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SZANOWNI PAŃSTWO!
Oddajemy do rąk PT Czytelników kolejny, listopadowy
numer miesięcznika Sądecki Rynek Pracy. W bieżącym
wydaniu najwięcej miejsca poświęcamy laureatom
zakończonego właśnie konkursu Mój sposób na biznes.
Trudno nie żywić podziwu dla ludzi, którzy wchodzą na
ryzykowną ścieżkę biznesu nie bacząc na trudności i ograniczenia. Jak mówi młodzież - duży szacun.
Jak zwykle podajemy najnowsze dane dotyczące wielkości
bezrobocia, zarówno w Nowym Sączu, jak i w Małopolsce,
kraju i Unii Europejskiej. Od dłuższego czasu obserwujemy
trend spadkowy liczby bezrobotnych i stopy bezrobocia.
Według wielu ekonomistów to dowód na powolną, ale
konsekwentną poprawę stanu gospodarki, także w naszym
mieście.
Piszemy także o Światowym Tygodniu Przedsiębiorczości,
organizowanym jak co roku z naszym udziałem, o pożyczkach na utworzenie miejsca pracy lub podjęcie
działalności gospodarczej (to nowość) oraz o naszym
projekcie, który ma wyrównać wiedzę informatyczną.
W dzisiejszym świecie bez e-umiejętności trudno o pracę i tak
się właśnie nazywa nasz projekt: E-umiejętności.
W numerze zamieszczamy także materiał o innym
projekcie, realizowanym przez miasto Nowy Sącz. Wydanie
uzupełnia fotoreportaż z remontu pomieszczeń na I piętrze,
które służą teraz lepszej obsłudze bezrobotnych. Obok
znajduje się liczbowe zestawienie osób bezrobotnych
uczestniczących w organizowanych przez SUP programach
wsparcia według stanu na koniec października.
Miesięcznik Sądecki Rynek Pracy z powodów oszczędnościowych ukazuje się w formie elektronicznej na naszej
stronie www.sup.nowysacz.pl. Plik z najnowszą edycją
SRP dostarczany jest naszym partnerom i instytucjom
współpracującym za pomocą poczty elektronicznej. Na
życzenie dostarczamy także Czytelnikom wersję papierową.
Zapraszam do lektury.
Stanisława Skwarło
Dyrektor
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Wytrwałość nagrodzona
SĄDECKI URZĄD PRACY

Konkurs rozstrzygnięty

Jeśli człowiekowi się chce, to szuka sposobu, a jeśli nie chce, to powodu.

J

arosław Gargula, właściciel
firmy ZTSH TISBUD, został
laureatem I nagrody w konkursie Mój sposób na biznes. Kapituła
konkursowa pod przewodnictwem
Marty Mordarskiej przyznała trzy
nagrody i osiem wyróżnień. Do
konkursu zgłoszono 36 prac, najwięcej w jego historii.
Witając gości gali konkursu, która
odbyła się 7 listopada w reprezentacyjnej
sali sądeckiego ratusza Marta Mordarska
podkreśliła znaczenie przedsiębiorczości
i ludzi biznesu dla lokalnej gospodarki.
A także dla samego konkursu. – Bez was
by nas tu nie było – zaznaczyła przewodnicząca. Wytrwałości, uporu i konsekwencji gratulowali uczestnikom
konkursu między innymi prezydent Nowego Sącza Ryszard Nowak i (listownie)
podsekretarz stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Małgorzata Mar-

Prezydent Nowak otwiera konferencję

cińska oraz marszałek województwa
małopolskiego Marek Sowa . – Przyczyniając się do powstawania nowych,
a także rozwoju istniejących miejsc pracy
w regionie, konkurs zasługuje na
szczególne uznanie ze strony Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, które
docenia Państwa trud i zaangażowanie
w organizację kolejnej, VII już edycji
konkursu – napisała minister Marcińska.
Dyrektor Sądeckiego Urzędu Pracy
Stanisława Skwarło podkreśliła z kolei
szacunek, jakim darzy każdego przedsiębiorcę tworzącego nowe miejsca pracy.
Laureaci definiowali swoje życiowe
i zawodowe credo bardzo prosto. – Jeśli
człowiekowi się chce, to szuka sposobu,

Przed galą. Od lewej: Marta Mordarska, przewodnicząca kapituły konkursu, Kinga Kordek
z synem, Stanisława Skwarło, dyr. SUP i Teresa Połomska, z-ca dyr. SUP

a jeśli nie chce, to powodu – tłumaczył
żartobliwie zebranym zdobywca pierwszej nagrody, Jarosław Gargula. Jeden
z wyróżnionych, Szymon Aleksander
powiedział, że przedsiębiorcę musi
cechować odwaga. – Chcieliśmy uczynić
Nowy Sącz bardziej odważnym i dlatego
gratuluję wszystkim uczestnikom, nie
tylko laureatom – podsumował.
Jak co roku gościem gali był jeden
z sądeckich przedsiębiorców, którzy
osiągnęli sukces nie tylko w wymiarze
lokalnym. W tym roku swoim sposobem
na biznes podzieliła się firma Norlys sp.
z o. o. w osobie Kingi Kordek , wiceprezes
zarządu spółki i jednocześnie małżonki
prezesa Leszka Kordka. Norlys to
producent wysokiej jakości oświetlenia
zewnętrznego, sprzedający swoje wyroby między innymi na wymagającym
rynku skandynawskim i w krajach
arabskich. Firma zatrudnia obecnie około
240 pracowników i planuje zatrudnić
kolejnych. Odbędzie się to z pewnością
z udziałem Sądeckiego Urzędu Pracy,
z którym Norlys współpracuje od dawna.
Pani Kordek zdradziła nawet, że w pewnym sensie dzięki SUP poznała swojego
męża, bo skierował przyszłą panią prezes
do pracy właśnie w firmie Norlys.

FASCYNACJA SPRZĘTEM CIĘŻKIM
TISBUD, firma laureata pierwszej
nagrody Jarosława Garguli rozpoczęła
działalność w 1994 roku. Firma zajmuje
się szkoleniami i wynajmem sprzętu
budowlanego, prowadzi także stację
demontażu pojazdów i skup złomu. Pomysł założenia firmy powstał z młodzieńczego zauroczenia i fascynacji
sprzętem ciężkim, budowlanym i transportowym: koparkami, spycharkami,
dźwigami – zdradza Jarosław Gargula. –
Już jako dziecko obserwowałem taki
sprzęt przy pracy i ciekawiło mnie, jak
jest zbudowany i na jakiej zasadzie
działa.
Początek dekady lat dziewięćdziesiątych
sprzyjał powstawaniu nowych biznesów.
– Lech Wałęsa mówił wtedy o powszechnej prywatyzacji i to było moje
natchnienie – uśmiecha się Jarosław
Gargula. Zaczynał praktycznie od zera.
Na początku jego firma miała na stanie
zaledwie dwie jednostki, podnośnik i koparko-ładowarkę. Teraz TISBUD oferuje
wynajem około 50 jednostek sprzętu
wiodących producentów. Zajmuje się
także kasacją pojazdów oraz skupem
złomu stalowego i metali kolorowych.
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KONKURS MÓJ SPOSÓB NA BIZNES
cechować wysoką jakością wydania i niebanalną mechaniką; nigdy nie chcieliśmy
konkurować ceną – przekonuje laureat.
Miarą sukcesu wydawnictwa jest
współpraca z partnerami zagranicznymi
i obecność na targach we Francji i w Niemczech. W Polsce firma uczestniczy jako
wystawca między innymi na targach
książki w Warszawie, Krakowie i w Poznaniu oraz gier i zabawek w Gdańsku.
W wymiarze lokalnym firma wspólnie
z Urzędem Miasta Nowego Sącza jest
organizatorem Letniego Festiwalu Gier
Fair Play i mini Fair Play. Współpracuje
także z bibliotekami i szkołami, prowadzi
zajęcia integracyjne i sponsoruje wiele
nagród. – Jesteśmy firmą rodzinną
i stworzoną dla rodzin – podsumowuje
Marek Przepiórka.
Jarosław Gargula

SEKRETNY NOTES

J

arosław Gargula, właściciel
firmy ZTSH TISBUD, został
laureatem I nagrody w konkursie Mój sposób na biznes. Kapituła
konkursowa pod przewodnictwem
Marty Mordarskiej przyznała trzy
nagrody i osiem wyróżnień. Do
konkursu zgłoszono 36 prac, najwięcej w jego historii.
Rozszerzenie oferty firmy zostało
wymuszone potrzebami rynku. W latach
2010 – 2012 z powodu dużych inwestycji
związanych z organizacją EURO 2012
zaczęło brakować operatorów sprzętu
ciężkiego. – Zrodził się pomysł, żeby
szkolić operatorów na miejscu w naszej
firmie. Po wielu trudnościach związanych
z uzyskaniem akredytacji, licencji i innych pozwoleń w roku 2012 otworzyliśmy ośrodek szkolenia zawodowego dla
operatorów sprzętu ciężkiego i spawaczy
– wspomina Jarosław Gargula. – Do
każdego kursanta podchodzimy w sposób indywidualny. Każdemu już w dniu
zapisu tworzymy indywidualny harmonogram zajęć dostosowany do jego
potrzeb i możliwości – zapewnia. W bieżącym roku firma zamierza przeszkolić
w Ośrodku Szkoleń ponad 1000 osób.
Warto wspomnieć, że firma prowadzi
kursy dla osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. - Moja firma
to moja pasja. Ciągle wyznaczam sobie
nowe cele i je realizuję – podsumowuje
laureat.

właścicielem wydawnictwa gier Hobbity.eu i sklepu z grami planszowymi i łamigłówkami Hobbity.pl. Z poprzednikiem
łączy go pasja do tego, co robi. –
Zakładając firmę, chcieliśmy połączyć
nasze wieloletnie hobby z pracą –
wspomina Marek Przepiórka. – Zawsze
podobało nam się, że gry są rozrywką,
która łączy ludzi. Do stołu z planszą może
zasiąść dziadek z wnuczkiem, cała
rodzina, przyjaciele i znajomi. Ponadto
gry są świetną alternatywą dla spędzania
wolnego czasu przed telewizorem czy
przy komputerze – dodaje.
Marek Przepiórka nie chciał prowadzić li
tylko kolejnego „sklepu z zabawkami”,
dlatego zdecydował się na rozpoczęcie
działalności wydawniczej. Poprzeczkę
zawiesił sobie wysoko. – Nie chcieliśmy
iść na kompromis. Nasze gry musiały się

Laureatka III nagrody Joanna Muzyk,
właścicielka firmy BERENIKA JO.MU.
swoją przygodę z biznesem rozpoczynała
od salonu kosmetycznego. Nie poprzestała jednak na pielęgnowaniu
klientkom dłoni i stóp, a pomysł na
stworzenie swojej marki i linii ubrań
podsunął jej mąż. – Od zawsze
interesowałam się szeroko pojętą modą,
na bieżąco śledząc najnowsze trendy –
zwierza się Joanna Muzyk. - Miałam swój
sekretny notes, w którym wklejałam
ciekawe stylizacje modowe, robiłam
swoje rysunki i notatki. Na różne imprezy
okolicznościowe projektowałam sobie
kreacje, w których później występowałam i cieszyły się one dużym
zainteresowaniem – wspomina. Za
namową męża postanowiła pasję
przeobrazić w działalność biznesową.
Sukces nie przyszedł łatwo.

GRY ŁĄCZĄ LUDZI
Zupełnie odmiennym rodzajem działalności zajmuje się Marek Przepiórka
i jego firma GRAAL. Laureat II miejsca
w konkursie Mój sposób na biznes jest

Marek Przepiórka odbiera nagrodę
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wy, które zadecydowały o podjęciu
działalności gospodarczej, sposoby
przezwyciężania trudności oraz jakość
i innowacyjność działań, które przyniosły
firmie sukces. Pod uwagę brane jest
także planowanie rozwoju, aktywność
i zaangażowanie oraz wpływ firmy na
otoczenie, zwłaszcza na tworzenie
nowych miejsc pracy.

Joanna Muzyk z mężem i nagrodą

Firma zaczynała z jedną krawcową
i dwoma pożyczonymi maszynami do
szycia. – Powstawały pierwsze modele,
które zaczęłam sprzedawać wśród
swoich klientek z salonu kosmetycznego.
Zostały przyjęte z dużą aprobatą, co
dodało mi skrzydeł – wspomina Joanna
Muzyk. Stopniowo firma rozwijała się
i zdobywała nowych klientów, a także
pracowników. – Nawiązaliśmy współpracę ze Stowarzyszeniem STOPIL z Nowego Sącza. Kierowali oni do nas osoby
długotrwale bezrobotne w ramach warsztatów Centrum Integracji Społecznej,
na przeszkolenie i pracę w zawodzie
krawcowej – opowiada Joanna Muzyk.
Przełomem w działalności firmy był rok
2013. Firma nawiązała współpracę
z portalem Showroom, zrzeszającym
niezależnych projektantów i marki
modowe. Dalej było jeszcze lepiej:
kolekcja ubrań Joanny Muzyk zdobyła
główną nagrodę i tytuł Marki Polskiej
2013 w konkursie organizowanym przez
magazyn Moda i Styl. O firmie pisały
znane pisma branżowe i nie tylko,
wywiad z sądecką projektantką ukazał
się w Newsweeku. Firma ubierała
kandydatki w wyborach Miss Ziemi
Sądeckiej i była jednym z głównych
sponsorów tego konkursu. Firma
uczestniczyła także w Fashion Week
Zakopane i była jednym z głównych
partnerów Miss Polonia.
Firma Joanny Muzyk nie spoczywa na
laurach i planuje dalszy rozwój. –
Największy wpływ na sukces naszej
firmy to moja i męża ciężka praca
i pasja, która nam towarzyszy. Udowadniamy, że sądeckie firmy potrafią

bardzo dobrze zaistnieć na rynku Polski
i nie są gorsze od innych – podsumowuje Joanna Muzyk.
TRZY NAGRODY,
OSIEM WYRÓŻNIEŃ
Oprócz trzech nagród jury przyznało
osiem wyróżnień, najwięcej w siedmioletniej historii konkursu. Wśród wyróżnionych jest firma Podstawscy ABC,
która od 21 lat karmi uczniów szkoły
pods- tawowej nr 7. Jeszcze dłuższą
tradycją, sięgającą 1935 roku, może
pochwalić się Piekarnia u Klaczaka,
założona przez dziadka obecnych
właścicielek zakładu. Większość
wyróżnionych to jednak firmy młode,
takie jak między innymi zaj- mująca się
szkoleniami firma Inventum, Studio
Urody Endorfina czy zajmujące się
modelowaniem sylwetki studio AS – Fit.
Z pewnością żadnej nie brakuje ambicji
i chęci rozwoju, tak jak drukarni NOVA
SANDEC, która zmierza w kierunku
druku 3D.
Konkurs Mój sposób na biznes adresowany jest do przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie
miasta Nowego Sącza przez minimum 6
miesięcy. Jego celem jest promocja
przedsiębiorczości i samozatrudnienia,
zachęta do zakładania nowych firm i tworzenia miejsc pracy oraz popularyzacja
aktywności na polu własnej działalności
gospodarczej. Tegoroczna edycja konkursu była siódmą z kolei. Przy ocenie
merytorycznej jury pod przewodnictwem
Marty Mordarskiej, pełnomocnik prezydenta Nowego Sącza ds. społecznych,
bierze pod uwagę między innymi moty-

Dla laureatów przewidziano (w kolejności zajętych miejsc) komputer,
tablet i netbook, a dla wyróżnionych
dyski zewnętrzne. Dla wszystkich
uczestników, nie tylko nagrodzonych
i wyróżnionych, cennym bonusem może
się okazać obecność na łamach lokalnych
mediów, jest to znakomita okazja do
zaprezentowania się na sądeckim rynku.
Patronat nad konkursem sprawuje
prezydent Nowego Sącza Ryszard
Nowak, a patronat honorowy minister
pracy i polityki społecznej Władysław
Kosiniak – Kamysz.

LAUREACI KONKURSU MÓJ SPOSÓB
NA BIZNES 2014
I nagroda: Jarosław Gargula, ZTSH
TISBUD, ul. Jana Pawła II 35, Nowy
Sącz
II nagroda: Marek Przepiórka,
GRAAL, ul. Jagiellońska 50A, Nowy
Sącz
III nagroda: Joanna Muzyk, Firma
Berenika Jo.Mu., ul. Barbackiego 81,
Nowy Sącz
Wyróżnienia:
- Elżbieta Margraf, Marta KlaczakMróz , Piekarnia „U Klaczaka” s.c.,
ul. Lwowska 51, Nowy Sącz
- Lidia Gołąb, Prezes Zarządu
INVENTUM Sp. z o.o., ul. Mikołaja
Reja 20 A, Nowy Sącz
- Mariusz Kałyniuk, Roman Kałyniuk,
Wydawnictwo i Drukarnia NOVA
SANDEC s.c., ul. Lwowska 143,
Nowy Sącz
- Małgorzata Rolka, Viva’ la pizza and
cafe, ul. Długoszowskiego 83 a,
Nowy Sącz
- Roman Podstawski, Stanisława
Podstawska, Firma ABC Podstawscy, ul. Grota Roweckiego 15,
Nowy Sącz
- Szymon Aleksander, AS-FIT, ul.
Lwowska 32, Nowy Sącz
- Edyta Wolińska, Studio Urody
ENDORFINA, ul. Jagiellońska 49/2,
Nowy Sącz
- Monika Hanzel, PALISANDER Salon
Fryzjerski, ul. Rynek 13, Nowy Sącz

6
Sądecki Rynek Pracy Nr 11 (45) listopad 2014

SĄDECKI URZĄD PRACY

KONKURS MÓJ SPOSÓB NA BIZNES

Rutyniarze i młode wilki

Mówią, że ludziom starszym nic się już nie chce, a do Polski nie ma po co wracać. Takie
obiegowe mądrości nie zawsze się jednak sprawdzają.

W

śród wyróżnionych w konkursie „Mój sposób na
biznes” większość prowadzi firmy od niedawna. Są jednak
i tacy, którzy prowadzą swój biznes
od kilkunastu, a nawet kilkudziesięciu lat.
80 LAT TRADYCJI
Najdłuższą tradycją może się pochwalić
piekarnia U Klaczaka, prowadzona przez
siostry Elżbietę Margraf i Martę Klaczak Mróz, która ma prawie 80 lat tradycji. Jej
powstanie datuje się na tok 1935, kiedy
to dziadek obecnych właścicielek
zakładu założył piekarnię, nazywaną
pierwotnie Zakopianką. Firmę (z
przerwami), prowadzili potem rodzice,
Maria i Ta- deusz Klaczakowie. –
Jesteśmy trzecim pokoleniem
rozwijającym i kultywującym to dzieło –
mówią nie bez dumy właścicielki
rodzinnego biznesu.

poznać tajniki zawodu, podejmowały
pracę na dosłownie każdym stanowisku
w firmie. Trzeba było też pogodzić pracę
zawodową z obowiązkami domowymi;
jedna z pań ma troje, a druga pięcioro
dzieci. Dodatkowym wyzwaniem był
fakt, że branża piekarnicza jest zdominowana przez mężczyzn. Świeżo upieczone (nomen omen) mistrzynie piekarstwa się jednak nie poddawały, a w trudnych chwilach odwoływały się do
tradycji przodków, którym też łatwo nie
było.
Właścicielki upatrują źródeł sukcesu
w umiejętnym połączeniu tradycji z nowo czesnością. – Nowatorskim rozwiązaniem było uruchomienie linii pieczywa
dla osób o szczególnych potrzebach
żywieniowych, na przykład dostosowanego do osób z problemami gastrologicznymi i dla diabetyków. Obecnie
prowadzone są prace nad wdrożeniem
pieczywa bezglutenowego – wyjaśniają.

Roman Podstawski

pozycji, co pozwala znaleźć coś odpowiedniego dla najbardziej wysublimowanego podniebienia. Inspirację i nowe
pomysły właścicielki czerpią między
innymi… z podróży i pasji zwiedzania
świata. – Nasz chleb „Toskania” powstał
po naszym pobycie i zachwycie Toskanią,
chleb żytni z pełnego ziarna jadłyśmy
w Kijowie i wprowadziłyśmy go do naszej
produkcji – zwierza się Marta Klaczak –
Mróz. Na Toskanii i na Ukrainie z pewnością się nie skończy.
ZACZĘŁO SIĘ OD KIERMASZU

Marta Klaczak - Mróz i Elżbieta Margraf

Siostry przejęły piekarnię w 1992 roku.
– Etap początkowy był dla nas szczególnie trudny, bo żadna z nas nie
posiadała kierunkowego wykształcenia –
przyznają właścicielki zakładu. Żeby

– Założyłyśmy od samego początku, że
nasza firma będzie się kojarzyła z pieczywem zdrowym, tradycyjnym, z jakością – uzupełnia Marta Klaczak – Mróz.
W asortymencie firmy jest ponad sto

Jest rok 1990. Na wyposzczonym rynku
brakuje wszystkiego, także artykułów
szkolnych. Romanowi
i Stanisławie
Podstawskim, właścicielom firmy ABC
Podstawscy, udaje się zdobyć trochę
artykułów papierniczych i szkolnych.
Wpadają na pomysł, żeby zorganizować
kiermasz przy szkole podstawowej nr 19
na sądeckim osiedlu Millenium. I to był
strzał w dziesiątkę, w ciągu kilku godzin
udaje się sprzedać wszystko. A potem był
pierwszy ze szkolnych sklepików. – W piwnicy budynku dostajemy jeden mały
boks z szatni dla dzieci. Obok artykułów
szkolnych wprowadzamy do sprzedaży
artykułu spożywcze; napoje, słodycze,
kanapki, drożdżówki. Pieczywo odbierałem osobiście w piekarni pana Hojdysa
koło Panoramy, trzeba je było załadować, dowieźć, rozładować i zdążyć na
ósmą do szkoły – wspomina pan Roman.
Bo właściciel sklepiku uczniowskiego jest
z zawodu nauczycielem i prowadzi
w szkole normalne lekcje! Takie to były
czasy.
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Kolejny krok to przejęcie stołówki, najpierw w macierzystej
„dziewiętnastce”, a potem (i tak jest do dzisiaj) w szkole
podstawowej nr 7. Firma nie ogranicza się do żywienia
uczniów, uczestniczy w wielu akcjach charytatywnych, między
innymi w „Wigilii dla potrzebujących”; jest gospodarzem kilku
spotkań opłatkowych na osiedlu Przydworcowym. Szkoli
uczniów, zatrudnia osoby niepełnosprawne, pomaga w trudnych sytuacjach. – Matka samotnie wychowuje dziecko
autystyczne, ojciec nieobecny, ale liczony do dochodów. Pomoc
społeczna się nie należy. Nasza decyzja była natychmiastowa:
dziecko już je obiady – opowiada pan Roman.
Ze sklepików państwa Podstawskich znikła już niezdrowa
żywność, na przykład chipsy. - Wprowadziliśmy owoce, kefiry,
codziennie świeże kanapki, a także pieczone przez nas pizze
i obwarzanki – wylicza pan Roman. Godny podkreślenia jest
fakt, że z 11 osób zatrudnionych w firmie państwa Podstawskich aż 9 to osoby niepełnosprawne. – Zatrudnimy
jeszcze jedną osobę niepełnosprawną, stażystę z programu
JUNIOR, skierowaną przez Sądecki Urząd Pracy – deklaruje
Roman Podstawski. – W naszej firmie nie ma podziału na
pracowników sprawnych i niepełnosprawnych. Wszystkich
traktujemy jednakowo – podkreśla pan Roman. Doceniła to
kapituła konkursu „Biznes bez Barier”, firma ABC Podstawscy
została jego laureatem.
Pan Roman już ósmy rok jest na emeryturze, ale pracuje
nadal. Poza pracą jego pasją jest ogród i… dwójka wnuków,
którym poświęca każdą wolną chwilę. – Mamy jeszcze wiele
planów, choć mówią, że ludziom starszym nic się już nie chce –
mówi pan Roman. Jak widać, obiegowe mądrości nie zawsze
się sprawdzają.

średnie nakłady z dnia na dzień czy nawet z godziny na godzinę
– zapewnia właściciel Novej Sandec.
Ambicje zespołu Novej Sandec sięgają daleko. – W swoich
planach rozwojowych firma uwzględnia stworzenie własnej
drukarki 3D i możliwość oferowania klientom wydruków
trójwymiarowych, na przykład małych elementów dla
konstruktorów, modelarzy, gadżetów reklamowych, a nawet
klocków czy drobnych zabawek dla dzieci – nie ukrywa Mariusz
Kałyniuk. Zaawansowaną technologicznie obrabiarkę CNC,
która ma umożliwić realizacje tego zamysłu, zbudował drugi
z braci Kałyniuków – Piotr. Warto dodać, że firma prowadzi
ożywioną współpracę z Sądeckim Urzędem Pracy, korzystając
z kilku programów wsparcia i zatrudniając bezrobotnych po
zakończeniu programu. Umożliwia także osobom bez pracy
naukę zawodu w ramach warsztatów Stowarzyszenia STOPIL.

Szymon Aleksander

ŻYWY DOWÓD

Mariusz Kałyniuk

PRZYSZŁOŚĆ W 3D
Firma wydawniczo – poligraficzna Nova Sandec nie ma za
sobą tak długiej tradycji, jak poprzednie, działa dopiero od
2006 roku. Powstała z inicjatywy ojca i syna, Romana i Mariusza
Kałyniuków. Była jedną z pierwszych, które wprowadziły na
nowosądecki rynek usług poligraficznych druk cyfrowy. To była
nisza, w którą Nova Sandec weszła z powodzeniem. – Nowością
była realizacja usług poligraficznych
wysokiej jakości
w małych nakładach i w ekspresowym tempie – wspomina
Mariusz Kałyniuk. W mieście wielkości Nowego Sącza nie każdy
odbiorca potrzebuje tysięcy ulotek czy folderów, zapotrzebowanie jest raczej na małe nakłady i tu Nova Sandec ma
ofertę konkurencyjną wobec tradycyjnych drukarni. –
Drukarnia cyfrowa ma tę zaletę, że możemy drukować małe czy

- Jestem żywym dowodem, że w Polsce można znaleźć swoje
miejsce – mówi Szymon Aleksander, właściciel firmy AS – fit.
Szymon był w Anglii, ale z oferowanej mu pracy zadowolony nie
był i inaczej niż większość rówieśników zdecydował się na
powrót do Polski. W 2013 roku zdecydował się na uruchomienie
własnej działalności gospodarczej w formie usług fizjoterapeutycznych. Zdawał sobie sprawę, że rynek jest nasycony
i łatwo nie będzie. – Wiedziałem, że mój gabinet oprócz
standardowych porad czy masażu będzie musiał zaoferować
coś jeszcze – wspomina Szymon. To coś to zabieg pod nazwą
„kriolipoza”. – Zabieg pozwala nie tylko redukować niechcianą
tkankę tłuszczową z miejsc, gdzie sprawia ona najwięcej
problemów, ale przede wszystkim dbać o zdrowie w zakresie
układów wieńcowego i oddechowego – wyjaśnia Szymon
Aleksander. To nie przeszkadza (a wręcz przeciwnie, pomaga)
w osiągnięciu pożądanych efektów estetycznych, co interesuje
zwłaszcza żeńską część klienteli.
Szymon to jeden z młodych wilków sądeckiego biznesu, ale
przecież nie jedyny. Odważnych, młodych biznesmenów nie
brakuje. Jak choćby Małgorzata Rolka, właścicielka lokalu Viva’
la pizza and cafe przy ul. Długoszowskiego. Jak Edyta Wolińska
Monika Hanzel, prowadzące odpowiednio studio urody
Endorfina i salon fryzjerski Palisander. Jak Lidia Gołąb,
prowadząca firmę szkoleniową Inventum. Na przybliżenie
wszystkich brak miejsca, ale z pewnością jeszcze nie raz
będziemy do nich zaglądać. Sądeckie biznesy mają bowiem to
do siebie, że trwają. Taka tradycja.
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Światowy Tydzień
Przedsiębiorczości
wiatowy Tydzień Przedsiębiorczości (Global
Entrepreneurship Week) to ogólnoświatowa
inicjatywa, mającą na celu promowanie idei
bycia przedsiębiorczym wśród młodych ludzi.
W tym roku wydarzenia związane z ŚTP odbywały
się w dniach 17 - 23 listopada i nie ominęły
Nowego Sącza.

Ś

Pomysłodawcami Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości byli były premier Wielkiej Brytanii Gordon
Brown i brytyjska rządowo-biznesowa organizacja Make
Your Mark oraz prezes amerykańskiej Fundacji
Kauffmana – Carl Schramm. Pierwsza edycja
Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości w 2008 roku od
razu stała się największą globalną kampanią promującą
postawy przedsiębiorcze wśród młodych ludzi. Polska od
samego początku włączyła się w tę inicjatywę.
Co roku przez jeden tydzień listopada uczestnicy
przedsięwzięcia na całym świecie spotykają się z przed-

Anna Wroniewicz

siębiorcami, przedstawicielami instytucji wspierających
biznes, pracownikami szkół wyższych, gotowych do
dzielenia się wiedzą i zdobytym doświadczeniem. To
również okazja do podsumowania szeregu inicjatyw
realizowanych w trakcie danego roku, ukierunkowanych
na budowanie kreatywnej społeczności i wspieranie
postaw przedsiębiorczych.
W programie Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości
w Małopolsce znalazły się szkolenia, seminaria,
spotkania z przedsiębiorcami i aniołami biznesu,

warsztaty, konkursy, konferencje, turnieje cashflow.
Można było posłuchać i porozmawiać między innymi
o tym, jak rozpocząć przygodę z biznesem, jak pozyskać
finansowanie na otwarcie i rozwój własnej firmy, a także
o budowaniu własnej marki, pozyskiwaniu klientów
i tworzeniu sieci kontaktów. Koordynatorem Światowego
Tygodnia Przedsiębiorczości w Małopolsce jest Urząd
Marszałkowski Województwa Małopolskiego.
Sądecki Urząd Pracy, jak co roku, włączył się aktywnie
w organizację ŚTP na terenie miasta Nowego Sącza. 18
listopada w siedzibie SUP odbyło się spotkanie osób
bezrobotnych zainteresowanych podjęciem działalności
gospodarczej z przedstawicielami instytucji pomocnych
w założeniu i prowadzeniu własnej firmy. Spotkanie
mające charakter grupowej informacji zawodowej
odbyło się pod hasłem “Droga do działalności
gospodarczej z SUP”. Ofertę Nowosądeckiego
Inkubatora Przedsiębiorczości przedstawiła Anna
Wroniewicz, o możliwościach pozyskiwania środków
unijnych na własną działalność gospodarczą mówił Piotr
Dyrek z Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego.
Anna Michalik z SUP przedstawiła procedury ubiegania
się o dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej
i założenia nowego programu pożyczkowego “Pierwszy
biznes - wsparcie w starcie”. Procedury rejestracji
działalności gospo- darczej przedstawiła Alina Marek
z Wydziału ds. Przedsiębiorczości Urzędu Miasta Nowego
Sącza.
Hasło Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości brzmi:
“bo przedsiębiorczość ma wiele twarzy”.
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Pożyczone wsparcie

Od 17 listopada można ubiegać się o przyznanie pożyczki na pierwszy biznes. O pożyczki
mogą się także ubiegać przedsiębiorcy, którzy chcą utworzyć nowe stanowiska pracy.

P

rogram “Pierwszy biznes - wsparcie w starcie II” adresowany jest do absolwentów
szkół i uczelni,studentów ostatnich lat
studiów i bezrobotnych. Kwota pożyczki na
rozkręcenie własnego biznesu może sięgnąć aż
75 tys. złotych. Po pilotażu w trzech województwach drugi etap programu obejmuje cały kraj
i adresowany jest także do bezrobotnych bez
względu na wiek.
NA WŁASNY BIZNES
Najważniejsze założenia programu to wspieranie
rozwoju przedsiębiorczości i tworzenie warunków do
powstawania nowych miejsc pracy. Program realizowany
jest poprzez udzielanie na preferencyjnych warunkach
pożyczek przeznaczonych na podjęcie działalności
gospodarczej oraz pożyczek na utworzenie stanowisk
pracy dla bezrobotnych.
Operatorem programu jest Bank Gospodarstwa
Krajowego. Bank dokonał już wyboru pośredników
finansowych, którzy od 17 listopada 2014 roku udzielają
pożyczek na podjęcie działalności gospodarczej. Oferta
pożyczek na podjęcie działalności adresowana jest do
studentów ostatniego roku studiów, poszukujących
pracy absolwentów szkół i uczelni w okresie 48 miesięcy
od dnia ukończenia szkoły lub uzyskania tytułu
zawodowego oraz osób bezrobotnych, zarejestrowanych
w powiatowych urzędach pracy.
Poza środkami finansowymi pożyczkobiorcy mogą
otrzymać wsparcie doradcze i szkoleniowe w zakresie
zakładania działalności gospodarczej, form opodatkowania, rozliczeń finansowych itp. Kwota pożyczki
przeznaczonej na podjęcie działalności gospodarczej
wynosi maksymalnie 20-krotną wysokość przeciętnego
wynagrodzenia, czyli aktualnie (stan na listopad 2014 r.),
ok. 74 tys. złotych.

TAKŻE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW
Wyłonieni przez BGK pośrednicy udzielają również
podmiotom gospodarczym pożyczek na utworzenie
miejsca pracy dla bezrobotnych, w tym skierowanych
przez powiatowe urzędy pracy. Kwota tej pożyczki
wynosi maksymalnie 6-krotną wysokość przeciętnego
wynagrodzenia (obecnie ok. 22 tys. złotych).
Obydwie pożyczki mają bardzo korzystne oprocentowanie (aktualnie 0,56 proc. w skali roku). Okres spłaty
wynosi do 7 lat z możliwością rocznej karencji w spłacie
kapitału. Udzielane wsparcie stanowi pomoc de minimis.
Lista wybranych pośredników i szczegółowe zasady
udzielania pożyczek znajdują się na stronach
internetowych: www.bgk.com.pl/wws oraz wws.bgk.pl.
Operatorem na województwa małopolskie i podkarpackie jest konsorcjum firm:
Małopolski Fundusz Ekonomii Społecznej
tel. 12 423 76 05
e-mail: biuro@mfes.pl
Krakowski Bank Spółdzielczy
tel. 12 422 82 65
e-mail: sekretariat@kbsbank.com.pl
Bank Gospodarstwa Krajowego dysponuje na realizację
programu w latach 2014 – 2016 kwotą 120 mln złotych.
Środki pochodzą z Funduszu Pracy. Program „Pierwszy
biznes – wsparcie w starcie” będzie realizowany do 2021
roku. Szacuje się, że dzięki programowi w fazie
pilotażowej powstało już około 100 nowych firm. „Wsparcie w starcie” to konkretna pomoc dla młodych
planujących wejście na rynek pracy. Wśród absolwentów
i studentów nie brakuje osób przedsiębiorczych, które
mają pomysły na biznes. Cieszę się, że pomagamy im
realizować te plany – powiedział Władysław KosiniakKamysz, minister pracy i polityki społecznej.
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Liczba bezrobotnych spada
SĄDECKI URZĄD PRACY

A jesienią zwykle rosła

Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w SUP po raz kolejny spadła i zbliżyła się do
poziomu 4 tysięcy osób. Jesienią to rzadkie zjawisko.

S

tatystyka bezrobocia pokazuje, że inaczej niż w latach poprzednich mamy do czynienia z jesiennym
spadkiem bezrobocia. Liczba bezrobotnych w ewidencji SUP po raz kolejny spadła, gdy zwykle rosła.

Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w SUP
w ujęciu rocznym

4059 - tyle osób bezrobotnych znajdowało się w ewidencji
Sądeckiego Urzędu Pracy w końcu października 2014 r. To o 170
osób mniej w porównaniu z poprzednim miesiącem 2014 r.,
i o 640 mniej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Od
początku bieżącego roku liczba bezrobotnych zmniejszyła się
o 1116 osób (w takim samym okresie ubiegłego roku o 597).
W miesiącu sprawozdawczym październiku zarejestrowało się
510 osób - o 64 mniej niż we wrześniu. Wyłączenia z ewidencji
pozostały na podobnym poziomie (było ich o 19 mniej) i to nie one
zdecydowały o spadku liczby bezrobotnych, ale podjęcia pracy.
Liczba podjęć pracy niesubsydiowanej była niemal identyczna jak
w poprzednim miesiącu (278 we wrześniu, 274 w październiku),
zdecydowanie wzrosła natomiast liczba podjęć pracy subsydiowanej (52 w październiku przy 11 we wrześniu). W tej liczbie
największy udział (30 osób) miało rozpoczęcie własnej
działalności gospodarczej.
W październiku do SUP wpłynęły oferty 184 wolnych miejsc
pracy i aktywizacji zawodowej, o 38 więcej niż we wrześniu, ale
o prawie sto mniej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku.
Trzeba jednak pamiętać, że wtedy startowała galeria Trzy Korony
z dużą ofertą zatrudnienia.
Jeśli weźmiemy pod uwagę formy aktywizacji zawodowej,
w październiku najwięcej osób (43) skierowanych zostało na
staże zawodowe.
Większość (30 osób) znalazła sobie
pracodawcę chętnego do zorganizowania stażu i późniejszego
zatrudnienia bezrobotnego sama. Umożliwia to cieszący się coraz
większą popularnością bon stażowy. 24 osoby bezrobotne
zostały skierowane na szkolenia.
Największą grupę zarejestrowanych stanowią bezrobotni
w szczególnej sytuacji na rynku pracy (3595 osób, 88,6 proc.
ogółu zarejestrowanych). W porównaniu do stanu z ubiegłego
roku nieznacznie spadła liczba osób bezrobotnych do 25. roku
życia i osób bez kwalifikacji zawodowych. Największy wzrost (o
7,2 pkt proc.) zanotowano w grupie osób długotrwale
bezrobotnych, nieznacznie wzrosła także liczba osób powyżej
50. roku życia. Długotrwale bezrobotni stanowią obecnie 56,2
proc. ogółu zarejestrowanych, to najliczniejsza grupa spośród
bezrobotnych w szczególnej sytuacji na rynku pracy.
Prawo do zasiłku miało 508 osób, czyli tylko 12,5 proc. ogółu
zarejestrowanych. To o 0,4 pkt proc. więcej niż w poprzednim
miesiącu, ale i tak odsetek osób uprawnionych do zasiłku jest
ciągle bardzo niski. W ubiegłym roku było jeszcze gorzej, prawo
do zasiłku miało tylko 11,7 proc. ogółu bezrobotnych.
Poważny odsetek bezrobotnych (196 osoby) został skreślony
z powodu niepotwierdzenia gotowości do pracy. We wrześniu
takich osób było jeszcze więcej (263).

Źródło: SUP

Stan bezrobocia w m. Nowym Sączu
październik 2014 - dane podstawowe

Liczba zarejestrowanych w końcu miesiąca
- w tym w szczególnej sytuacji
na rynku pracy

- 4059
- 3595

Liczba zarejestrowanych w miesiącu
w tym:
- poprzednio pracujące
- dotychczas niepracujące

- 510
- 413
97

Z prawem do zasiłku

-

508

Wyłączenia z ewidencji
w tym z powodu:
- podjęcia pracy niesubsubsydiowanej

-

680

-

274

- podjęcia pracy subsydiowanej
w tym:
- prac interwencyjnych
- robót publicznych
- podjęcia własnej dział. gospodarczej
- wypos. stanowiska pracy
- bon zatrudnieniowy
- bon na zasiedlenie

-

52

-

3
8
30
5
4
2

Rozpoczęcie szkolenia

-

24

Rozpoczęcie stażu

-

43

Dodatki aktywizacyjne wypłacone

-

50
Źródło: SUP
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W

październiku liczba osób bezrobotnych
w Polsce spadła o ponad 36 tys. osób - wynika
z szacunków Ministerstwa Pracy i Polityki
Społecznej. To już dziewiąty z rzędu miesiąc spadku
bezrobocia. Tak dobrego roku nie było od 6 lat.
W urzędach pracy na koniec października zarejestrowanych było
1 786 tys. osób. W ciągu miesiąca ich liczba spadła
o ponad 36 tys. To blisko pięciokrotnie lepszy wynik niż rok temu.
W latach 2009-2012 w październiku odnotowywano nie spadek,
ale wzrost bezrobocia.

- Październik był dziewiątym z rzędu miesiącem spadku bezrobocia w tym roku. Liczba osób bezrobotnych zmniejszyła się
w tym czasie o 475 tys. Tak dobrego roku na rynku pracy nie było
od 6 lat - komentuje Władysław Kosiniak-Kamysz, minister pracy
i polityki społecznej.
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STOPA BEZROBOCIA W NOWYM SĄCZU
9, 1 proc. - tyle wyniosła stopa bezrobocia rejestrowanego w mieście Nowym Sączu w końcu października
2014 roku - informuje GUS. Oznacza to spadek w porównaniu do stanu z końca września o 0,3 punktu proc.
Stopa bezrobocia w naszym mieście jest w dalszym ciągu
najniższa w podregionie nowosądeckim, obejmującym
teren byłego województwa nowosądeckiego. W analogicznym okresie ubiegłego roku stopa bezrobocia w naszym mieście była o 1,4 punktu proc. wyższa.
STOPA BEZROBOCIA W M. NOWYM SĄCZU (%)
Źródło: GUS

Spadek bezrobocia miał miejsce we wszystkich województwach.
Największy odnotowano na Mazowszu - o blisko 6 tys. O prawie 4
tys. bezrobocie zmniejszyło się w łódzkim i dolnośląskim, a o
ponad 3 tys. również w śląskim i kujawsko-pomorskim.
Firmy wciąż chcą zatrudniać nowych pracowników. Pracodawcy
zgłosili w październiku do urzędów 97 tys. miejsc pracy i aktywizacji zawodowej. To o 37 proc. więcej niż w październiku
ubiegłego roku. - Rozpoczęta w maju reforma służb zatrudnienia
zaczyna przynosić pierwsze efekty. Urzędy pracy rozliczane są
z osiąganych wyników i to procentuje. Z każdym miesiącem
pozyskują coraz więcej ofert pracy od pracodawców - przekonuje
minister Kosiniak-Kamysz.

Najwyższą stopę bezrobocia notujemy w powiecie
limanowskim (15,8 proc.) oraz nowosądeckim ziemskim
(14,1 proc.). W obydwu tych powiatach stopa bezrobocia
w październiku spadła, odpowiednio o 0,4 i 0,3 punktu
proc. Najniższa poza Nowym Sączem stopa bezrobocia
odnotowana została w powiecie gorlickim (12,2 proc.).
Stopa bezrobocia spadła w październiku we wszystkich
powiatach podregionu (najbardziej we wspomnianym
limanowskim) z wyjątkiem powiatu tatrzańskiego, gdzie
pozostała na tym samym poziomie jak we wrześniu.
Stopa bezrobocia w woj. małopolskim wyniosła w październiku 9,6 proc. Liderem zatrudnienia w Małopolsce
niezmiennie jest miasto Kraków, gdzie w październiku
zanotowano zaledwie 5,2 proc. bezrobocia. Porównywalny
z Nowym Sączem Tarnów zanotował identyczną stopę
bezrobocia - 9,1 proc.
Stopa bezrobocia rejestrowanego na koniec października
wyniosła 11,3 proc. W porównaniu do września zmniejszyła się
o 0,2 pkt. proc. To największy październikowy spadek od 7 lat.
W latach 2009-2013 stopa bezrobocia w październiku nie
zmieniała się lub rosła.
W październiku spadek stopy bezrobocia nastąpił we wszystkich
województwach. Największy odnotowano w województwach
świętokrzyskim i kujawsko-pomorskim - po 0,4 pkt. proc.
Najniższą stopę bezrobocia zanotowano w Wielkopolsce - 7,7
proc.
Źródło: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

10,0 proc. - tyle wyniosła wyrównana
sezonowo stopa bezrobocia w Unii Europejskiej w końcu października 2014 roku,
identycznie jak w poprzednim miesiącu.
Bezrobocie w strefie euro wyniosło 11,5 proc. i także
pozostało bez zmian. Najniższą stopę bezrobocia notują
Niemcy (4,9 proc.) i Austria (5,1 proc.); najgorzej jest
w Grecji (25,9 proc.) i w Hiszpanii (24,0 proc.). Wg
metodologii Eurostatu stopa bezrobocia w Polsce
wyniosła w październiku 8,3 proc., co oznacza
stosunkowo znaczny spadek (o 0,4 pkt proc.)

12
Sądecki Rynek Pracy Nr 11 (45) listopad 2014

PROJEKTY SUP

ECDL - integracja i wiedza
Szkolenia to nie tylko szansa na podniesienie kwalifikacji, ale i swego rodzaju seans
terapeutyczny. Udowadnia to projekt “E-umiejętności”, organizowany w SUP.

D

obiega końca szkolenie w ramach projektu “E umiejętności”. Projekt adresowany jest do osób
bezrobotnych, które chcą podnosić swoje kwalifikacje zawodowe w zakresie kompetencji ICT.
W projekcie mogą uczestniczyć osoby bezrobotne zarejestrowane w SUP w Nowym Sączu, w wieku 25-64 lata,
z wykształceniem najwyżej średnim. Realizacja projektu
rozpoczęła się 1 czerwca bieżącego roku i potrwa do końca 2014 r.
Projekt, zaplanowany dla 70 osób, cieszył się dużym
zainteresowaniem, mimo że nie przewiduje wypłaty stypendiów
szkoleniowych z tytułu odbywania szkoleń.

- podstawy technik informatycznych i komunikacyjnych,
- użytkowanie komputerów i zarządzanie plikami,
- przetwarzanie tekstów,
- arkusze kalkulacyjne,
- użytkowanie baz danych,
- grafika menedżerska i prezentacyjna,
- przeglądanie stron internetowych i komunikacja.
Uczestnicy dostają niezbędne materiały szkoleniowe na płytce
CD i gratisowy podręcznik ECDL w formie papierowej. Po
ukończeniu szkolenia uczestnicy projektu mają możliwość
przystąpienia do egzaminów ECDL START (4 moduły) lub ECDL
CORE (7 modułów).
Stanisława Fałowska, prowadząca zajęcia, podkreśla zaangażowanie uczestników w obydwu grupach. - Uczestnicy chętnie
się uczą, choć poziom jest bardzo zróżnicowany - podkreśla. - Na
10 osób w grupie mniej zaawansowanej 3 mają orientację
odnośnie komputera, a reszta pracowała na starych systemach
i muszą się po prostu przekwalifikować, zapoznać z nowymi
narzędziami .
Prowadząca nie ukrywa, że uczestnicy czasem mają trudności
w opanowaniu tematu. - Jestem optymistką, że się nauczą, ale 8
dni na szkolenie to tylko muśnięcie tematu - przyznaje. Lepiej jest
w grupie zaawansowanej, dla której przygotowano 7 modułów.
Stanisława Fałowska podkreśla, że ta grupa jest w stanie poradzić
sobie z programem w ciągu 88 godzin, a część nawet znalazła już
pracę. - Jeden z uczestników znalazł pracę przy montażu
komputerów, a wcześniej pracował na budowach - podkreśla
prowadząca. - Inna pani pracowała w prokuraturze jako
sekretarka i wiem, że miała się zgłosić na rozmowę kwalifikacyjną
do firmy w Biegonicach. Pamiętam, że była bardzo dyspozycyjna,
operatywna, wspaniale działała przy komputerze - wspomina
Stanisława Fałowska i dodaje: - Grupa zaawansowana była
wspaniała.

Szkolenie ECDL. Na pierwszym planie Stanisława Fałowska

Uczestnicy projektu skorzystają z jednego z dwóch szkoleń
komputerowych. Obydwa prowadzą do uzyskania Europejskiego
Certyfikatu Umiejętności Komputerowych:
ECDL START (5 edycji w okresie VII - XI 2014 r. łącznie dla 50
osób, 48 godz./edycję) w ramach którego przewidziano 4 moduły:
- użytkowanie komputerów i zarządzanie plikami,
- przetwarzanie tekstów,
- arkusze kalkulacyjne,
- przeglądanie stron internetowych i komunikacja,
ECDL CORE (2 edycje w okresie IX - XI 2014 r. dla łącznie 20
osób, 88 godz./edycję) w ramach którego przewidziano
7 modułów:

Prowadząca szkolenie podkreśla jeszcze jeden, ważny aspekt
projektu. - Dla wielu uczestników kurs jest wsparciem w ich
sytuacji życiowej. Niektórzy są w depresji i trzeba ich z niej
wyciągnąć. Grupy bardzo szybko się integrują, wymieniają
doświadczeniami i wiadomościami o miejscach pracy - podkreśla
Stanisława Fałowska. Jak widać, szkolenia zawodowe to nie tylko
podniesienie kwalifikacji, ale i działanie o charakterze
terapeutycznym i integrującym.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki, Poddziałanie 9.6.2 Podwyższanie kompetencji osób
dorosłych w zakresie ICT i znajomości języków obcych.
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OBSŁUGA OSÓB BEZROBOTNYCH

SĄDECKI URZĄD PRACY
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Remont i po remoncie

P

okoje nr 103 i 104 były osobnymi pomieszczeniami. Postanowiono wyburzyć dzielącą je
ścianę i utworzyć pomieszczenie typu open
space. Rejestrację czasowo przeniesiono do pokoju
106, na co dzień pełniącego funkcję sali komputerowej.

...do pomieszczenia, które trudno poznać.

Warunki pracy w tymczasowym pomieszczeniu do rejestracji
były dalekie od komfortowych...

W takich warunkach to można pracować. Na zdjęciu Marzena
Dobosz.

...co koleżanki znosiły ze stoickim spokojem. Na zdjęciu Renata
Kowaczek.

Zadowolenia nie kryją nie tylko pracownice, ale i klienci.

Każdy remont ma na szczęście swój koniec. Dokumenty
klientów wracają z powrotem...

Pomieszczenie po adaptacji jest jasne, przestronne i łatwo
dostępne. W znaczący sposób poprawia nie tylko warunki
pracy, ale przede wszystkim jakość obsługi klientów
Sądeckiego Urzędu Pracy. Rejestracja osób na literę A - J
i niepełnosprawnych w dalszym ciągu odbywa się w pokoju nr
101 na I piętrze.
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PROJEKTY MIASTA NOWEGO SĄCZA

Młode Stare Miasto
Podsumowanie projektu
Sądeckie Stare Miasto ożywa. To między innymi zasługa projektów, takich jak “Integrujmy-się. Sądecki start w nowe możliwości”.

S

potkania z przedsiębiorcami, wizyty studyjne,
płatne staże zawodowe, warsztaty medialne i językowe to tylko część oferty Młodzieżowej
Akademii Przedsiębiorczości. Zakończone właśnie
przedsięwzięcie skierowane było do młodzieży chcącej
nabyć umiejętności zawodowe i społeczne, ułatwiające start w dorosłe życie i skuteczne poruszanie się
na lokalnym rynku pracy.

Na konferencji z okazji zakończenia projektu „Integruj-mysię! Sądecki start w nowe możliwości zjawili się jego uczestnicy
i organizatorzy. – Jak młode to Stare Miasto! – żartował obecny
na konferencji prezydent Ryszard Nowak. Nawiązanie do
śródmiejskiej dzielnicy Nowego Sącza było nieprzypadkowe:
projekt „Integruj-my-się!” stanowił uzupełnienie działań na
rzecz rewitalizacji obszaru Starego Miasta. Szereg działań
adresowanych do mieszkańców tej dzielnicy zrealizował lider
przedsięwzięcia – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Jak
powiedziała Anna Migacz z MOPS, były to między innymi
spotkania muzyczne i taneczne, fora dyskusyjne, wykłady,
a także konkurs plastyczny „Nowy Sącz – moje miasto”. Do
organizacji projektu przyłączyło się 8 miejskich instytucji.
Dla mieszkańców Starego Miasta przygotowano szereg
kursów i szkoleń zawodowych, a także staży i warsztatów
mających na celu nabycie nowych umiejętności zawodowych
i społecznych. Utworzono grupy wsparcia, gdzie można było
uzyskać pomoc od psychologa, prawnika i pedagoga. Ciekawą
inicjatywą jest bez wątpienia pozyskanie i wyposażenie tzw.
mieszkania chronionego. Mieszkanie przeznaczone jest dla
rodzin z dziećmi i wychowanków opuszczających rodziny
zastępcze i placówki opiekuńczo – wychowawcze. Rodzina
mieszka w takim lokalu przez określony czas, aż będzie w stanie
poradzić sobie sama.

Organizatorzy i uczestnicy projektu

okazję szlifować angielski. Zorganizowany został także wyjazd
do Krakowa i spotkanie z historią w Muzeum Armii Krajowej. Na
miejscu odbywały się lekcje przedsiębiorczości i spotkania
z doradcami zawodowymi, prawnikiem i psychologiem.
Zupełnie inną propozycją, bardzo dobrze przyjętą przez
uczestników, były warsztaty dziennikarskie i możliwość
przygotowania materiału w studiach lokalnej telewizji kablowej
i radia. - Dzięki projektowi każdy z nas lepiej poznał siebie –
podsumowała swój udział w projekcie jedna z uczestniczek.
Praktycznym wymiarem Akademii były płatne staże zawodowe dla sześciorga uczestników. Najmłodsza stażystka ma 16
lat. – To z pewnością będzie procentowało w przyszłym życiu –
powiedziała Marta Mordarska, pełnomocnik prezydenta ds.
społecznych i animatorka projektu. – To był bardzo dobry czas,
te ostatnie kilka miesięcy. Udało nam się zrealizować wiele
planów. Trzeba jednak pamiętać, że ten projekt nigdy nie
mógłby się zdarzyć, gdybyśmy nie spotkali tak wielu życzliwych
ludzi i instytucji – podkreśliła pani pełnomocnik.

AKADEMIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
Projekt w części realizowanej przez partnera, Stowarzyszenie
Rodzicielstwa Zastępczego „Betlejem” w Nowym Sączu,
adresowany był do młodzieży ze Starego Miasta w wieku 15 –
25 lat. W ramach Akademii Przedsiębiorczości szczególny
nacisk położony został na praktyczne przygotowanie do roli
przedsiębiorcy lub pracownika dobrze radzącego sobie na
lokalnym rynku pracy. Odbyło się szereg spotkań z przedsiębiorcami, na przykład z prezesem portu lotniczego w Balicach Janem Pamułą, właścicielem Fakro Ryszardem Florkiem
i Zygmuntem Berdychowskim. Młodzież miała okazję zobaczyć,
jak funkcjonuje Fakro, nowoczesne przedsiębiorstwo
sprzedające swoje wyroby na całym świecie.
Duże znaczenie miało też przygotowanie teoretyczne. Podczas wyjazdu nad morze do Jastrzębiej Góry młodzież miała

Młodością i witalnością uczestników urzeczony był prezydent
Ryszard Nowak. – Mówi się, że sądecka starówka umiera.
A Stare Miasto zaczyna żyć, odżywa dzięki wam – mówił
prezydent. I dodał: - Chciałbym, żebyście byli ambasadorami
Starego Miasta!
Każdy z uczestników otrzymał certyfikat potwierdzający
udział w projekcie. Odbierała je nie tylko młodzież, ale i razem
ze swoimi mamami, podopiecznymi MOPS-u, kilkoro
maluchów. W ambasadorowaniu Staremu Miasta zapowiada się
ciągłość pokoleń.
Projekt „Integruj-my- się! Sądecki start w nowe możliwości”
przygotowany został w utworzonej w 2008 roku przez Martę Mordarską
Akademii Projektów. Realizowany był od grudnia ubiegłego roku,
a wszystkie koszty udziału w projekcie pokrywane są ze środków UE.
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Kontrakt podpisany
Na inwestycje z Kontraktu Terytorialnego sądeczanie czekają już
nie od lat, ale dziesięcioleci.

P

odpisany został Kontrakt Terytorialny, umowa
pomiędzy rządem a samorządem województwa
małopolskiego dotycząca finansowania najważniejszych inwestycji w regionie. W zapisach Kontraktu
znalazły się między innymi tak oczekiwane inwestycje jak
dwupasmówka do Brzeska (a właściwie jej jeden 16 –
kilometrowy odcinek do Łososiny Dolnej), obwodnica Nowego
Sącza i linia kolejowa Podłęże – Szczyrzyc – Tymbark/ Mszana
Dolna.
Kwoty zagwarantowane na poszczególne inwestycje budzą
szacunek. Dokumentacja i budowa odcinka drogi krajowej
z Nowego Sącza do Łososiny Dolnej to – bagatela – 0,5 mld
złotych. Za budowę odcinka odpowiedzialna będzie Generalna
Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Zdaniem Elżbiety
Bieńkowskiej, unijnej komisarz ds. rynku wewnętrznego, a
wcześniej minister infrastruktury i „matki chrzestnej” Kontraktu,
cała inwestycja potrwa kilka lat. Znacznie mniej kosztowana (30
mln złotych) będzie obwodnica Nowego Sącza w ciągu drogi
krajowej nr 28.

Sądeccy przedsiębiorcy docenieni w Krakowie. Ryszard
Florek właściciel firmy FAKRO, Kazimierz Pazgan, właściciel Grupy
KONSPOL oraz Jerzy i Janusz Studzińscy z firmy DAKO zostali
wyróżnieni statuetkami Krakowskiego Dukata.
Nagroda Krakowskiego Dukata ma charakter promocyjny
i przyznawana jest nie przedsiębiorstwu, lecz osobie, która je
założyła lub nim zarządza. Dukat wyróżnia i honoruje osoby za
osiągnięte wyniki ekonomiczne, inwencję i umiejętność dzielenia
się sukcesami z otoczeniem, w którym dana osoba prowadzi swą
działalność. Przyznawana jest od 1991 roku z inicjatywy gazety
Czas Krakowski, obecnie patronat nad nagrodą objęła Izba
Przemysłowo – Handlowa w Krakowie.
Dukaty zbiegły się w czasie z innymi nagrodami. Wyroby
FAKRO zostały nagrodzone na ogólnopolskim konkursie Top Ten
Okna 2014. Pomysłodawcy konkursu stawiają sobie za cel
upowszechnienie na rynku energooszczędnych rozwiązań
w budownictwie. Sądecka firma spełnia wszystkie wymagania
w tym zakresie i zdaniem organizatorów konkursu zasłużyła na
wyróżnienie.

Najkosztowniejsza ze wszystkich inwestycji kolejowych
planowanych w kontrakcie będzie budowana od podstaw linia
kolejowa Podłęże – Tymbark/ Mszana Dolna (6 mld złotych). Linia
ma być budowana od zera. Wszystkie inwestycje w ramach
Kontraktu oszacowano na ok. 24 mld złotych.
Podczas wizyty w Nowym Sączu (14 listopada) Elżbieta
Bieńkowska była omal noszona na rękach, ale wieści płynące
z Brukseli nie są już tak radosne. Jak donosi Rzeczpospolita, UE
nie zatwierdziła dotąd żadnego z 21 nowych programów
operacyjnych, co miało nastąpić już w lipcu. Blokuje to napływ 77
mld euro z budżetu UE na lata 2014 – 2020. Ekonomiści już mówią
o odczuwalnym braku tych pieniędzy na rynku. Rafał Solecki,
dyrektor Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości podczas
spotkania w Nowym Sączu uspokajał jednak, że przedłużające się
negocjacje służą uzyskaniu jak najlepszych warunków
finansowania dla polskich przedsiębiorstw.
Źródło: Urząd
Rzeczpospolita

Marszałkowski

Województwa

Małopolskiego,

Długa, pogodna jesień sprzyja pracom na Obwodnicy Północnej
Nowego Sącza. Dzięki dobrej pogodzie udało się wykonać
estakadę nad ulicą Dunajcową, a odpowiednia technologia robót
pozwoliła na zrealizowanie kluczowych prac bez wyłączania
z ruchu samej ulicy. Kończą się także prace związane z układaniem
belek prefabrykowanych na nowym moście na potoku Łubinka,
a w naj- bliższym czasie rozpocznie się zbrojenie i betonowanie
płyty mostu. Dodatkowo na całym odcinku Obwodnicy Północnej
trwa wykonywanie nasypów oraz infrastruktury towarzyszącej. Jeśli pogoda będzie dalej sprzyjała, to w przyszłym roku w lipcu
będziemy jeździć nową obwodnicą – przekonuje prezydent
Nowego Sącza Ryszard Nowak. Całkowity koszt inwestycji to 98
mln złotych, z czego 85 proc. to środki unijne.
Źróło: www.nowysacz.pl

Nagrodę za swoje wyroby otrzymała także firma WIŚNIOWSKI.
Stało się to podczas 50. Międzynarodowych Targów Budowlanych
SAIE w Bolonii. Na spotkaniu firm z całego świata nagrodzone
zostały brama Prime, drzwi wejściowe Creo oraz nowa kolekcję
ogrodzeń Modern.
Spółka NEWAG chwali się z kolei dobrymi wynikami finansowymi. - Wartość przychodów ze sprzedaży w okresie od
1 stycznia do 30 września 2014 r. wyniosła 709,4 mln zł i w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego wzrosła
o 288,3 mln zł (+68,4 proc.) – czytamy w komunikacie spółki.
NEWAG podkreśla też , że systematycznie zwiększa się portfel
zamówień. W najbliższym czasie umowę na dostawę 12
pięcioczłonowych zespołów trakcyjnych (a mówiąc po prostu,
pociągów elektrycznych) mają podpisać Koleje Mazowieckie.
Źródło: www.fakro.pl, www.wisniowski.pl, www.newag.pl
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