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Kalejdoskop wydarzeń

To i owo
Stopa bezrobocia rejestrowanego,
po wyłączeniu czynników sezonowych,
nie zmienia się od kwartału i wynosi
13,4 proc. Tak wynika z badania prof. Marii

Drozdowicz, która w Biurze Inwestycji i Cykli
Ekonomicznych liczy Wskaźnik Rynku Pracy
informujący o przyszłych zmianach w wielkości
bezrobocia. Wskaźnik spada od trzech miesięcy, co oznacza nieznaczną poprawę na rynku
pracy w najbliższych miesiącach. Jednak ożywienie jest słabe i zbyt krótkie, aby stopa bezrobocia znacząco i trwale spadła. Pozytywne
jest to, że przedsiębiorcy coraz lepiej oceniają
koniunkturę gospodarczą i kondycję firm oraz
częściej zastanawiają się nad zwiększeniem
zatrudnienia. Zwalniać już nie chcą duże firmy.
Najbardziej pesymistyczne prognozy formułują
producenci odzieży oraz metali. Wzrost zatrudnienia spodziewany jest w firmach meblarskich.
49 proc. ankietowanych Polaków opowiedziało się za przyjęciem w Polsce euro
– tak wynika z sondażu przeprowadzonego we wrześniu przez Zespół Badań Społecznych OBOP w TNS Polska. 40 proc.
było przeciwko. 20 proc. respondentów jest
za przyjęciem euro, ale nie wcześniej niż za 10
lat, 18 proc. uważa, że powinno to nastąpić
w horyzoncie 6–10 lat. Dla 11 proc. Polska powinna przyjąć euro w ciągu 5 następnych lat.
Zdania na temat ewentualnego przyjmowania
wspólnej waluty nie miało w badaniu 11 proc.
ankietowanych. Niemal dwie trzecie respondentów uważają, że zmiana waluty będzie miała
negatywny wpływ na sytuację ich gospodarstw
domowych. 12 proc. ocenia, że wpływ ten będzie pozytywny. Ponad połowa badanych uważa, że przyjęcie euro będzie miało na polską
gospodarkę negatywny wpływ, 17 proc. uważa,
że będzie on pozytywny, natomiast 12 proc. jest
przekonanych, że nie będzie to miało wpływu
na gospodarkę.

Rozwiązanie poprzedniej krzyżówki brzmi: „Energetyka węglowa”.
Nagrodę wylosował: Marian Nowakowski z Katowic.

Piwo przez wieki

ARCHIWUM

World Beer Awards 2013
Pod koniec września ogłoszono wyniki tegorocznej edycji World Beer Awards, jednego z
największych i najbardziej prestiżowych piwnych konkursów na świecie organizowanego
od 2007 roku. Najlepsze trunki wybierano
najpierw w trzech regionach – Azji, Europie i
Ameryce – następnie wskazywano liderów w
danych kategoriach (m.in. w kategorii piw jasnych, pszenicznych, ciemnych etc.), po czym
typowano najdoskonalsze piwo roku 2013,
za które został tym razem uznany Primator
Weizenbier.

Primator to czeskie piwo pszeniczne
produkowane w Nachod tuż przy granicy
polsko-czeskiej (dodajmy na marginesie,
że we wspomnianym konkursie zajęło ono
także pierwsze miejsce wśród piw pszenicznych). Zna go z pewnością większość polskich piwoszy, na co mają wpływ nie tylko
sąsiedzkie stosunki z Czechami czy fakt,
że w wielu pubach można się go napić wprost
z beczki, lecz przede wszystkim to, że Polacy
doprawdy przepadają za piwami pszenicznymi, czyli – inaczej mówiąc – weizenami.
Trunek wyróżnia się niepowtarzalnym zapachem – wyczuwa się w nim nutę bananów,
goździków i słodyczy, a nawet, jak twierdzą
niektórzy, gumy balonowej. W smaku przypomina chleb i pieczone banany. Jakkolwiek
dziwacznie to brzmi, ci, którzy jeszcze nie
mieli okazji, powinni spróbować Primatora
i przekonać się, ile w tym prawdy. Poza tym
kto nie chciałby skosztować rzekomo najlepszego piwa na świecie?

World Beer Awards nie kończy się jednak na wyborze doskonałego – zdaniem jury
– piwa, wskazuje bowiem także najbardziej
wartościowe lagery, piwa ciemne, smakowe,
a nawet najlepsze etykiety zdobiące butelki
złocistego trunku. Ambicją organizatorów
konkursu jest zatem stworzenie swego rodzaju „piwnej geografii” – mapy, która wskazywałaby najciekawsze, najbardziej oryginalne
i wartościowe punkty piwnego uniwersum.
Gdzie zatem warto skierować swoją uwagę, chcąc spróbować jedynego w swoim rodzaju piwa smakowego? Zdaniem jury World
Beer Awards 2013 powinniśmy szukać wśród
piw… japońskich, właśnie japońskie Tazawako Rauch wybrano wszak najlepszym z piw
smakowych (warto nadmienić, że inne japońskie piwo triumfowało także wśród porterów,

co stanowi chyba największą niespodziankę
tegorocznego WBA). Egzotyka? Z pewnością
tak, ale jeszcze ciekawszy jest sam wyróżniony
smak. Tazawako Rauch smakuje bowiem „dymem, śledziami, ogniem i drewnem”.
Wyróżnienia w pozostałych kategoriach
są już bardziej standardowe, mniej szokujące
i przedstawiają się następująco. Najlepszym
pilsem okazał się Cornish Pilsner warzony
w brytyjskim browarze Sharp. Najlepsze piwo
jasne to ponoć francuskie Thou pochodzące
z Maison de Brasseur, zaś ciemne – belgijski
Malheur 12 z browaru Malheur.
Na koniec kategoria pozornie najmniej
istotna, wręcz marginalna, lecz jakże znacząca
dla każdego prawdziwego piwosza. Chodzi
o etykiety, traktowane nierzadko jako zbędny dodatek, niemniej jednak podobnie jak
każdy obraz tworzące odpowiedni klimat
dla doznań smakowych. Tym razem eksperci
uznali, że najpiękniejsza etykieta zdobi butelkę
amerykańskiego piwa The Dissident pochodzącego z browaru Deschutes (jej fotografię
zamieszczamy jako ilustrację niniejszej części
naszego cyklu).
Kolejny rok w świecie piwa mamy więc
mniej więcej podsumowany. Być może w kolejnych edycjach WBA doczekamy się wreszcie wyróżnienia dla polskiego piwa? Wbrew
pozorom nie jest to niemożliwe, gusta jurorów są bowiem bardzo różnorodne, co widać po powyższym zestawieniu. Pozostaje
nam zatem uzbroić się w cierpliwość i czekać
do kolejnej jesieni.

MACIEJ RZEPECKI

Unia Europejska i rząd zmuszają nas
do segregowania śmieci. Rachunek ekonomiczny pokazuje, że warto to robić.
Codziennie wyrzucamy tony szklanych butelek. Tymczasem z 1 tony szkła, która trafia
na wysypisko, można ponownie wyprodukować 3,3 tys. butelek. Wyprodukowanie
butelki kosztuje 60–70 groszy. Butelka może
być napełniana nawet 20 razy – w Polsce jest
to średnio 12–13 razy. Jednorazowe torby foliowe, gdyby regularnie trafiały do recyklingu, a nie na wysypiska, pozwalałyby na duże
oszczędności. Z 1 tony folii można ponownie
wyprodukować 55 tys. toreb na zakupy. Tylko w samej Warszawie dziennie zużywa się
1,8 mln torebek. Przetworzenie torebek jest
procesem bardzo prostym, ekonomicznym
i wydajnym energetycznie – i nie zanieczyszcza środowiska.
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