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Kalejdoskop wydarzeń

To i owo
Według 44 proc. Polaków sytuacja
mieszkaniowa w naszym kraju zmierza
w dobrym kierunku. Takie są wyniki ba-

dania ING Banku Śląskiego. Korzystniejszy
bilans opinii w Europie odnotowano jedynie
w Holandii. Trzy czwarte Polaków jest zadowolonych ze swojej sytuacji mieszkaniowej.
Optymizm wynika ze zwiększonych inwestycji, gdyż w Polsce buduje się i oddaje do użytku
dużą liczbę mieszkań (w 2016 roku – 170 tys.,
tyle co przed kryzysem finansowym z 2008
roku). Do niedawna ceny były bardzo stabilne
pomimo rekordowego popytu. Polska powoli
zaspokaja duży deficyt mieszkań, a dodatkowo
poprawiła się ich dostępność.
W październiku zrobiliśmy o 8 proc. większe zakupy niż rok temu – wykazują dane
zebrane przez GUS. Dynamika wzrostu wydatków w sklepach na wysokim poziomie wraz
z wysokim wzrostem w przemyśle i budownictwie daje duże szanse na utrzymanie mocnego
wzrostu gospodarczego z trzeciego kwartału.
Powodami wzrostu sprzedaży są niskie bezrobocie, wzrost pensji i zatrudnienia. W skali
roku podwyżki były przeciętnie na poziomie
7,4 proc. – to najwyższa dynamika płac od pięciu lat. Przeciętna wysokość wynagrodzenia
w średnich i dużych firmach wyniosła w październiku 4574,35 złotych brutto, czyli na rękę
około 3254 złotych.
Średni zysk z lokat miesięcznych z wkładem w wysokości 10 tys. złotych wyniósł
w listopadzie 0,96 proc. Najkorzystniejszy
depozyt na jeden miesiąc można otworzyć
w eurobanku. Lokata LOGujesz – LOKujesz
gwarantuje klientom z dostępem do bankowości mobilnej tego banku 3,5 proc. zysku
w skali roku. Przeciętne odsetki, jakie można
osiągnąć na depozytach kwartalnych, nieznacznie rosną. Od sierpnia br. osiągnęły one
poziom 1,73 proc. w skali roku. Na lokatach
półrocznych średnio można zarobić 1,6 proc.
w skali roku.

Rozwiązanie poprzedniej krzyżówki brzmi: „Program dla górnictwa”.
Nagrodę wylosował: A. Gacek z Gliwic.

Piwo przez wieki

Samoobsługa to nie bagatela
Wnętrze legendarnej gliwickiej restauracji
Bagatela zmienia swoje oblicze. W przyszłym
roku w nieczynnym od dwóch lat lokalu powstanie druga w Polsce i pierwsza na Śląsku
samoobsługowa piwiarnia. To piąte i nareszcie udane podejście do zagospodarowania lokalu przy ulicy Wyszyńskiego. Tym sposobem
gastronomiczny charakter kamienicy zostanie
zachowany – serwowano w niej potrawy i rozlewano rozmaite trunki od lat 50. XX wieku.

firany i naczynia rodem z baru mlecznego –
i z czasem jej blask zaczął przygasać. W ostatnich latach do Bagateli zachodzili już tylko
najwierniejsi bywalcy, którzy wciąż czuli się
w niej jak za dawnych lat. Kres tej historii
przyszedł w 2014 roku, gdy okazało się, że kamienica nie należy do gliwickich spółdzielców,
tylko do miasta. Zrezygnowali z najmu lokalu
i w styczniu 2015 roku legendarna restauracja
została zamknięta.

Od połowy XIX wieku kamienica przy
Wyszyńskiego to ważne miejsce na mapie Gliwic. Przy ówczesnej Tarnowitzerstrasse działał
wówczas popularny hotel Zur goldenen Gans
(Pod Złotą Gęsią). Zatrzymywali się w nim
znali pisarze i politycy, jak m.in. Julian Ursyn
Niemcewicz, Honoriusz Balzak, Wincenty Pol
i Józef Ignacy Kraszewski. Trzej pierwsi musieli pozostawić po sobie niezapomniane wrażenia, ponieważ ich wizyty upamiętnia tablica
umieszczona przed wejściem do restauracji.
Po drugiej wojnie światowej, w latach
50., w zabytkowej kamienicy zaczęła działać
restauracja Bagatela. Szybko wrosła w krajobraz Gliwic i stała się chętnie odwiedzanym
miejscem. Słynęła szczególnie z dancingów
i balów karnawałowych. Jednak przez wiele
lat jej wystrój się nie zmieniał – gości wciąż
witały boazeria na ścianach, przykurzone

W połowie 2017 roku Szymon Bulanda i Tomasz Rudel, właściciele firmy Instel,
wydzierżawili opustoszały lokal. W dawnej
Bagateli chcą otworzyć samoobsługowy multitap. Jego obsługa ma być bardzo prosta – z 10
nalewaków klient według własnego uznania
naleje sobie piwo, prosecco, wino białe lub
czerwone. Zapłaci za tyle, za ile sobie naleje.
Będzie to drugi w Polsce, po warszawskim The
Alchemist Gastro, pub tego typu. Z kranów
mają się lać przede wszystkim polskie piwa
rzemieślnicze.
Pomysłowi restauratorzy są nie tylko
smakoszami piwa, ale również inżynierami.
Sami wymyślili sposób, w jaki klienci będą
płacić za nalane trunki. Po wejściu do pubu
każdy gość otrzyma kartę, która będzie
pełnić funkcję elektronicznej portmonetki.

P iwne zrób to sam

Cena za piwo będzie odliczana po każdym
napełnieniu szklanki i przyłożeniu karty
do czytnika. Początkowo kartę będzie można
doładować tylko przy barze, ale docelowo
również przez Internet. Elektroniczna portmonetka to niejedyny wynalazek gliwickich
przedsiębiorców. Obok kranów będzie zainstalowany wyświetlacz, który poinformuje
nas o stanie konta i cenie wybranego piwa.
Znajdziemy też na nim podstawowe informacje o trunku: składzie, sposobie fermentacji i pochodzeniu.

Ilość energii zużywana do tzw. wykopywania bitcoinów użyta w tym roku jest
większa niż roczne zużycie energii w 160
krajach świata – wynika z analizy przeprowadzonej przez serwis PowerCompare.co.uk.
Zaangażowanie komputerów w wykopywanie
bitcoinów jest w tym roku tak duże, że zużyta
na ten cel energia jest większa niż roczne zużycie energii przez Irlandię i przez większość
państw Afryki. Łącznie w 2017 roku na wykopanie bitcoinów zużyto 29,05 TWh energii
elektrycznej. Najwięcej „kopalni” bitcoinów
istnieje w Chinach – wynika z danych Matiego Greenspana, analityka z platformy eToro,
którego cytuje Business Insider.
D W U T Y G O D N I K

W ielka aktualizacja
Zanim jednak pierwszy klient napełni swój kufel i przyłoży kartę do czytnika,
w lokalu po restauracji Bagatela trzeba
przeprowadzić gruntowny remont. Wystrój
trzypoziomowej restauracji ma tchnąć nowoczesnością, ale nie uciekać od tradycji.
Wnętrza zyskają surowy, industrialny klimat,
który nadadzą im ceglana faktura ścian i żelazne ożebrowania murów. XXI wiek zawita
do starej kamienicy także w kwestii podejścia
do klientów niepełnosprawnych – toalety zostaną dostosowane do ich potrzeb, a wejścia
do szerokości wózka inwalidzkiego. Wielkie
otwarcie gliwickiego multitapu planowane
jest na wiosnę 2018 roku.
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