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To i owo
Około 68 proc. unijnej średniej wyniósł
poziom zamożności Polski w 2014 roku
– wyliczył Eurostat. To szóste miejsce
od końca. To o 1 pkt. proc. więcej niż w 2013
roku i o 20 pkt. proc. więcej niż w 2003 roku.
Wciąż jednak znajdujemy się wśród najbiedniejszych państw UE. W 2014 roku przypadła nam szósta pozycja od końca – razem
z Węgrami. Za nami są Łotwa, Chorwacja,
Rumunia i Bułgaria, przed nami zaś pozostałe kraje regionu (w tym gronie najbogatsze
są Czechy – 84 proc. średniej w UE) oraz cała
Europa Zachodnia. Pierwsze miejsca zajmują
Luksemburg (263 proc. średniej w UE), Irlandia (132 proc.) oraz Holandia. W ostatnich
latach, od 2008 roku, poziom zamożności
wzrósł najbardziej w Polsce i na Litwie, spadł
zaś najmocniej w Grecji i na Cyprze. Polska
korzystniej wypada pod względem poziomu
konsumpcji, który lepiej odzwierciedla dobrobyt gospodarstw domowych. W 2014 roku
konsumpcja Polaków sięgnęła 74 proc. unijnej
średniej (w 2013 roku – 75 proc.). Znaleźliśmy
się na dziewiątym miejscu od końca (razem
ze Słowenią i Słowacją). Wśród krajów regionu
przed nami są tylko Czechy – 75 proc.
Stopa bezrobocia w Niemczech w czerwcu, po uwzględnieniu czynników sezonowych, wyniosła 6,4 proc. – podał Federalny Urząd Pracy. To najniższa stopa
bezrobocia w historii zjednoczonych Niemiec.
Opublikowane dane są zgodne z oczekiwaniami analityków. To już dziewiąty z kolei miesiąc spadku liczby osób poszukujących pracy.
Liczba bezrobotnych wyniosła w czerwcu,
po uwzględnieniu czynników sezonowych,
2,786 mln, a bez nich 2,711 mln.

Rozwiązanie poprzedniej krzyżówki brzmi: „Praca pozłaca”.
Nagrodę wylosowała: Pani M. Tylka z Wodzisławia Śl.

Piwo przez wieki

W Chinach są 4 mln milionerów – wynika z badania firmy konsultingowej
Boston Consulting Group. W 2014 roku

ARCHIWUM

Browar w sąsiedztwie smoka
Chyba nie ma w Polsce osoby, która nie słyszałaby o Krakowie. To miasto z historią i szczególną atmosferą, do którego chce się wracać.
Od niedawna jest to także miejsce atrakcyjne
dla miłośników piwa, ponieważ pod Krakowem w Modlniczce funkcjonuje Pracownia
Piwa.

Zakład ten to jeden z polskich browarów
rzemieślniczych. Wszystko jednak zaczęło
się niewinnie, ponieważ założyciele, Marek
Bakalarski i Tomasz Rogaczewski, początkowo warzyli piwa w domu, do własnego
użytku. Pomysł na coś większego zrodził
się dopiero po pewnym czasie i zaowocował otwarciem w 2012 roku Pracowni. Piwny
debiut nastąpił rok później na Wrocławskim
Festiwalu Dobrego Piwa, gdzie browarnicy
pochwalili się trunkiem Hey Now. Od razu
zyskali rzesze fanów, którzy do tej pory są im
wierni i cierpliwie czekają na kolejne piwne
nowości. Ważną datą w krótkiej historii Pracowni jest rok 2014. Wówczas w Krakowie
otwarto pierwszą firmową knajpę, w której
każdy piwosz znajdzie coś, co podbije jego
serce. Dodatkowymi atutami tego miejsca
są niesamowita atmosfera, wykwalifikowana
obsługa oraz możliwość rozmowy z innymi
fanami złotego trunku.
W ofercie Pracowni znajdziemy piwa
stałe, które dostępne są w sprzedaży
i pubie niemal cały czas. Bogactwo stylów,
w jakich warzone są trunki, gwarantuje,
że każdy znajdzie tutaj coś, co przypadnie
mu do gustu. Trzeba jednak wykazać się
otwartością na nowe wyzwania i chęcią

eksperymentowania, ponieważ nie znajdziemy tutaj tradycyjnych i oklepanych lagerów.
Zamiast nich możemy sięgnąć po któregoś
z wielu stoutów. Pierwszym z nich jest piwo
w stylu rye stout (żytni stout) – 6 Joseph’s
Street. Nazwa odnosi się do adresu krakowskiego pubu, dla którego zostało wyprodukowane. Do jego uwarzenia użyto aż
czterech rodzajów słodów: jęczmiennego,
czekoladowego, karmelowego i oczywiście
żytniego. Właśnie dzięki temu ostatniemu
piwo jest gładkie i kremowe. Inną propozycją są Dwa Smoki, w których połączono
elementy witbiera i IPA. Zarówno w smaku,

jak i zapachu wyraźnie wyczuwalne są nuty
cytrusowe, pochodzące z użytych w tym piwie amerykańskich chmieli. Wszystko dopełnia posmak kolendry i rumianku. Ciekawą
propozycją jest również Hey Now, które było
pierwszym uwarzonym przez Pracownię
trunkiem. To piwo pszeniczne, chmielone
amerykańskimi odmianami chmielu.
W ofercie Pracowni Piwa znajdziemy
także mocne trunki, w których alkohol wynosi ponad 9 proc. Zalicza się do nich Mr. Hard.
To browar wyjątkowy, ponieważ to pierwsze polskie piwo uwarzone w stylu barley
wine. Ma wiśniowy kolor, który kontrastuje
z białą pianą. W smaku czuć delikatną goryczkę i dość mocny posmak słodów. Innym
mocnym piwem jest Mr. Hard’s Rock, czyli
russian imperial stout. Jest bardzo ciemny,
urzeka smakiem czekolady i świeżo palonej
kawy.
Piwowarzy przygotowali także trzy odmiany piwa grodziskiego. Pierwsze z nich
to Smoked Cracow. Cechuje się bardzo charakterystycznym smakiem, który uzyskano
dzięki użyciu wyłącznie słodu pszenicznego
wędzonego dębem. Inną wersją jest Smoked
Cracow by night, czyli czarne grodziskie. Jak
sama nazwa wskazuje, ma czarną barwę oraz
aromat palonych słodów i czekolady. Ostatni
jest Smoked Cracow by sunrise – american
amber grodziskie. Wszystkie trzy piwa są dość
słabe – mają 2,4 proc. alkoholu.
Oprócz piw stałych w ofercie Pracowni
pojawiają się także trunki specjalne i piwa
uwarzone w kooperacji z różnymi gośćmi.
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w Państwie Środka przybyło milion osób,
których majątek wyceniono na ponad milion
dolarów. Wielu z nich stało się milionerami
dzięki akcjom przedsiębiorstw (główny indeks
giełdy w Szanghaju – Shanghai Composite
Index – zyskał w zeszłym roku aż 50 proc.
na wartości). Analitycy wskazują na ogromne
dysproporcje między najbogatszymi a najbiedniejszymi obywatelami Chin. Za ten stan
rzeczy są – ich zdaniem – odpowiedzialne:
korupcja, państwowe monopole niektórych
gałęzi gospodarki oraz słabe zabezpieczenia
socjalne zmuszające ludzi do ciągłej emigracji
zarobkowej. Według badania BCG krajem,
w którym żyje największa liczba milionerów,
są wciąż Stany Zjednoczone – w zeszłym
roku majątek 7 mln gospodarstw domowych
przekroczył milion dolarów. Trzecim krajem
z największą liczbą milionerów jest Japonia –
z milionem milionerów.
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