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Kalejdoskop wydarzeń

To i owo
Od uruchomienia programów unijnych
na lata 2007–2013 Polska wydała 362
mld złotych, z czego dofinansowanie UE
wyniosło 256,7 mld złotych – poinformował resort infrastruktury i rozwoju.
Dotąd złożono 302,2 tys. poprawnych pod
względem formalnym wniosków (unijne dofinansowanie i wkład krajowy to łącznie 614,6
mld złotych). Podpisano 106 439 umów o dofinansowanie na 408,5 mld złotych; z tego wkład
unijny wyniósł 288 mld złotych, czyli 102 proc.
dostępnych pieniędzy z UE dla Polski na lata
2007–2013. W okresie 2014–2020 mamy
do wykorzystania 82,5 mld euro z unijnej
polityki spójności. To więcej niż w poprzedniej perspektywie – 2007–2013. Wówczas
było to ok. 68 mld euro. Wsparcie funduszy
unijnych obejmie dziedziny, które najbardziej
przyczyniają się do wzrostu gospodarczego,
zwiększenia zatrudnienia i modernizacji gospodarki. Pieniądze mają trafić m.in. na badania naukowe, budowę dróg, koleje, transport
publiczny, rozwój przedsiębiorczości czy infrastruktury szerokopasmowego Internetu
oraz aktywizację zawodową bezrobotnych.
Około 40 proc. funduszy polityki spójności
będą zarządzały samorządy województw.
To ponad 31 mld euro.

Rozwiązanie poprzedniej krzyżówki brzmi: „Górnicy dobrzy robotnicy”.
Nagrodę wylosował: Radosław Rakowicz z Gliwic.

Piwo przez wieki

Piwa na jesień
Jeszcześ zamyślony, jeszcześ zagubiony
Jeszcześ pełen łez
Lecz już rozjaśniony, lecz już pokrzepiony
Krzepkie bowiem jest
Jesienne piwo, z chmielem na dnie
Jesienne piwo – słońce w zielonym szkle
Edmund Fetting, „Jesienne piwo”
Wiosną i latem inaczej pijemy piwo niż
w chłodniejsze pory roku, inaczej też o nim
myślimy. Traktujemy je jak napój orzeźwiający
– im bardziej schłodzony, tym lepiej. Pijemy
je więc szybko, łapczywie, często pod gołym
niebem – w ogródkach, na działce, nad wodą.
Jesień sprzyja innej konsumpcji piwa – pijemy
wolniej, mniejszymi łykami, delektujemy się
smakiem i zapachem w czterech ścianach.
Chętniej też szukamy nowych doznań i sięgamy po piwa sezonowe. Słowo to może się
kojarzyć z nazwą poślednich piw sprzedawanych w kilku rodzajach w popularnych
dyskontach z latającym owadem w logo. Nie
dajmy się nabrać – chodzi o gatunki piw, które
jesienią smakują lepiej, są ciemniejsze, nieco
mocniejsze i mają podwyższoną zawartość
ekstraktu. To koźlak i marcowe, a ostatnio
także dyniowe.

P iwa marcowe
Nazwa tego gatunku piwa jest myląca,
ponieważ są one idealne do spożywania właśnie jesienią. Historycznie nazwa oznacza,
że warzono je w marcu z ostatnich zapasów zeszłorocznego słodu. Wiosną i latem
leżakowały, by nabrać smaku, głębi i innych

właściwości. Serwowano je jesienią, gdy kończyły się żniwa. Są to mocne sezonowe piwa
dolnej fermentacji typu lager. Cechują się
pełnym, słodowym, bogatszym smakiem niż
zwykłe jasne lagery. Są też od nich mocniejsze – zawierają 6–8 proc. alkoholu. Ojczyzną
piwa marcowego są Niemcy – tradycyjnie pije
się je podczas corocznego monachijskiego
Oktoberfest, dlatego jego drugą nazwą jest
Oktoberfestbier. W Polsce warzy go wiele browarów i sprzedaje pod łatwo rozpoznawalnymi markami – Żywiec Marcowe, Kormoran
Marcowe, Paulaner Oktoberfest Bier, Ciechan
Marcowe czy Miłosław Marcowe.

K oźlaki
Nazwa tego gatunku piwa wzięła się
od niemieckiego słowa „bock”, które po polsku
znaczy „kozioł”. Niemiecka nazwa wywodzi się
z kolei od miasta Einbeck w Dolnej Saksonii,
gdzie od XIII wieku warzono to popularne

piwo. Podobnie jak marcowe, koźlaki też długo
leżakują (do 18 tygodni). Warzone są w różnych odmianach na różne okresy, ale koźlak
tradycyjny i jasny to trunki w sam raz na jesienną słotę. Są to rozgrzewające piwa, warzone ze słodu jęczmiennego. Wyróżniają się
pełnym, karmelowo-chlebowym smakiem i jasnomiedzianą barwą. Mają też większą zawartość alkoholu – od 6 do 7,5 proc. Pierwszym
piwem tego rodzaju, które odniosło sukces
na polskim rynku, był sprzedawany od 2004
roku Koźlak z browaru Amber. Teraz mamy
do wyboru m.in. Koźlak Bock Beer, Żywiec
Bock i Perłę Koźlak.

D yniowe ciekawostki
Piwo dyniowe można potraktować jako
modną nowinkę wpisującą się w amerykańskie święto Halloween, ale zdobywa ono u nas
coraz więcej zwolenników. Na jego korzyść
przemawia to, że pasuje do jesieni i tematycznie, i smakowo. Fachowa nazwa tego gatunku
to Pumpkin Ale – dynię dodaje się w formie
pieczonych kawałków, zacieru, aromatu albo
samych pestek. Poza dyniowym smakiem
charakteryzuje się niską goryczką, mocno
wyczuwalnym słodem i użyciem przypraw korzennych – imbiru, goździku czy cynamonu.
Na polski rynek to piwo weszło w 2012 roku,
gdy do sprzedaży trafiły Dyniamit z browaru
Pinta i Naked Mummy z AleBrowaru. Ostatnio dołączyły do nich Raciborskie Dyniowe,
Browar Kingpin Muerto, Gruba Kaśka z browaru Bazyliszek i Charon z browaru Olimp.
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27 proc. Polaków zmieniło pracę w III
kwartale br., najczęściej z powodu lepszych warunków zatrudnienia – wynika
z badania Monitor Rynku Pracy Instytutu Badawczego Randstad. Rotacja
pracowników utrzymuje się na rekordowo
wysokim poziomie. W porównaniu z tym
samym okresem przed rokiem wynik ten jest
o 6 pkt proc. wyższy. Najważniejszymi motywami przejścia do innego przedsiębiorstwa
były poszukiwanie lepszych warunków pracy,
w tym wyższej płacy i atrakcyjniejszej formy
zatrudnienia, a także osobista chęć zmiany
miejsca pracy. Dopiero na trzecim miejscu
było to podyktowane zmianami w strukturach
firmy. Wskaźnik mobilności, pokazujący gotowość do zmiany pracy, plasuje nas w czołówce krajów europejskich, przed nami są tylko
Wielka Brytania i Francja.
Mieszkańcy województw o wyższym bezrobociu wolą poszukać lepiej płatnej
pracy za granicą niż w kraju. Najmniejszą

chęć do emigracji zarobkowej wykazują mieszkańcy południowo-zachodnich województw
Polski oraz osoby z północy kraju. Tam tylko
11–12 proc. Polaków uczestniczących w badaniu dla Work Service rozważa wyjazd zarobkowy za granicę. Wśród chętnych do emigracji
zarobkowej przeważają osoby z zawodowym
i średnim wykształceniem (72 proc.). Obecnie czołówkę preferowanych państw tworzą
Niemcy, Wielka Brytania i Norwegia.
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