowy Dzień Piwowara, domowi browarnicy
mogą się spotkać np. na Festiwalu Beer &
Food w Starej Rzeźni w Poznaniu albo Krakowskim Festiwalu Piwa. Na przełomie września i października w Monachium odbywa się
słynny na cały świat Oktoberfest. Letnią lukę
w piwnych świętach od 10 lat zagospodarowuje przybyły do nas zza Oceanu Międzynarodowy Dzień Piwa.

To święto ruchome, obchodzone w pierwszy piątek sierpnia, w tym roku wypadło
7 sierpnia. Jego pomysłodawcami byli w 2007
roku właściciele pubu w Santa Cruz w Kalifornii. Dzięki Internetowi i mediom szybko zdobyło globalną sławę i dziś jest organizowane
w 193 miastach w 46 krajach. Idea przyświecająca inicjatorom Dnia była prosta i oczywista.
„Sierpień został wybrany z uwagi na ładną
pogodę i odległość od innych uroczystości
w jakimś stopniu celebrujących ten pyszny
chmielowy wywar” – tłumaczą prostolinijnie pomysłodawcy Jesse Avshalomov i Evan
Hamilton.
Święto można też nazwać dniem dobroci
dla piwnego kompana, ponieważ towarzyszy
jej swoisty kodeks postępowania. Składają

się na niego trzy przykazania: po pierwsze, powiedz o święcie światu, czyli zaproś
swoich znajomych na imprezę i wspólne
świętowanie. Po drugie, znajdźcie razem
najbliższy pub lub domówkę. Po trzecie,
przynieś swoje piwo i obdaruj nim znajomych, im więcej osób przyjdzie, tym więcej
spróbujesz!
Międzynarodowy Dzień Piwa powoli
przyjmuje się także w Polsce, wiele barów
organizuje 7 sierpnia imprezy, oferując piwa
rzemieślnicze, lokalne przysmaki, przyciągając zawodami, konkursami koneserów czy
pokazami browarników i barmanów. Jest
to więc święto nie tylko dla piwoszy, ale też
dla całej branży. Przykładowo organizatorzy
festynu w Warmii wykorzystali ten dzień,
by promować bogate dziedzictwo browarnicze regionu i pokazywać ciekawe zjawiska w branży piwowarstwa domowego i rzemieślniczego, a także żywność od lokalnych
producentów.

I ndeks
P iwny
Z okazji tego wciąż młodego święta serwis GoEuro przygotował Indeks Piwny, czyli
badanie pokazujące, w których europejskich
miastach wypijemy piwo najtaniej. Sprawdzono ceny w 70 popularnych wśród turystów
miastach, zestawiając średnie ceny małego
piwa (0,33 l) w sklepach i barach, jak również
roczne spożycie i wydatki na piwo w każdej
z miejscowości. W czołowej dziesiątce znalazły się dwa polskie miasta – Warszawa

na piątym miejscu ze średnią ceną za piwo
0,33 l w sklepie: 3,40 złotych (w pubie: 15 złotych) i na trzecim Kraków, w którym za małe
piwo w sklepie zapłacimy średnio 3,20 złotych
(w pubie: 11 złotych). Dwie pierwsze pozycje
na podium zdobyły Kijów (drugie miejsce
z ceną odpowiednio 2,70 złotych i 10 złotych) i Bratysława, która i bez piwa za 2 złote
(w pubie 11 złotych) jest bardzo atrakcyjnym
turystycznie miastem.

B eerfest
świętem
Ś lązaków
Już niedługo, bo 26–28 sierpnia, Katowice
staną się europejską stolicą piwa. Tegoroczna,
szesnasta już edycja Beerfestu będzie przebiegać pod hasłem „Biesiadujemy po naszymu”.
W Parku Śląskim piwni pielgrzymi z Polski
i okolic będą mogli poznać najnowsze piwa
znanych, mniej znanych i jeszcze nieznanych
browarów, wziąć udział w licznych konkursach, podnieść kompetencje w domowej produkcji i zakupić stosowny sprzęt. Po pełnych
wrażeń dniach targowych odpoczną podczas występów Kabaretu Rak albo odprężą
się na koncertach Piersi, Elektrycznych Gitar
i Golden Life. To nie koniec atrakcji – śmiałkowie będą mogli spróbować swych sił w sportach ekstremalnych w Lunaparku i podziwiać
panoramę Katowic z Balonu Widokowego.
Wszystkie atrakcje od rana do nocy będzie
spajać jedno – zamiłowanie do piwa i wspólnego towarzystwa.

MAREK KOWALIK

Po pierwszym półroczu ZUS odzyskał
102,6 mln zł nienależnie wypłaconych
świadczeń z tytułu L4. Pracodawca zgłaszający do ubezpieczenia więcej niż 20 osób
powinien weryfikować zaświadczenia pod
względem formalnym. Jeśli istnieją podejrzenia,
że dokument został sfałszowany, ma obowiązek
ubiegać się o wyjaśnienie sytuacji u lekarza
i osoby ubezpieczonej. ZUS bada przypadki
wątpliwej zgodności zwolnień z przepisami,
sprawdza, czy pracownikowi przysługiwało
zwolnienie i na jakich zasadach je otrzymał.
Pracownik, który wykorzystuje zwolnienie
lekarskie niezgodnie z zaleceniami lekarza,
musi liczyć się z utratą wynagrodzenia albo
prawa do zasiłku chorobowego. Będąc na L4,
nie można wykonywać żadnej pracy. Należy
realizować zwolnienie zgodnie z jego przeznaczeniem. Zachowania niezgodne z celem
zwolnienia lekarskiego mogą być potraktowane
jako naruszenie obowiązków pracowniczych
i pracodawca może to potraktować jako złamanie zasad, co poskutkuje wypowiedzeniem
umowy lub zwolnieniem dyscyplinarnym.
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