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Kalejdoskop wydarzeń

To i owo
Na sfałszowane leki Polacy wydają ponad 100 mln złotych rocznie – alarmuje Naczelna Rada Aptekarska. W 2016
roku prokuratura potwierdziła ponad 400
przypadków fałszowania leków, a polscy celnicy zatrzymali ponad 19 tys. podrobionych
produktów leczniczych o wartości ponad
800 tys. złotych – cztery razy więcej niż rok
wcześniej. Podrobione lekarstwa najczęściej
trafiają do obrotu pozaaptecznego. Polacy zażywają zbyt dużo leków, a możliwość
kupowania ich poza aptekami powoduje,
że sprzedający nie są farmaceutami i nie
potrafią udzielić informacji na temat oferowanych medykamentów. Obecnie na dwie
tabletki przeciwbólowe kupione w aptece
jedna jest ze stacji benzynowej lub supermarketu. Światowa Organizacja Zdrowia
(WHO) szacuje, że 13 proc. hospitalizacji
jest skutkiem niewłaściwego przyjmowania
leków.
Podstawowe potrzeby, zakup żywności
i ubrań – na ten cel pieniądze z programu
500 plus wydaje 51,2 proc. respondentów
badania przeprowadzonego przez Konferencję Przedsiębiorstw Finansowych i SGH.
Na edukację i kształcenie dzieci pieniądze
z programu przeznacza 45 proc. badanych
gospodarstw domowych, rok temu – 32 proc.,
a co piąty ankietowany deklarował większe
wydatki na rozrywkę. Prawie 5 proc. osób
przyznaje, że wykorzystuje środki z 500 plus
do zwiększenia swojej zdolności kredytowej
i zaciągnięcia dodatkowej pożyczki. Blisko
40 proc. osób zapowiada dziś, że w przyszłości ograniczy wydatki na żywność i odzież.
Co piąty badany przewiduje, że więcej otrzymywanych środków będzie oszczędzał. Zdecydowana większość Polaków dobrze ocenia
program 500 plus. Jednak wśród gospodarstw
domowych dysponujących dochodami do
1 tys. złotych na osobę aż 23 proc. uważa,
że program działa źle, bo świadczenie jest
zbyt niskie.

Rozwiązanie poprzedniej krzyżówki brzmi: „Mamy cudowne lato”.
Nagrodę wylosowała: Irena Szot z Gliwic.

Piwo przez wieki

Już w najbliższy weekend Śląsk znowu stanie
się polską stolicą piwa i muzyki. Synoptycy
prognozują, że pierwsze wolne dni września
upłyną w Parku Śląskim w Chorzowie w rodzinnej atmosferze, pod znakiem przebojowej muzyki i przedniego piwa. Hasłem 17.
edycji Beerfestu, organizowanego corocznie przez Browar Tyskie, jest „Czas na Fest!”.
Uczestnicy festiwalu na Polach Marsowych
za darmo będą mogli wziąć udział w licznych
koncertach, zabawach i konkursach.

Beerfest to od początku XXI wieku jedno z największych cyklicznych wydarzeń
na Śląsku. Browar Tyskie podkreśla swoją
śląskość i organizuje tę imprezę specjalnie
dla mieszkańców regionu, chociaż przybywający na nią z całej Polski turyści też poczują się jak u siebie. Początki Beerfestu były
skromne – zaczęło się od klasycznej śląskiej
biesiady, w której gwoździem programu było
piwo. Z roku na rok frekwencja rosła, a wraz
z nią rozszerzał się program festiwalu. Dzisiaj
wydarzeń i atrakcji jest tyle, że nie mieszczą
się już na Polach Marsowych – część z nich
odbędzie się na Dużej Łące.

N a scenie i w namiocie
W tym roku poszukujący wrażeń uczestnicy Beerfestu będą krążyć między dwiema
głównymi strefami. Na Polach Marsowych
stanie scena główna, a na Dużej Łące największy w Polsce Namiot Biesiadny. Na scenie
od wczesnych godzin popołudniowych do północy zagrają, zatańczą i zaśpiewają gwiazdy
polskiej estrady, zarówno uznane gwiazdy, jak

i znajomość repertuaru w śląskim karaoke,
które poprowadzi DJ Kayoo, odpowiedzialny
też za zachowanie śląskiego klimatu zabawy.
Przez cały weekend potrwają też konkursy
z nagrodami.

P iwo fest

i nowi, głośni artyści i kabareciarze. W sobotę gwiazdą wieczoru będzie raper L.U.C.,
a w niedzielę o to miano będą rywalizować
zespół reggae Indios Bravos i reaktywowana legenda polskiego hip-hopu Kaliber 44.
O dobry humor publiczności zadbają laureaci
przeglądu FestKabareton – kabaret Czesuaf,
Smile i Łowcy B. Okazję do zaprezentowania
się przed szerszą widownią będą mieli uczestnicy programu telewizyjnego „Gwiazdy Rocka” – Klaudia Chlebek, Tadeusz Stuchlik, Eliza
Wietrzyńska i Małgorzata Szkoda-Hreczuch.
Z kolei Namiot Biesiadny na pewno przyciągnie piwoszy rozkochanych w śląskiej kulturze – organizatorzy postarają się stworzyć
w nim atmosferę tradycyjnej śląskiej biesiady,
a czas między jednym a drugim piwem będą
umilać występujący na małej scenie lokalni artyści, jak Mirek Szołtysek, Teresa Walerjańska
czy zespół Kamraty. W niedzielę śmiałkowie
będą mogli sprawdzić swoje talenty wokalne

Motywem przewodnim Beerfestu jest
oczywiście piwo i nie zabraknie go w żadnym
punkcie programu. Specjalnie na tę okoliczność w tyskich browarach dwa tygodnie przed
imprezą ruszyła produkcja piwa festiwalowego. Sama możliwość skosztowania świeżego,
czternastodniowego piwa prosto z warzelni powinna być wystarczającym powodem,
by wybrać się do Chorzowa. Tyskie Browary
Książęce przygotują też własną strefę, w której
będzie można dokształcić się z piwoznawstwa,
np. podczas warsztatów na temat sztuki nalewania i degustacji piwa. Dociekliwy adept tej
nauki będzie mógł na własne oczy zobaczyć,
jak warzone jest piwo Tyskie, i w ciekawy sposób poznać historię browaru. Każdy zwiedzający stanie przed szansą zdobycia certyfikatu
Tyskiego Znawcy Piwa.
A jeśli tego będzie wciąż mało, nastawieni
bardziej kontemplacyjnie uczestnicy Beerfestu będą mogli zanurzyć się w świat X Muzy
w ramach kina letniego. Ci szukający mocniejszych wrażeń staną przed wyborem – albo
wznieść się nad miasto w balonie widokowym,
albo skorzystać z atrakcji oferowanych przez
lunapark. Każdy wybór zagwarantuje im niesamowite wrażenia i pozwoli godnie pożegnać
dogasające powoli lato.
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Zaległości w ZUS osób prowadzących
działalność gospodarczą wynoszą
3 mld złotych. Obecnie 278 tys. osób pro-

wadzących własną działalność, czyli co piąty,
nie płaci na bieżąco składek. Prawie 2/3 dłużników zalega na niewielkie kwoty (maksymalnie do 1000 złotych). Wśród zadłużonych
nie brakuje jednak osób, które mają do spłaty więcej. W większości to składki od pensji
pracowników. Rekordzista zalega na 1,5 mln
złotych. Zaległości można spłacić jednorazową wpłatą, a gdy sytuacja finansowa płatnika
i jego rodziny nie pozwala na takie uregulowanie zobowiązań, ZUS proponuje rozłożenie
zaległości na raty.
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