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Kalejdoskop wydarzeń

To i owo
W ciągu ostatniego roku inflacja w naszym kraju wyniosła 2,1 proc. To rezultat głównie rosnących cen żywności. Roczny
wzrost cen w kategorii żywność i napoje bezalkoholowe to według GUS 5,4 proc. Najbardziej
podrożały: masło, warzywa, jaja, buty i ubrania.
Sezonowy wzrost cen ubrań i butów jest związany ze zbliżającą się zimą – cieplejsze obuwie
i odzież kosztują więcej niż ubrania na lato.
Drożeje żywność, chociaż na sklepowych półkach z jedzeniem są wyjątki, które tanieją.
Blisko 80 proc. stanowi różnica między
nowo przyznawanymi emeryturami mężczyzn a świadczeniami kobiet – wynika
z analizy 100 tys. decyzji ZUS-u o przyznaniu emerytur. Oznacza to, że panie
w większym stopniu niż panowie powinny
zacząć samodzielnie oszczędzać na emeryturę. Z analiz wynika, że kobiety posiadają
827 tys. kont emerytalnych typu IKE i IKZE.
Problem stanowi fakt, że kobiety w wieku
do 40 lat oszczędzają w ten sposób znacznie
rzadziej niż mężczyźni, natomiast rozpoczynając oszczędzanie po 40. roku życia, bardzo
trudno będzie im zgromadzić na tyle wysoką
kwotę, aby realnie poprawić poziom życia
na emeryturze (średnio 21 lat).

Rozwiązanie poprzedniej krzyżówki brzmi: „Uchwała antysmogowa”.
Nagrodę wylosował: Wiesław Ociepka ze Strumienia.

Piwo przez wieki

ARCHIWUM

Don’t worry, be hoppy
Ostatnio piwosze wszędzie mogą się natknąć
na słowo „hop” – na etykietach piw, w nazwie browarów, na szyldach sklepów i pubów. Ten angielski wyraz oznacza „chmiel”,
czyli składnik jednoznacznie kojarzący się
z piwem, który nadaje mu charakterystyczną
goryczkę. Nazwa nowego podświdnickiego
browaru – Hoppy Lab – nie jest przypadkowa,
jego właściciele są bowiem fanami solidnie
nachmielonego piwa.

Rzemieślniczy browar Hoppy Lab rozpoczął oficjalną działalność w marcu 2017 roku,
co czyni go jedną z najmłodszych warzelni
w Polsce. Założyli go domowi piwowarzy,
rodowici świdniczanie – Asia i jej mąż Jakub
oraz ich przyjaciel Andrzej. Postanowili rzucić
pracę w niedalekim Wrocławiu i zrealizować
swoje marzenia w liczącym siedem tysięcy
mieszkańców Żarowie pod Świdnicą. Na siedzibę browaru zaadaptowali starą piekarnię
przy ulicy Słowiańskiej, co kosztowało ich
wiele ciężkiej pracy i nieprzespanych nocy.
Zdarzało się, że byli tak zmęczeni, że spali
w śpiworze w dawnej zakładowej szatni. Wybrali jednak ten budynek, ponieważ jest duży
i można go rozbudowywać.
Właściciele Hoppy Lab o swoim browarze
myślą jak o chmielowym laboratorium, w którym będą powstawać nowe, nieznane jeszcze i intrygujące piwa. Na miejscu zachodzą
wszystkie procesy warzenia – zaciera się słód,
gotuje się brzeczkę i dodaje drożdże. Co ciekawe, pierwowzorem psa-eksperymentatora,
wrysowanego w logo browaru, jest czworonóg
właścicieli, który podobno bardzo lubi piwo.

H ołd dla Ś widnicy
Świdnica już w czasach średniowiecza
słynęła z piwowarstwa, a warzone w niej piwo
było rarytasem serwowanym we Wrocławiu,
Krakowie, Toruniu, czeskiej Pradze, węgierskiej Budzie, niemieckim Heidelbergu, a także
włoskiej Pizie. Właściciele Hoppy Lab postanowili nawiązać do tej legendy i uwarzyli dwa
piwa – Świdnickie Ciemne i Świdnickie Jasne.
Ciemne to owsiane piwo z gatunku dry stout
uwarzone na lokalnych zbożach, słodowanych
w Strzegomiu. Ten wytrawny trunek ma czekoladowo-kawowy aromat. Przyprawiono go
polskimi odmianami chmielu – Magnum i Sybillą – a gładkość jego smaku nadają płatki
owsiane. Lekkie Świdnickie Jasne to żytnia
APA, o małej goryczce i aromacie owoców.
W tym piwie do polskich odmian chmieli
(Magnum, Lubelski, Sybilla) dodano amerykańską – Mosaic. Napój jest mętny za sprawą
dodanego do kotła słodu żytniego.

H op do szklanki
W chwili wejścia na rynek Hoppy Lab
wypuścił dwa piwa, które do dziś są ważnym
punktem w jego ofercie – Hoppy Lab AIPA
i Cascadian Dark Ale. W aromacie bursztynowej AIPA przeważają chmiel i cytrusy.
Do jej uwarzenia użyto chmielu zza Oceanu.
Pierwsze wrażenie smakowe po skosztowaniu piwa to intensywna goryczka. Na finiszu
na pierwszy plan wychodzi słodowość, którą
delikatnie przełamuje kwasowość. Aromat
AIPA wzbogacają nuty trawiaste, ziołowe
i żywiczne. Długo w pamięci zostaje piana tworząca się na tym mętnym piwie –
co prawda nie jest wysoka, ale tworzy drobne
pęcherzyki i prawie wcale nie opada. Drugie z premierowych piw browaru, Cascadian Dark Ale, charakteryzuje się ostrym
aromatem z nutą owoców leśnych i drzew
iglastych. Ciemnobrązowe piwo ma dosyć
wysoką zawartość alkoholu – 6,7 proc.
To trunek deserowy, do powolnej konsumpcji, w którym przy każdym kolejnym łyku
odkrywa się nowe aromaty – kawę zbożową,
czekoladę, czerwone owoce, delikatną nutę
żywicy i lekką kwaskowatość.
Nowsze piwa ze stajni Hoppy Lab to
m.in. Hefeweizen, bawarskie piwo pszeniczne, warzone na bawarskich drożdżach
z aromatycznym dodatkiem goździków i bananów, i English Bitter, lekkie, ziołowe piwo
w stylu angielskim o kwiatowo-miodowym
zapachu. Piwa z browaru Hoppy Lab można kupić m.in. w Katowicach w sklepach
Dobrychmiel, Kontynuacja i Chmielobrody.

MAREK KOWALIK

Łódź jest najbardziej zakorkowanym
miastem w Europie. Kierowcy spędzają
tu w korkach średnio aż 46 minut dziennie,
czyli 178 godzin w roku – wynika z raportu
TomTom Traffic Index. Na drugim miejscu
w niechlubnym zestawieniu znalazł się Lublin,
w którym na zatłoczonych ulicach spędza
się średnio 37 minut dziennie. Mieszkańcy
Krakowa co roku spędzają coraz więcej czasu w korkach – w ostatnim roku 38 minut
dziennie. W Warszawie sytuacja na drogach
nieco się poprawiła, kierowcy spędzają w niej
średnio 41 minut w stojących samochodach.
We Wrocławiu, który jest obecnie 26. najbardziej zakorkowanym miastem w Europie,
w korkach stoimy średnio 37 minut i jest
to wynik tylko o 1 minutę gorszy od Poznania.
W Bydgoszczy kierowcy stoją średnio przez
32 minuty dziennie.
Od początku 2017 roku bitcoin zwiększył wartość siedmiokrotnie. W tym
samym czasie złoto podrożało o 11 proc.
Analiza wpisów internautów wskazuje, że zasady kupna bitcoina są dla użytkowników
bardzo interesujące. Bitcoin jest pierwszą
kryptowalutą. W październiku 2009 roku
ustalono kurs wymiany na podstawie kosztu
wydobycia – 1 dolar wart był 1309 bitcoinów,
w listopadzie 2013 roku cena jednego bitcoina
osiągnęła 1242 dolarów, a obecnie wynosi
ona 6639 dolarów.
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