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Kalejdoskop wydarzeń

To i owo
84 proc. respondentów źle oceniło sytuację na krajowym rynku pracy. W sondażu przeprowadzonym przez Centrum Badania
Opinii Społecznej w marcu 2013 r. wypowiedziało się przeszło tysiąc osób. Jedna trzecia
badanych uznała, że sytuacja na rynku pracy
jest bardzo zła – przeciwnego zdania byli nieliczni, bo zaledwie 2 proc. We wszystkich analizowanych grupach społeczno-demograficznych przeważają opinie negatywne, przy czym
niezadowolenie wyrażają najczęściej renciści
(92 proc. opinii negatywnych), osoby biorące udział w praktykach religijnych kilka razy
w tygodniu (91 proc.), bezrobotni (90 proc.),
badani w wieku od 55 do 64 lat (90 proc.),
robotnicy niewykwalifikowani (90 proc.) oraz
respondenci o miesięcznych dochodach per
capita nie wyższych niż 1000 zł (90 proc.).
W porównaniu z badaniem ubiegłorocznym
przewidywania dotyczące rozwoju sytuacji
na rynku pracy w Polsce w ciągu najbliższego
roku również się pogorszyły. Prawie połowa
badanych przewiduje, że sytuacja w tym zakresie zmieni się na gorsze, w tym jedna dziesiąta
spodziewa się radykalnego pogorszenia.
Liczba zarejestrowanych bezrobotnych w końcu grudnia 2012 r. wyniosła 2136,8 tys. osób i była wyższa
o 7,8 proc. w porównaniu z tym samym
okresem poprzedniego roku. Z danych
GUS wynika, że w porównaniu z III kwartałem
2012 r. wzrost liczby bezrobotnych zanotowano wśród mężczyzn i kobiet odpowiednio
o 12,4 proc. oraz o 4,1 proc. Wzrost liczby
bezrobotnych zanotowano we wszystkich
województwach, przy czym najbardziej znaczący w warmińsko-mazurskim (o 10,2 proc.),
zachodniopomorskim (o 9,8 proc.), wielkopolskim (o 9,4 proc.), lubelskim (o 9,3 proc.)
oraz małopolskim (o 9,1 proc.).

Rozwiązanie poprzedniej krzyżówki brzmi: „Audyt stanowiskowy BHP ”.
Nagrodę wylosowała: M. Dybek z Żor.

Piwo przez wieki

Wskrzeszanie tradycji
2 marca około godz. 18.00 zawaliła się ściana
budynku nieczynnego od dawna browaru
przy ul. Cieszyńskiej w Bielsku-Białej. Gmach
jest już od lat przeznaczony do rozbiórki – na
jego miejscu ma powstać nowoczesne osiedle mieszkaniowe. To smutne wydarzenie
może być okazją do przypomnienia historii samego browaru oraz dziejów bielskiego
browarnictwa.

i sprzedawcą alkoholu na swoim terytorium. Jak
możemy się dowiedzieć, studiując dokumenty
historyczne, do 1865 r. na terenie dzisiejszego
Bielska-Białej działały 4 browary.

C hluba bielskiego

Archiwum

Pierwsze wzmianki o piwowarstwie na terenie Bielska i Białej pochodzą z pierwszej połowy XVI w. – to wówczas założono tutaj browar
książęcy, a okolica objęta została tzw. prawem
propinacji, na mocy którego właściciel dóbr
ziemskich stawał się wyłącznym producentem

piwowarstwa
Wspomniany na początku browar przy ul.
Cieszyńskiej został założony w 1875 r. przez
fabrykanta urządzeń zgrzebnych Adolfa Maenhardta oraz piwowara Ferdynanda Wilhelma Maehnela, którzy utworzyli spółkę B.B.
Brauerei A.G. Bielitz ABB. Zakład sprzedawał
18 tys. hektolitrów piwa rocznie i był pierwszym obiektem w Bielsku korzystającym przy
produkcji piwa z najnowszych technologii. O
sukcesie warzonego tutaj trunku zadecydowała
m.in. woda, którą czerpano ze studni głębinowych w Starym Bielsku i doprowadzano do browaru specjalnymi rurociągami – miała się ona
odznaczać szczególnymi walorami smakowymi.
Po II wojnie światowej zakład upaństwowiono i podporządkowano Żywieckim Zakładom Piwowarsko-Słodowniczym w Żywcu.
Po przełomie roku 1989 i prywatyzacji Browarów Żywiec SA uznano bielski browar za
nierentowny. Jego historia zakończyła się 21
października 1996 r. po 121 latach działalności.

B ielitzer
Choć rozbiórka budynku dawnego bielskiego browaru stanowi bez wątpienia cios dla
wszystkich, którzy pamiętają smak produkowanych przezeń piw, nie oznacza ona wszak kresu

Osoby poniżej 30. roku życia oczekują
średnich zarobków w granicach 1560 zł,
a według analiz płaca rynkowa dla nich
jest niemal o 30 proc. niższa i wynosi
jedynie 1230 zł. Pracodawcy wykazują

piwowarskich tradycji regionu. W maju 2011 r.
przy ulicy, nomen omen, Piwowarskiej otwarto
bowiem Browar Miejski – restaurację, która
oferuje klientom piwo warzone na miejscu
według tradycyjnych receptur. W lokalu można się raczyć czterema głównymi gatunkami
piwa Bielitzer: Pszenicznym, Jasnym, Ciemnym
i Marcowym, a także innymi, które warzone
są sezonowo. W karcie restauracji nie brakuje
oczywiście przekąsek oraz uwielbianych przez
piwoszy dań, uwagę zwraca też idealnie pasujący do tego miejsca wystrój. To jednak nie
wszystko – ambicją właścicieli browaru nie
jest bowiem jedynie produkowanie i sprzedaż
piwa, ale również tworzenie kultury piwnej
oraz przypominanie o zapomnianych piwowarskich tradycjach miasta i regionu. Właśnie
dlatego na ścianach lokalu można podziwiać
ryciny z XIX w. czy etykiety warzonych niegdyś
w Bielsku piw, natomiast półki zdobią zabytkowe kufle i butelki. Sukces Browaru Miejskiego
w Bielsku-Białej świadczy o tym, że tradycja,
choć kojarzymy ją zwykle z czymś nieprzerwanym, daje się czasem wskrzesić po latach
nieobecności. I nawet jeśli można utyskiwać,
że brak dziś na Podbeskidziu wielkiego zakładu
produkującego regionalne piwo, każdy, kto miał
okazję skosztować Bielitzera, przyzna z pewnością, że mamy w jego przypadku do czynienia
z trunkiem nieszablonowym, o czym doskonale
świadczy tytuł Luksusowej Marki Roku, który
przyznano mu w ubiegłym roku jako jedynemu
piwu w Polsce.
Maciej Rzepecki

duże zainteresowanie młodymi pracownikami i są gotowi ponieść koszty przyuczenia
do pracy osób bez doświadczenia. 63 proc.
pracodawców uznaje, że korzyści związane
z oferowanym wówczas niższym wynagrodzeniem przewyższają koszty procesu szkolenia
zawodowego. Absolwenci stanowią około
20 proc. personelu w firmach, a niemal 4/5
pracodawców przyznaje, że miało styczność
z takimi osobami. Przedsiębiorstwa, w których
są one zatrudnione, częściej przewidują możliwość podwyżki, jednak jest to ściśle związane
ze wzrostem kwalifikacji i wydajności młodego
pracownika.
d w u t y g o d n i k

P i s m o s p o ł e c z n o - z a w o d o w e
ś r o d o w i s k a g ó r n i c z e g o

R edaktor naczelna : Hanna Krzyżowska
Redaguje zespół
A dres redakcji :
40-749 Katowice, ul. Bł. ks. St. Kubisty 47,
tel. 32 255 23 54; tel. 500 27 88 66
e - mail : gornik1@wp.pl; 
www.nowygornik.pl
W ydawca : Oficyna Wydawnicza „Górnik”,
40-749 Katowice, ul. Bł. ks. St. Kubisty 47
D ruk : POLSKAPRESSE Sp. z o.o., Sosnowiec
Za treść ogłoszeń redakcja nie odpowiada. Redakcja nie
zwraca niezamówionych materiałów, zastrzega sobie
prawo ich redagowania i skracania.

