W W W.NOW YGORNIK.PL

1 –15 L I S T O P A D A 2 017

R O Z M A I T O Ś C I

Krzyżówka panoramiczna nr 21

11

Kalejdoskop wydarzeń

To i owo
Zakład Ubezpieczeń Społecznych do
20 października wydał decyzje emerytalne dla blisko 160 tys. osób, które złożyły
wniosek. Przeciętna emerytura wynikająca
z wydanych dotychczas decyzji wyniosła dla
kobiet 1627 złotych, a dla mężczyzn 2791 złotych, przy czym 30 proc. decyzji emerytalnych
dotyczy osób, które ostatnio nie pracowały
i nie miały w ostatnim roku żadnej składki.
Z uzyskanych danych, dotyczących wniosków
złożonych w związku z obniżeniem wieku emerytalnego, wynika, że ZUS wydał 160,4 tys.
pozytywnych decyzji w tej sprawie. Wydał też
2,8 tys. decyzji odmownych. Wśród pozytywnie
rozpatrzonych wniosków 130,6 tys. to decyzje
ostateczne, a 17,3 tys. zaliczkowe – emerytura zostanie przyznana, ale świadczeniobiorcy
muszą dostarczyć jeszcze jakieś dokumenty.
Polacy nadal chętnie biorą kredyty.
Mimo że dynamika się obniżyła, to zadłużamy się na kwoty wyższe niż przed rokiem.
Przeciętna zdolność kredytowa trzyosobowej
rodziny opiewa dziś na ponad 461 tys. złotych
– wynika z danych zebranych przez Open
Finance. Rosnące wynagrodzenia pozwalają na otrzymanie kredytu wyższego o 36,7
tys. złotych niż przed rokiem. Zadłużając się,
należy pamiętać, że dziś stopy procentowe
są na bardzo niskim poziomie, jednak gdy
Rada Polityki Pieniężnej zacznie je podnosić,
raty zaczną rosnąć.

Rozwiązanie poprzedniej krzyżówki brzmi: „Barwne kolory jesieni”.
Nagrodę wylosowała: Janina Kępa z Chorzowa.

Piwo przez wieki

Wieś Miedzianka ma burzliwą historię –
była dawną górniczą osadą, XIX-wiecznym
sudeckim kurortem Kupferberg, ofiarą powojennej rabunkowej gospodarki, w końcu
peerelowskim miastem-widmem. Obecnie
kwitnie w niej nowe życie. Jednym z jego
przejawów jest młody browar rzemieślniczy, Browar Miedzianka. Para młodych
właścicieli-piwowarów śmiało czerpie
w swojej działalności z fascynującej historii
miejsca. O legendach regionu, pomnikach
przyrody i górniczej tradycji przeczytamy
zarówno na etykietach warzonych tu piw,
jak również w prowadzonej przy browarze
restauracji.

W położonej na wysokości 480–
520 m n.p.m. wsi rozpościerają się widoki
na dolinę rzeki Bóbr i Miedzianego Potoku,
Śnieżkę, Góry Sokole i Ołowiane. Przez 800
lat górnictwo miedzi, srebra, cynku i kobaltu
wyznaczało jej mieszkańcom codzienny rytm
życia i przynosiło im dobrobyt. W XIX wieku
o zamożności miasteczka świadczyły pałac,
kościoły, browar i rynek z fontanną otoczony
zadbanymi kamienicami. Jednak branża, która
była kołem zamachowym rozwoju Miedzianki,
po II wojnie światowej przyniosła jej zgubę.
Władze komunistyczne na potrzeby zbrojeń rozpoczęły rabunkowe wydobycie uranu,
które spowodowało liczne szkody górnicze
i zagrożenie życia mieszkańców. Miasteczko
zaczęło się zapadać – dosłownie i w przenośni. Po fiasku operacji wydobywczej w 1972
roku większość ludności została wysiedlona, a po dawnej świetności miasta pozostały
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Miedziano-złocisty napój

jedynie kościół, otwory szybów i sztolni oraz
ruiny browaru.

B rowar w  M iedziance ,
odsłona druga
Zauroczeni historią wsi i majestatem Gór
Sokolich i Ołowianych wrocławscy przedsiębiorcy, Ewa Jurkiewicz i Jarosław Kądziela,
postanowili tu zamieszkać. Zainteresowali się
historią Miedzianki, w której na poczesnym
miejscu stał browar – przed II wojną światową warzony w nim Złoty Kupferberg gasił
pragnienie wracających po szychcie górników
i odpoczywających w schroniskach w Rudawach Janowickich turystów. Z zamiłowania
Kądziela jest piwowarem domowym, więc
nad koncepcją na biznes nowi mieszkańcy nie
zastanawiali się długo. W 2015 roku otworzyli
Browar Miedzianka. Historia wisi tu w powietrzu, nie dziwi więc, że po drugiej stronie
drogi, przy której wzniesiono nowy browar,
stoją ruiny starego.

G órnik i  C ycuchy
Samo logo Browaru Miedzianka – górnik
w kasku z opartym na ramieniu oskardem
– wyraźnie wskazuje, że piwa będą nawiązywać do specyfiki regionu. Znakomitym tego
przykładem jest Górnik z rodziny stoutów.
W tym wytrawnym, ciemnym piwie przeważają aromaty wędzone, dymione, przywodzące na myśl ognisko. Na drugim planie wybrzmiewają delikatne akcenty czekoladowe
i owocowe. Piana w piwie Rudawskim piętrzy
się jak szczyty gór, od których wzięło ono swą
nazwę. Ten mocny lager wiedeński ma pełny
słodowy smak z lekką goryczką na finiszu.
Jego znakiem szczególnym jest pozostający
na dnie osad drożdżowy. Z zupełnie innej
bajki jest Boberek, barleywine leżakowane
w beczce po Burbonie. To bardzo słodkie
piwo, w którego aromacie dominują suszone owoce, daktyle, rodzynki, kandyzowane
morele i brzoskwinia. Słodycz bursztynowego
Boberka wygładza delikatny akcent karmelu
i wanilii.
Jednak nie samymi górnikami i bobrami
Miedzianka stała. Przyciągający wzrok i działający na wyobraźnię Cycuch Janowicki swą
nazwę zawdzięcza wierzchołkom Gór Sokolich – Sokolika i Krzyżnej Góry – które zostały ochrzczone przez turystów-kinomanów
mianem Piersi Lolobrygidy, na cześć słynnej
w latach 60. włoskiej aktorki i seksbomby Giny
Lollobrigidy. Pierwszy kontakt z tym american
pale ale jest wyraźnie goryczkowy, a później
piwo odsłania swe wdzięki – intensywne aromaty cytrusowe i owocowe.

MAREK KOWALIK

W  sektorze nowoczesnych usług biznesowych 9 proc. pracowników stanowią obcokrajowcy. Specjaliści wskazują,
że odsetek pracowników spoza Polski będzie
wzrastał. Monster Talent Sourcing Services
przeprowadził badanie wśród cudzoziemców
z 20 europejskich krajów, które miało zdefiniować, dlaczego wybrali pracę w Polsce. Aż
40 proc. badanych wybrało Polskę ze względu
na możliwość znalezienia tutaj atrakcyjnej
pracy (możliwości rozwoju), a 38 proc. z powodów uczuciowych – przeprowadziło się,
by zamieszkać w kraju swojego partnera czy
partnerki. Jako główną zaletę życia w Polsce
obcokrajowcy wskazali niskie koszty życia,
atrakcyjną lokalizację Polski w centrum Europy, możliwość przebywania w międzynarodowym środowisku, okazję do poznania
polskiej kultury i obyczajów oraz bogate życie
kulturalne i towarzyskie. Minusem jest natomiast bariera językowa, która ogranicza
zdolność integracji przyjezdnych z Polakami
(niska znajomość angielskiego wśród Polaków). Obcokrajowcy dostrzegają także brak
naszej otwartości i trudność w nawiązywaniu
kontaktów. Ponadto cudzoziemcy wskazują na niższy standard życia w porównaniu
z krajem ojczystym oraz trudności związane
z organizacją życia.
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