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Kalejdoskop wydarzeń

To i owo
Stopa bezrobocia w Polsce jest najniższa od siedmiu lat – w lipcu wyniosła
10,1 proc. W urzędach pracy na koniec lipca
zarejestrowanych było 1587 tys. osób – wynika
z szacunków MPiPS. W ciągu miesiąca liczba
bezrobotnych spadła o ponad 35,1 tys. i był
to najsilniejszy spadek w ciągu ostatnich pięciu
lat. Sytuacja poprawiła się we wszystkich województwach – najbardziej na Śląsku, Dolnym
Śląsku i w Wielkopolsce. Minister pracy i polityki społecznej Władysław Kosiniak-Kamysz
liczy, że w sierpniu stopa bezrobocia będzie już
jednocyfrowa i taka utrzyma się do końca br.
Polacy mają coraz gorszy dostęp
do świadczeń zdrowotnych – wynika
z analiz prowadzonych przez Fundację
Watch Health Care, która od pięciu lat
monitoruje służbę zdrowia w naszym
kraju. W stosunku do roku 2014 czas ocze-

kiwania na świadczenia zdrowotne w naszym
kraju wydłużył się o tydzień. Na podstawowe,
gwarantowane świadczenia zdrowotne Polacy oczekują obecnie średnio 2,9 miesięcy.
Zgodnie z obserwacjami Fundacji największym problemem systemu opieki zdrowotnej
w Polsce jest ograniczony dostęp do lekarzy
specjalistów, ale także bardzo długi czas oczekiwania na świadczenia diagnostyczne. Natomiast najkrótsze kolejki zaobserwowano
w neonatologii – dwa tygodnie, onkologii – 2,4
tygodnia, radioterapii onkologicznej – 2,4,
chirurgii onkologicznej – 2,9, położnictwie
i ginekologii – trzy tygodnie.
Rozwiązanie poprzedniej krzyżówki brzmi: „Wspólna praca łączy”.
Nagrodę wylosowała: Pani Joanna Nowak z Katowic.
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Wyznawcy piwa
Nazwy browarów rzemieślniczych i kontraktowych zwykle już na pierwszy rzut oka
odwołują się do całego inwentarza związanego z piwowarstwem. Od trendu tego tylko pozornie odstaje jeden z warszawskich
„kontraktowców”.

Ninkasi, bo o nim właśnie mowa, powstał
w maju 2013 roku jako inicjatywa warszawskiego małżeństwa – Moniki i Marcina. Jest
to browar kontraktowy, który warzy trunki
w różnych zaprzyjaźnionych zakładach, np.
w Astravo na Litwie. Już po samej nazwie
przedsiębiorstwa, dość intrygującej, można
wywnioskować, że piwo i jego historia to pasja
właścicieli. Nawiązuje ona do początków tego
trunku, które datuje się na około czwarte tysiąclecie przed naszą erą. Wówczas warzeniem
piwa zajmowali się Sumerowie, którzy podczas
swojej pracy modlili się do bogini Ninkasi,
patronki alkoholowych trunków. To właśnie
na jej cześć warszawscy piwowarzy nazwali
swój browar, oddając tym samym produkty
i proces ich wytwarzania pod metaforyczną
opiekę sumeryjskiej bogini.
Główną ideą pary browarników było
szerzenie wśród klientów wiedzy na temat
piwnych stylów. Z tego powodu właśnie w ich
ofercie na próżno szukać tradycyjnych lagerów czy pilsów. Stawiają na oryginalność
i są odważni w swoich kolejnych piwnych
projektach.
Większość piw tego przedsiębiorstwa
ma dość tajemnicze nazwy, złożone z litery N, liczby i litery C. Odnoszą się one

do definicji poszczególnych stylów według
klasyfikacji Beer Judge Certification Program, która określa wszystkie parametry
poszczególnych gatunków piwa. Pierwszym
trunkiem browaru Ninkasi było N°13.C,
uwarzone w stylu Oatmeal Stout. Nawiązuje ono bezpośrednio do angielskich piw,
które, podobnie jak produkt warszawskiego
browaru, mają bardzo ciemny kolor. Idealnie
pasuje do niego ciemnobeżowa piana, która
wspaniale oblepia szkło, do którego przelewane jest piwo. W zapachu czuć wyraźną
słodycz, przez którą przebijają się aromaty
kawy, czekolady, orzechów i leśnych owoców. Podobne nuty można odnaleźć w jego
smaku, choć tutaj dochodzą jeszcze prażony jęczmień i płatki owsiane. Jak radzą
browarnicy na stronie internetowej, trunek
ten dobrze komponuje się z serem cheddar,
serami pleśniowymi i grillowanym mięsem.

W ofercie browaru odnajdziemy również
piwo nazywane przez browarników „wytrawnym ciastkiem z karmelem”. Mowa o N°11.C,
uwarzonym w stylu Northern English Brown
Ale. Ma ono brązową barwę i jest mętne.
Smak czaruje orzechem, karmelem i toffi,
które współgrają z delikatnym chmielem
i goryczką. Dzięki temu piwo to nadaje się
do serwowania z wołowiną i wieprzowiną.
Warszawscy browarnicy przygotowali
również coś specjalnego na lato – N°6, czyli
Cream Ale. To piwo bardzo pijalne i orzeźwiające, dzięki użyciu w jego produkcji
płatków ryżowych. Ma złocisty kolor i białą
pianę. Smakuje dość wytrawnie, można wyczuć w nim chmiel i cytrusy, które nadają mu
kwaskowatości. Jest średnio mocne – 5 proc.
alkoholu. Wśród oferowanych trunków nie
brakuje także wariacji na temat klasycznego
American Pale Ale. Piwo N°10.A ma bursztynową barwę i pianę w kolorze écru. Wyczuwalne są nuty słodowe, karmelowe, chlebowe
oraz cytrusy pochodzące z zastosowanych
w warzeniu amerykańskich chmieli. Polecane
jest jako dodatek do hamburgerów, serów
cheddar i camembert oraz potraw kuchni
meksykańskiej i tajskiej.
Obok piw firmy Ninkasi nie sposób
przejść obojętnie. Zapadająca w pamięć nazwa, intrygujące nazwy poszczególnych piw,
ujednolicona etykieta nawiązująca do sumeryjskiego pisma klinowego oraz niepowtarzalny smak – oto cechy charakterystyczne
warszawskiego browaru.
ŹRÓDŁO: WWW.BROWAR-NINKASI.PL

Od stycznia 2016 roku ruszą punkty
bezpłatnych porad prawnych. Prawnicy doradzą, jak rozwiązać daną sprawę, ale
nie wniosą jej do sądu. Ustawa przewiduje,
że w całym kraju powstanie 1,5 tys. punktów
porad. Korzystać z ich usług będą mogły osoby
niezamożne, które są uprawnione do świadczeń z pomocy społecznej, oraz młode do 26.
roku życia, seniorzy po 65. roku życia, kombatanci, weterani, posiadacze Karty Dużej
Rodziny i ofiary klęsk żywiołowych. Porad
udzielą radcy prawni i adwokaci, w szczególnych przypadkach także aplikanci.
Globalny wzrost gospodarczy wyhamuje w tym roku do najwolniejszego
tempa od czasu ostatniego kryzysu finansowego – podaje serwis BBC. Prognoza

wzrostu została zredukowana dla Stanów Zjednoczonych i wielu wschodzących gospodarek.
W przypadku strefy euro przewidywania obniżono w nieznacznym stopniu. Zdaniem ekonomistów największym zagrożeniem dla światowego wzrostu pozostaje Grecja. Kolejnym
czynnikiem ryzyka jest sytuacja w Chinach,
które od kilku miesięcy borykają się ze zbyt
mocnym wyhamowaniem swojej gospodarki.
D W U T Y G O D N I K

P I S M O S P O Ł E C Z N O - Z A W O D O W E
Ś R O D O W I S K A G Ó R N I C Z E G O

R edaktor naczelny : Sławomir Starzyński
Redaguje zespół
W ydawca : Hanna Krzyżowska
Oficyna Wydawnicza „Górnik”,
40-749 Katowice, ul. Bł. ks. St. Kubisty 47,
tel. 32 352 03 09; tel. 500 27 88 66.
e - mail : redakcja@nowygornik.pl;
strona internetowa www.nowygornik.pl
D ruk : POLSKA PRESS Sp. z o.o., Oddział Poligrafia,
Drukarnia Sosnowiec
Redakcja nie odpowiada za treść reklam i ogłoszeń. Nie zwracamy niezamówionych materiałów. Zastrzegamy sobie prawo redagowania publikowanych tekstów. Dalsze rozpowszechnianie całości czy części materiałów opublikowanych
na łamach „Nowego Górnika” bez pisemnej zgody wydawcy są zabronione.

