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Kalejdoskop wydarzeń

To i owo
Polacy widzą potrzebę odkładania
na emeryturę, lecz brakuje im do tego
narzędzi. Problem jest zauważalny przez
74 proc. ankietowanych, którzy mają świadomość, że odprowadzanie tylko obowiązkowych składek nie wystarczy im na godziwą starość. Na emeryturę oszczędza tylko 14 proc.
Polaków w wieku 25–45 lat. Dodatkowo odkładający na emeryturę zarabiają nieco więcej
niż ci, którzy tego nie robią. Poniżej 2000
złotych zarabia około 40 proc. nieoszczędzających i 20 proc. oszczędzających. Dla osób
oszczędzających na dodatkową emeryturę
momentem startu jest wiek 31 lat, a ci, którzy
nie odkładają, wskazują 35. rok życia. Co trzecia osoba zamierza oszczędzać na emeryturę,
a moment rozpoczęcia uzależnia od wysokości
zarobków, a nie wieku.
Nadal wielu polskich emerytów nie posiada kont bankowych. Do bezgotówkowego pobierania świadczeń zachęcają seniorów
banki i ZUS. Banki oferują darmowe prowadzenie konta, pakiet ubezpieczeń, brak opłat
za przelewy. BPH został uznany przez ZUS
za najbardziej przyjazny bank dla emerytów
i rencistów. W nim klienci w wieku 55+ pobierający świadczenia z ZUS przez dwa lata
nie będą płacić za prowadzenie rachunku,
mają darmowe przelewy i stałe zlecenia. Mogą
też liczyć na darmowe wydawanie i wznawianie kart, brak opłat za wypłaty w bankomatach oraz na pakiet assistance (domowy,
samochodowy i medyczny). Bank oferuje też
5 proc. zwrotu za płatności kartą w aptece
(do 30 złotych miesięcznie). Inne banki, jak BZ
WBK, Pekao SA, PKO BP, też oferują podobne
produkty, więc jeżeli seniorzy nie mają jeszcze konta, warto skorzystać z tej bezpiecznej
formy odbierania świadczeń i form płatności
kartą.

Rozwiązanie poprzedniej krzyżówki brzmi: „Wesołego Alleluja”.
Nagrodę wylosował: Sebastian Giermek z Katowic.

Piwo przez wieki

Mały browar, a Cieszyn
Warzenie piwa na Śląsku ma tysiącletnią tradycję – już w X wieku cieszyńska ludność domowymi sposobami wytwarzała sfermentowany, odżywczy trunek. Piwowarstwo
w Cieszynie stale rozwijało się organizacyjnie
i handlowo, w XIII wieku osada otrzymała monopol na produkcję i wyszynk piwa, a w XV
wieku posiadała już browar mieszczański,
wytwarzający piwo górnej fermentacji. Znana nam historia cieszyńskiego browarnictwa zaczyna się jednak w połowie XIX wieku
i, o czym wie nie każdy piwosz, zawdzięcza
wszystko… arcyksięciu Karolowi Ludwikowi
Habsburgowi.

Austriacki arcyksiążę, właściciel Księstwa
Cieszyńskiego, pogromca Napoleona w bitwie
pod Asspern-Esling, w 1838 roku zmienił swą
cieszyńską siedzibę. Na miejsce romańskiego zamku na Górze Zamkowej stanął pałac
z oranżerią otoczony angielskimi ogrodami.
Książę Ludwik nie poprzestał na tym i w budowlanym ferworze zaczął na zboczu wzgórza wznosić browar, który miał warzyć piwo
pilzneńskie na skalę przemysłową. Zwietrzył
interes, ponieważ cenione do tej pory na ziemi cieszyńskiej piwo po otwarciu browaru
w 1846 roku stało się znane w całej monarchii
habsburskiej. Interes szedł tak dobrze, że 10
lat później syn i następca Karola Albrecht Fryderyk założył nowy, większy browar w Żywcu,
ale to temat na inną opowieść.
W czasie XX-wiecznych wojennych
i ustrojowych zawieruch browar w Cieszynie
nieraz zmieniał nazwę (Państwowe Zamkowe
Zakłady Przemysłowe, Zakłady Piwowarskie,

Bracki Browar Zamkowy), szyld i oferowany
asortyment, ale nigdy nie zmienił siedziby
i nie zaprzestał produkcji. W 1938 roku jego
symbolem oficjalnie została, i jest nią do dziś,
Wieża Piastowska.
Obecna struktura właścicielska i kształt
firmy zostały ustalone w latach 90., gdy ówczesny Browar Bracki został sprywatyzowany
i razem z Grupą Żywiec przejęty przez holenderskiego Heinekena. Wyznaczono mu
rolę małego zakładu regionalnego, który miał
warzyć piwo Brackie, omawiane w przedostatnim numerze NG. Na początku poprzedniej
dekady browar zaczął produkować, według
starej receptury, zdobywającego liczne nagrody, ciemnego i treściwego Portera, sprzedawanego pod marką Żywiec.

N owe otwarcie
W 2015 roku Browar Zamkowy Cieszyn
przeszedł reorganizację, w wyniku której
zmieniono jego nazwę, dyrekcję, a także wzbogacono ofertę. Do dotychczasowych filarów
zakładu – Brackiego, Mastnego i Portera –
dołączyły piwa specjalne różnych rodzajów.
W aktualnym portfolio zwraca uwagę West
Coast IPA, który jest rezultatem konkursu

wśród pracowników browaru. Zwycięzca
– Kamil Morawski – uwarzył aromatyczne
gorzkie piwo o wytrawnym finiszu i słodkim
zapachu. Inne ciekawe propozycje to łączący
kontrasty Stout Cieszyński, w którym czekoladowy posmak współwystępuje z intensywną
goryczką i pikantnym finiszem, orzeźwiające
i mętne Pszeniczne z aromatami goździku
i bananów, mocno owocowe i musujące Sezonowe, kojarzące się w smaku z szampanem,
oraz Double IPA – mętne, goryczkowe piwo
o cytrusowym aromacie. Osoby nieufne wobec nowinek bez obaw mogą wybrać potrójnie
chmielonego Lagera Cieszyńskiego o wyraźnie
chmielowym aromacie.

W  piwnicy muzeum
Jako żywe muzeum piwowarstwa Browar
Zamkowy Cieszyn (to jego aktualna nazwa)
przyciąga gości z całej Polski. Jest otwarty dla
zwiedzających m.in. podczas Święta Trzech
Braci w czerwcu czy Brackiej Jesieni we wrześniu. Przyjezdni piwosze mogą m.in. przyjrzeć
się klasycznemu wyrobowi piwa, do którego wykorzystywane są zabytkowe maszyny
z przełomu XIX i XX wieku, jak korytko Granta i młynek do słodu ciemnego, a w wysokiej
piwnicy pod Wzgórzem Zamkowym zobaczyć
warzelnię z klasycznym korytem piwowarskim
i poczuć zapach piwa w otwartej fermentacji. Po wyjściu na powierzchnię mają okazję
uczestniczyć w biesiadzie piwnej, wziąć udział
w degustacjach i konkursach wiedzowych.
W drogę powrotną oprócz wrażeń mogą zabrać pamiątki kupione w muzealnym sklepie.

MAREK KOWALIK

Ponad bilion euro w gotówce i 5,67
bln euro na kontach ROR w bankach
było w lutym w obiegu w strefie euro.
Jest to o ponad 10 proc. więcej niż rok temu.
W przeszłości przyrost gotówki zawsze wiązał
się z przyspieszeniem tempa wzrostu PKB.
Gotówki przybywa od kilku miesięcy, więc
efekt w postaci wzrostu gospodarczego powinien się uwidocznić w najbliższym czasie.
Europejski Bank Centralny od paru lat robi
wszystko, aby wyciągnąć gospodarkę strefy
euro ze stagnacji. Działania mają zmotywować firmy do nowych inwestycji i zwiększania
zatrudnienia. Powoli można już obserwować
efekty. Pod koniec lutego wartość kredytów
hipotecznych udzielonych mieszkańcom strefy euro była o 2,3 proc. większa niż rok temu.
Kredyty konsumpcyjne urosły o 5,2 proc. Kredyt dla firm urósł w tym czasie o 0,9 proc.
To najlepszy wynik od ponad czterech lat.
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