W W W.NOW YGORNIK.PL

16 – 31 M A R C A 2 017

R O Z M A I T O Ś C I

Krzyżówka panoramiczna nr 6

11

Kalejdoskop wydarzeń

To i owo
Zadłużenie Skarbu Państwa na koniec
grudnia 2016 roku wyniosło 928,66
mld złotych – wynika z komunikatu Ministerstwa Finansów. W porównaniu z końcem
2015 roku oznacza to wzrost o 94,11 mld złotych, czyli 11,3 proc. Resort wyjaśnia, że wzrost
zadłużenia od początku 2016 roku był głównie
wynikiem finansowania deficytu budżetu państwa (+46,3 mld złotych) i deficytu budżetu
środków europejskich (+12,6 mld złotych).
Kolejne 14,9 mld złotych wzrostu było efektem
osłabienia się złotego, zaś 14,6 mld złotych
zostało na rachunkach budżetowych jako
środki na finansowanie potrzeb pożyczkowych w 2017 roku.
Liczba wolnych miejsc pracy w Polsce
na koniec 2016 roku wyniosła prawie
78 tys. – podał GUS. To o 22 proc. więcej niż
w roku poprzednim. Ponad 20 tys. stanowisk
było nieobsadzonych w przetwórstwie przemysłowym. Szukano pracowników w handlu,
naprawie pojazdów samochodowych, transporcie i gospodarce magazynowej, budownictwie
oraz w działalności profesjonalnej, naukowej
i technicznej, a także w informacji i komunikacji. Wolne miejsca pracy koncentrowały się
głównie w sektorze prywatnym (87,2 proc.)
oraz w firmach o liczbie pracujących powyżej
49 osób (50,6 proc.). Firmy najczęściej poszukiwały robotników przemysłowych i rzemieślników (21,9 proc.), specjalistów (20,4 proc.),
a także operatorów i monterów maszyn i urządzeń (14,2 proc.). Największa liczba ofert pracy
dotyczyła województw: mazowieckiego, wielkopolskiego i śląskiego. Najmniejsza wystąpiła
w województwie podlaskim, świętokrzyskim
oraz warmińsko-mazurskim.

Rozwiązanie poprzedniej krzyżówki brzmi: „Śląskie bez smogu”.
Nagrodę wylosowała: Teresa Bielik z Chorzowa.

Piwo przez wieki

W Rudzie powstaje Alternatywa
Pierwszy browar rzemieślniczy w Rudzie Śląskiej narodził się z pasji – jego współzałożyciel po godzinach spędzonych we własnej
firmie przemieniał się w piwowara domowego. Od pasji do pomysłu na biznes jeden
krok i tak powstał Browar Alternatywa, założony przez niego i żonę. Jego nazwa ma podkreślać, że warzone w nim piwa będą inne
od masowej koncernowej produkcji, a dla
małżeństwa oznacza jeszcze jedno – że browar jest spełnieniem ich marzeń i odskocznią
od codziennej pracy zawodowej, niezwiązanej z piwowarstwem. Współwłaścicielka
opowiedziała o historii powstania browaru
w wywiadzie udzielonym portalowi rudaslaska.com.pl.

Agnieszka i Rafał Skórkowie, oboje rdzenni rudzianie, poznali się w szkole podstawowej
i od razu przypadli sobie do gustu. Szybko zostali parą i wspierali się w następnych etapach
edukacji – szkole średniej i w okresie studiów.
Jako dorośli ludzie założyli rodzinę i dorobili
się trójki dzieci. Działali też wspólnie w życiu
zawodowym, czego owocem jest prowadzona
przez nich specjalistyczna firma budowlana,
która działa na terenie Rudy Śląskiej. Kilka lat
temu brzydsza połowa pani Agnieszki zainteresowała się piwowarstwem. Do tego stopnia,
że pan Rafał tygodnie spędzał na budowie,
nie mogąc się doczekać weekendu, który
poświęcał na warzenie w garażu pierwszych
browarów, często zarywając noce. Przystąpił
do cechu browarników amatorów, zapisując
się do Polskiego Stowarzyszenia Piwowarów
Domowych.

w kategorii Roggenbier. Browar zaczął pracę
w kwietniu 2016 roku i już niedługo będziemy
mogli zobaczyć (i posmakować) jej pierwsze
efekty.

P ierwsze piwa i dalsze
Warzonym w domu państwa Skórków
piwem zachwycali się rodzina i znajomi, niektórzy wręcz dopytywali, gdzie można je kupić. Domowi piwowarzy dostrzegli więc szansę i postanowili zająć się tym na poważnie.
Robiąc badania rynku, zauważyli, że Polacy
coraz chętniej sięgają po rzemieślnicze piwa
warzone przez regionalne browary i stawiają
na jakość, nie na ilość. Uznali, że odnajdą się
w tej formule. W Goduli znaleźli budynek
starej piekarni, który spełniał ich wymogi i łatwo mógł zostać zaadaptowany na potrzeby
browaru. Ze starego wyposażenia zostawili
stary piec piekarniczy, który po renowacji jest
teraz ozdobą zakładu.

W arzenie przy piecu
Nabyte w przydomowym garażu doświadczenie w piwowarstwie okazało się
niewystarczające i małżeństwo Skórków
poprosiło o pomoc w Browarze Alternatywa dwóch uznanych fachowców od warzenia
piwa. Za pomysł i produkcję markowych piw
są odpowiedzialni inżynier Jacek Kocurek,
zwycięzca I Konkursu o Puchar Piwo. org
i certyfikowany sędzia piwny PSPD, oraz Zenon Makuła, piwowar domowy, zwycięzca
ogólnopolskiego konkursu Kuźni Piwowarów

plany
Właściciele Browaru Alternatywa powtarzają, że ich piwa są warzone marzeniami.
Pracownicy dodali do marzeń trochę piwowarskiego kunsztu i udało się – premierowe
trunki są już na etapie miesięcznego leżakowania, a w kwietniu trafią do sprzedaży.
Wiadomo też już, jakie style rzemieślnicze
wyjadą pierwszy raz z warzelni, na pewno
będą to piwa i dolnej, i górnej fermentacji, czyli AIPA, IPA, stouty, portery, pilsy i weizeny,
rozlewane do szklanych butelek o pojemności
0,3 i 0,5 litra. Każde z gwarancją niepowtarzalnego smaku i aromatu.
Małżeństwo Skórków ma ambitne plany
rozwoju swojej wymarzonej firmy, chcą między innymi otworzyć przy browarze sklep,
w którym każdy będzie mógł kupić warzone na miejscu piwa, a w miesiącach letnich,
może już w tym roku, wystawić ogródek. Sklep
ma tylko przygotować grunt dla właściwego
lokalu, o którym myślą już właściciele – pubu
przeznaczonego dla całej rodziny, w którym
będzie można nie tylko wypić rudzkie piwa,
ale też smacznie zjeść. Browar Alternatywa
według zamierzeń twórców ma stać się dla
lokalnej społeczności ważnym miejscem
i wpisać się w miejski krajobraz, uczestnicząc w lokalnych wydarzeniach kulturalnych
i sportowych.
MAREK KOWALIK

Stopa bezrobocia w strefie euro w styczniu, po uwzględnieniu czynników sezonowych, wyniosła 9,6 proc. – poinformował w komunikacie Eurostat, urząd
statystyczny Unii Europejskiej. Przeciętna
stopa bezrobocia w 28 krajach UE wyniosła
8,1 proc., wobec 8,2 proc. w poprzednim miesiącu. Najwyższa była w Hiszpanii: 18,2 proc.,
najniższa w Niemczech: 3,8 proc. W Polsce
stopa bezrobocia wyniosła 5,4 proc. wobec
5,5 proc. w grudniu – podał Eurostat.
W ubiegłym roku co siódma osoba pożyczała pieniądze od znajomych. To znacznie mniej niż przed 30 laty, kiedy co druga
osoba pożyczała pieniądze w systemie pozabankowym. Kolejne lata to okres stabilizacji i powolnego oddłużania. Rekord padł
w ubiegłym roku – zadłużenie w bankach i instytucjach finansowych miało 17 proc. osób,
a pożyczkę u znajomych zaciągnęło 14 proc.
Generalnie częściej pożyczały pieniądze osoby
uzyskujące najniższe dochody.
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