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Kalejdoskop wydarzeń

To i owo
Około 20,8 tys. podatników w Polsce
ma dochód powyżej miliona złotych

– wynika z danych zebranych przez Rzeczpospolitą w Izbach Administracji Skarbowej
na temat rozliczeń podatkowych za 2016 rok.
Wśród najzamożniejszych podatników PIT
dominują właściciele firm – zwykle stanowią
oni ponad 90 proc. całej grupy milionerów.
Pozostałe osoby to prezesi dużych firm i wysokiej rangi menedżerowie, artyści, sportowcy,
inwestorzy giełdowi itp. Najwięcej milionerów pracuje na Mazowszu (prawie 5,5 tys.).
Na Śląsku, w Wielkopolsce i Małopolsce było
ich w zeszłym roku po ok. 2 tys. Na Dolnym
Śląsku – 1581. W porównaniu z 2015 rokiem
liczba milionerów w całej Polsce zwiększyła się o 5–7 proc. (1000–1200 osób). Wpływy do budżetu państwa z podatku od firm,
rozliczających się według 19-proc. PIT, były
o 12 proc. (czyli 2,2 mld złotych) większe niż
rok wcześniej (wyniosły ok. 22 mld złotych).
Według raportu magazynu Forbes najbogatszymi Polakami w tym roku są: Sebastian
i Dominika Kulczykowie, których majątek
oszacowano na 14,3 mld złotych, Michał Sołowow (11,8 mld złotych) i Zygmunt Solorz-Żak
(10,3 mld złotych).
Światowa gospodarka powiększy się
w tym roku o 3,5 proc., a w 2018 roku
o 3,6 proc. – przewiduje Międzynarodowy
Fundusz Walutowy. Spodziewa się, że gospodarka USA powiększy się o 2,1 proc., a krajów
UE o 1,9 proc. MFW lepiej ocenia perspektywy
rozwoju Chin, drugiej pod względem wartości
PKB gospodarki świata. Przewiduje, że urośnie ona w tym roku o 6,7 proc.

Rozwiązanie poprzedniej krzyżówki brzmi: „Wokół lato co wy na to”.
Nagrodę wylosował: Stanisław Kowal z Tychów.

Piwo przez wieki

Młody Browar Maryensztadt, którego ambicją jest promowanie Warszawy, warzy piwo…
pod Radomiem. Pierwotnie nazwa firmy miała
jednocześnie prowadzić do jej siedziby, ale
na przeszkodzie stanęły trudności administracyjne i opieszałość urzędów w wydawaniu
pozwoleń. Nie ma tego złego, co by na dobre
nie wyszło, ponieważ w podradomskim Zwoleniu można było stworzyć warzelnię czeskiej
produkcji i zamontować specjalistyczną instalację z wybiciem 11 hektolitrów i 12 unitanków o pojemności 20 hektolitrów.

Ojcem działającego od 2015 browaru jest
Marcin Małecki, warszawski przedsiębiorca
i restaurator, który do swojego projektu zaprosił Kamilę Asztemborską, odpowiadającą
za marketing i szatę graficzną, i piwowara
Jakuba Piesio, który jako sędzia piwowarski
i członek Polskiego Stowarzyszenia Piwowarów Domowych aktywnie udziela się na imprezach branżowych. Nazwali swój browar
na cześć najstarszego obecnie warszawskiego osiedla, wpisanego do rejestru zabytków.
Przyświecała im idea stworzenia piwnej mapy
Warszawy, w której nazwy i etykiety trunków nawiązują do historycznych miejsc – cukierni, pubów, urzędów i instytucji kultury.
Przykładowo, Pszeniczny Blond to zakład
fryzjerski, Czeska 11 to budynek mieszkalny,
a Mi To Żyto jest młynem.

S ztuka etykietowania
Piwowarzy z Browaru Maryensztadt
przywiązują dużą wagę do estetyki i treści
etykiet. Zawierają one nie tylko opis piwa

– piktogramy informują, do jakiego szkła
je nalewać i jakie potrawy najlepiej się z nimi
komponują. Drobniejszym druczkiem zapisano sugerowane temperatury spożycia i ostrzeżenia przed jazdą samochodem po ich spożyciu czy piciem piwa w ciąży. Wszystkie grafiki
i wzory na etykietach są spójne, są to elementy
architektury Warszawy, m.in. okno w bloku,
ulice czy kasyno, łączące się w mapę miasta.

P iwa nagradzane
i odkrywane
Browar Maryensztadt uwarzył już ponad
20 gatunków piwa, kilka z nich zdobyło nagrody, np. Pszeniczny Blond z rabarbarem i truskawką zdobył brązowy medal w Konkursie
Piw Rzemieślniczych 2016, a RaISa Espresso
brąz w międzynarodowym konkursie Brussel
Beer Challenge i srebrny medal w kategorii Piwo z kawą podczas Concours de Lyon.
Pierwsze z nich to lekkie piwo (4,8 proc.),
odmiana klasycznego, niemieckiego piwa
pszenicznego. To wytrawne piwo, w którym
dominują aromaty bananowo-truskawkowe i słodki smaku rabarbaru. Jest polecane

do dań rybnych, drobiowych i makaronu.
RaISa Espresso z kolei ma w swej nazwie zakodowany gatunek – Russian Imperial Stout
(RIS). Jego moc (9,4 proc.) przełamana jest
czekoladową słodyczą, pochodzącą od słodów
palonych. W tle zauważalne są też przyprawowe nuty belgijskich drożdży i mocne espresso.
Dla tradycjonalistów przeznaczone jest
piwo Czeska 6, łagodne (4,4 proc.), w stylu
pilsner. W procesie jego warzenia użyto wysokiej jakości słodów pilzneńskich i szlachetnych odmian chmielu. W smaku dominuje
delikatna słodowość z zaznaczoną goryczką
oraz aromatem chmielu. To najlepszy wybór
na weekend spędzony na działce czy ogrodzie – podkreśla smak potraw z grilla. Nieco bardziej wyrafinowane jest Mi To Żyto,
reprezentant niemieckiego stylu roggenbier.
Łączy walory piwa ze słodu żytniego i cechy
charakterystyczne dla piwa pszenicznego, jak
nagazowanie czy orzeźwiająca rześkość. W finiszu czuć lekką goryczkę.

S pragnieni gości
Browar Maryensztadt, jako jeden z niewielu polskich browarów rzemieślniczych,
stosuje politykę drzwi otwartych dla piwoszy
chętnych poznać tajniki produkcji i samych
piwowarów. Po wcześniejszym umówieniu
mogą oni przyjechać do Zwolenia, na miejscu
kupić piwo i zobaczyć całą instalację. Firma
wyszła też z ofertą do organizatorów imprez
okolicznościowych i spotkań firmowych –
mogą oni wynająć kegi wypełnione piwem
wprost z tanka, razem z nalewakiem.
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Przygoda na Mariensztacie

Około 1 mln osób zmarło w 2016 roku
z powodu chorób towarzyszących AIDS.
To o połowę mniej niż w 2005 roku – wynika z raportu Wspólnego Programu Narodów
Zjednoczonych ds. Zwalczania HIV i AIDS
(UNAIDS). Ten sukces jest w dużej mierze
związany z rozpowszechnieniem się terapii
antyretrowirusowej. W 2016 roku przekroczono również próg 50 proc. osób seropozytywnych objętych leczeniem. Liczba nowych
zakażeń wirusem HIV wyniosła w ubiegłym
roku 1,8 mln przypadków, w szczytowym momencie epidemii, w 1997 roku, odnotowano 3,5
mln nowych zakażeń HIV. Największe postępy
w walce z chorobą poczyniono na południu
i wschodzie Afryki, gdzie żyje ponad połowa
osób seropozytywnych. Od 2010 roku liczba zgonów związanych z AIDS spadła tam
o 42 proc., a nowych zakażeń – o 29 proc.
Z kolei w Europie Wschodniej i Azji Środkowej wzrasta liczba nowych zakażeń (w ciągu
sześciu lat liczba zgonów wywołanych AIDS
w tych regionach wzrosła o 27 proc., a zakażeń
HIV – o 60 proc.).
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