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Kalejdoskop wydarzeń

To i owo
Rząd prowadzi program aktywizacji
zawodowej osób 50+. Stworzył rozwiązania, które dają pracodawcom
wymierne korzyści z zatrudnienia osób
w tym wieku. Najistotniejszymi są zwolnienia

z obowiązku opłacania składek na Fundusz
Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń
Pracowniczych, gdy zatrudnia się kobiety, które ukończyły 55. rok życia, i mężczyzn, którzy
ukończyli 60 lat. Natomiast gdy pracodawcy
zdecydują się zatrudnić osoby bezrobotne
w wieku 50+, są czasowo, tj. przez okres 12
miesięcy, zwolnieni z obowiązku odprowadzania składek na Fundusz Pracy i Fundusz
Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.
Pracodawca, który zatrudni osobę w wieku
50+ i będzie chciał ją przeszkolić, może liczyć
na zwrot kosztów w wysokości do 80 proc.
i do wysokości 300 proc. przeciętnego
wynagrodzenia.
Prawie 13 mln osób w krajach UE pozostaje bez pracy od ponad roku – wynika
z najnowszego przeglądu kwartalnego
Komisji Europejskiej na temat zatrudnienia. W Polsce odnotowano poprawę, gdyż

zatrudnienie w drugim kwartale wzrosło
o 0,5 proc. Z raportu opublikowanego przez
KE wynika, że ożywienie gospodarcze, które
rozpoczęło się wiosną 2013 roku, nadal pozostaje dość niestabilne, a perspektywy w zakresie zatrudnienia są niepewne. Stopa bezrobocia w UE w sierpniu wynosiła 10,2 proc.
(blisko 24,6 mln osób), a w krajach strefy euro
11,5 proc. (ok. 18,3 mln ludzi). Poprawiła się sytuacja młodych ludzi na rynku pracy. W sierpniu bez pracy w krajach członkowskich było
ok. 21,6 proc. osób w wieku od 15 do 24 lat,
a w państwach strefy euro – 23,3 proc. Jednak
bezrobocie młodzieży pozostaje na bardzo
wysokim poziomie w takich krajach jak Grecja
czy Hiszpania.

Rozwiązanie poprzedniej krzyżówki brzmi: „Akumulacja naturalna”.
Nagrodę wylosowała: Barbara Nawrocka z Katowic.

Piwo przez wieki

Z Vitz do Witnicy
ARCHIWUM

Droga do sukcesu nie jest usłana różami.
Im starsze przedsiębiorstwo, tym więcej
ma za sobą kryzysów i historycznych zawirowań. Już sam wiek wskazuje na jego wyjątkowość, ponieważ udało mu się utrzymać
na rynku przez tak długi czas i pokonać wszelkie przeciwności losu. Właśnie takie miejsce
jest bohaterem tego tekstu.

Historia Browaru Witnica jest ściśle
związana z początkami browarnictwa na Ziemi Lubuskiej, sięga więc średniowiecza.
Właśnie w XIV wieku miejscowość Witnica
(wtedy jeszcze funkcjonująca pod niemiecką
nazwą Vitz) znalazła się w posiadaniu zakonu cystersów, którzy właśnie w tym miejscu
postanowili warzyć swoje piwo. Za faktyczną
datę założenia browaru uznaje się jednak
1848 rok, wtedy bowiem rodzina Feuerhermów wydzierżawiła gospodę i warzelnię
piwa Ernestowi Ferdinandowi Handkemu.
Kilka lat później niemiecki przedsiębiorca
wykupił to miejsce na własność i nadał mu
nazwę Stern Brau. Browar został w znacznym
stopniu rozbudowany, dzięki czemu stał się
jednym z najnowocześniejszych przedsiębiorstw w tej części Niemiec. Produkowano tu dwie marki trunku – pierwsze znane
było jako „bawarskie”, drugie, które wprowadzono na rynek na początku XX wieku,
to Sternbrau.
W 1945 roku browar został znacjonalizowany przez państwo polskie i stał się
częścią Kombinatu Rolnego w Lubniewicach. Wreszcie w 2000 roku nazwa firmy

Stres stanowi drugi najczęściej zgła-

została zmieniona na Boss Browar Witnica
SA. Czas ten przyniósł wiele zmian, do których należy m.in. wybudowanie w piwnicy
browaru karczmy Piwosz. Jednak w historii
przedsiębiorstwa zdarzały się także chwile
trudne. Jedną z nich były kłopoty finansowe
w 2007 roku, które jednak nie spowodowały
zatrzymania produkcji. Kryzys szybko minął,
gdyż już dwa lata później znalazł się nowy
inwestor, który wypromował witnickie piwa
w całym kraju.
Oferta piwna Browaru Witnica jest naprawdę bogata i z pewnością każdy znajdzie
w niej coś dla siebie. Propozycją może być
Lubuskie Miodowe, dostępne w dwóch wariantach: ciemnym i jasnym. Pierwsze z nich
ma brunatną barwę, beżową i gęstą pianę,
która pozostaje w kuflu do końca spożywania

trunku. Wersja jasna ma bursztynowy kolor
i wyraźny aromat użytych tu słodów. Jest średnio wysycone, dzięki czemu piwo cały czas
delikatnie musuje. Dla tradycjonalistów browarnicy przygotowali trunek o nazwie Lubuskie, które reprezentuje typ lager jasny mocny.
W smaku wyczuwalne są przede wszystkim
chmiel i nuty kwiatowe, które zdominowały
goryczkę. Jeśli jednak ktoś szuka wyraźnej
goryczki, powinien sięgnąć po piwo Celtyckie.
Tutaj jest ona wyraźnie wyczuwalna i idealnie
współgra z nutą orzechowo-owocową. Ciekawą propozycją witnickiego browaru jest
Lubuskie Zielone, które nawiązuje do irlandzkich piw produkowanych na obchody dnia św.
Patryka. Browarnicy do jego produkcji użyli
naturalnego barwnika. W smaku jest słodkie,
z wyczuwalną goryczką. Witnica oferuje także
szereg piw smakowych. Przykładem jest m. in.
cytrynowy Slow Lime, którego lekki smak
sprawia, że nadaje się ono idealnie na ciepłe
dni. Hitem jest piwo kąpielowe, które można
tradycyjnie pić, ale również stosować do zabiegów pielęgnacyjnych wykonywanych w spa.
Oprócz piw Browar Witnica sprzedaje także
inne produkty, np. kwas chlebowy, napój energetyczny Dynamik i bezalkoholowy Podpiwek.
Trunki witnickiego browaru podbiły nie
tylko rynek polski. Część piw produkowanych
w tej małej miejscowości trafia na eksport
do Niemiec, Włoch, USA i Skandynawii. Nie
można więc wątpić w smak oraz jakość tych
produktów i warto sięgnąć po nie przy najbliższej okazji.
ŹRÓDŁO: WWW.ALKOHOLEBEATA.PL

szany problem zdrowotny związany
z pracą w Europie – po zaburzeniach
układu mięśniowo-szkieletowego. Oko-

ło połowa pracowników uważa ten problem
za powszechny w swoim miejscu pracy. Szacuje się, że do ok. 50–60 proc. utraconych
dni roboczych może być spowodowanych
stresem związanym z pracą. Wśród jego
przyczyn najczęściej wskazywanych w ramach
europejskiego sondażu przeprowadzonego
przez EU-OSHA znalazły się: restrukturyzacja
w miejscu pracy i niestabilność zatrudnienia
(72 proc. respondentów), długie godziny pracy
lub nadmierne obciążenie pracą (66 proc.)
oraz prześladowanie i nękanie w pracy (mobbing) (59 proc.). Około czterech na 10 pracowników uważa, że problem stresu nie jest
właściwie rozwiązywany w ich miejscu pracy.
D W U T Y G O D N I K
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