S¹decki
RYNEK PRACY
MIESIÊCZNIK POŒWIÊCONY PROBLEMOM RYNKU PRACY W NOWYM S¥CZU

PADZIERNIK 2011

Nr 9/2011

Serce w biznesie
str. 3

str. 9

WYDANIE SPECJALNE

W numerze:
Z sercem do ludzi
Kszta³cenie a rynek pracy
Sta¿ - przepustka do kariery
Poszerzamy horyzonty
Razem mo¿na wiêcej
Krok po kroku
W biznesie trzeba mieæ odwagê
Defiladowym krokiem
Partnerstwo - nowe mo¿liwoœci
Biznes pachn¹cy s³odko
Od homarów po langustynki

SZANOWNI PAÑSTWO!
S¹decki Urz¹d Pracy przygotowa³ kolejne
wydanie miesiêcznika S¹decki Rynek Pracy. Edycja
zawiera informacje o stanie bezrobocia rejestrowanego w mieœcie Nowym S¹czu i dzia³aniach
podejmowanych przez S¹decki Urz¹d Pracy
w celu z³agodzenia jego skutków. Wydanie zawiera
ponadto (a raczej przede wszystkim) materia³y na
temat wspó³pracy z s¹deckimi przedsiêbiorstwami
i instytucjami, która ma na celu aktywizacjê
zawodow¹ osób bezrobotnych. Piszemy miêdzy
innymi o firmie “Solidus”, gdzie pani prezes
o wielkim sercu stara siê przygarn¹æ ka¿dego, kogo
do niej skierujemy; piszemy o sta¿ach zawodowych
w firmach “Fakro” i”Centrum”, a tak¿e - w kontekœcie
konkursu “Mój sposób na biznes” - o che³meckiej
ciastkarni “Jaœ”. Rozmawiamy z utalentowanym
piosenkarzem Miros³awem Witkowskim i m³odymi
s¹deckimi przedsiêbiorcami, którzy z powodzeniem startuj¹ w biznesie. Przypominamy nasze
inicjatywy partnerskie i projektowe.
Ta edycja jest o tyle szczególna, ¿e zabierzemy j¹ do Niemiec. SUP realizuje projekt pod nazw¹
“Poszerzamy nasze horyzonty” we wspó³pracy ze
Stowarzyszeniem Kszta³cenia Zawodowego w Eberswalde (Brandenburgia) . Z pomoc¹ SRP chcemy
opowiedzieæ o naszej dzia³alnoœci, dlatego wydanie
zawiera skróty materia³ów w jêzyku niemieckim.

Dyr. Stanis³awa Skwar³o
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Z sercem do ludzi

Prowadz¹c w³asny biznes nie
trzeba wyrzekaæ siê empatii,
wra¿liwoœci na los innych. Prowadz¹c w³asny biznes tak¿e mo¿na a nawet trzeba mieæ serce dla
ludzi. Udowadnia to pani Urszula
Soko³owska, w³aœcicielka firmy
“Solidus” z Nowego S¹cza .

Urszula Soko³owska

Sklep przy ulicy I Brygady na
pierwszy rzut oka nie ró¿ni siê
zbytnio od innych s¹deckich “spo¿ywczaków”. Uwa¿ne oko szybko
jednak dostrze¿e coœ, co go wyró¿nia. - To atmosfera - mówi Kazimiera
Bo³oz, pracuj¹ca tu ju¿ 3,5 roku. Atmosfera u pani Urszuli jest naprawdê wspania³a.
Trzy i pó³ roku temu zosta³a tu
skierowana przez S¹decki Urz¹d
Pracy na trzymiesiêczny sta¿ i zosta³a. To niejedyny taki przypadek.
Pracownicy SUP wiedz¹, ¿e pani
Urszula zrobi wszystko, ¿eby zatrzymaæ skierowane do niej osoby. Zawsze chcia³am pomagaæ ludziom
z baga¿em trudnych prze¿yæ, ludziom
niezauwa¿anym na rynku pracy przekonuje pani Urszula. - Nigdy nie
mog³am przejœæ wobec nich obojêtnie.
Czêsto przychodzili do niej ludzie
w wieku 50+, po przejœciach, bez
motywacji do pracy, pogodzeni
z bezrobociem. Opowiada o trudnych
rozmowach, o nieufnoœci, a nawet
niechêci. - To ja pierwsza musia³am
wyjœæ im naprzeciw, spowodowaæ,
¿eby siê przede mn¹ otworzyli -

zwierza siê. - Nie mog³am przejœæ
obok cz³owieka, kiedy widzia³am ten
strach w jego oczach. Potrafi³am siê
nawet wzruszyæ.
Cz³owiek interesu wzruszaj¹cy siê
na widok kogoœ, komu siê w ¿yciu coœ
pogmatwa³o - nieczêsty przypadek,
prawda? Dla pani Urszuli to najzupe³niej normalne. Mo¿e dlatego, ¿e
jej samej wcale nie by³o ³atwo.
Prowadzi swoj¹ firmê ju¿ blisko 30
lat, od czasu, kiedy jej m¹¿ straci³
pracê. - Kupiliœmy wtedy ma³ego
mercedesa i zaczêliœmy handel obwoŸny - wspomina. - Nie mieliœmy lokalu,
wszystkiego musieliœmy siê uczyæ.
Pracowaliœmy ciê¿ko po ca³ych
dniach. Pewnego dnia doszliœmy do
wniosku, ¿e sami nie damy d³u¿ej rady
i tak zaczê³a siê nasza wspó³praca
z SUP - dodaje.

TO ROBIMY
Aktywne f ormy przeciwdzia³ania
bezrobociu to nazwa programów finansowych wspieraj¹cych podstawowe
us³ugi rynku pracy, realizowanych przez
SUP. Nale¿¹ do nich miêdzy innymi
prace interwencyjne, roboty publiczne,
dotacje na w³asny biznes i niezwykle popularne sta¿e zawodowe.
Wg stanu na koniec paŸdziernika 2011
roku S¹decki Urz¹d Pracy zakoñczy³
realizacjê 1256 umów na aktywizacjê
zawodow¹ 1575 bezrobotnych.
Nadal realizowane s¹ zadania zwi¹zane
z obs³ug¹ 712 umów, w ramach których
aktywizacj¹ objêto 793 osób.
We wrzeœniu zawarto kolejnych 47
umów dla 49 osób, anga¿uj¹c na ten cel
œrodki w wysokoœci 365 tys. z³.

UNSERE AKTIVITÄT

Do firmy pani Urszuli trafiaj¹ osoby
bezrobotne w ramach programów
aktywizacji osób w szczególnej sytuacji na rynku pracy, przewa¿nie w wieku 50+. Wielu z nich po
sta¿ach i innych programach zostaje
na d³u¿ej. - W innych firmach ich nie
chcieli, a dla mnie ich doœwiadczenie
jest bardzo cenne - wyjaœnia pani
Urszula. - I ju¿ kilka osób znalaz³o
u mnie swoje miejsce. Tak jak pani
Kazimiera, która uwa¿a swoje spotkanie z pani¹ Urszul¹ za nader
szczêœliwy traf. Jak siê okazuje,
trzeba mieæ nie tylko serce do
biznesu. Równie wa¿ne jest serce
dla ludzi. Jeœli chc¹ Pañstwo opowiedzieæ o innych s¹deckich przedsiêbiorcach z empati¹, chêtnie o nich
napiszemy.

Die Gegenwirkung der Arbeitslosigkeit - das ist Wichtigste in unserer
Aktivität. Diese Aktivität unter anderem
Interventionarbeit, Subventionen auf
eigenem Gechäft, Ausstattung der Arbeitsplätze und Berufspraxis enthält. In
dieser Ausgabe schreiben wir über
einigen. Aus unserer Hilfe über 1500
Arbeitslosen verwendet.
Neben, in Pressemitteilung unter dem
Titel “Herz im Geschäft” schreiben wir
über Frau Urszula Sokolowska, Besitzer
der Firma “Solidus” in Nowy Sacz. Frau
Urszula eine Arbeit vielen Leuten nach
Lebensschwierigkeiten, über 50 Jahre alt
und lang Arbeitslos gibt. - Ich will diesen
Leuten helfen - erzält Frau Urszula. - Im
Geschäft der Platz auch für das Herz muss
sein.
In Firma “Solidus” kann man nicht nur
an sich glauben. Frau Kazimiera (auf
Photo) wurde zum Berufspraxis nach
“Solidus” gerichtet. Nach dem Ende sie
Permanentarbeit bekamm - und arbeite
bis zum heute.
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Kszta³cenie zawodowe a rynek pracy

P

onad stu pracodawców, osób zajmuj¹cych siê oœwiat¹
zawodow¹ i przedstawicieli
instytucji rynku pracy wziê³o
udzia³ w konferencji „Kszta³cenie
zawodowe – potrzeby pracodawcy
- rynek pracy”. Konferencja odby³a siê 19 paŸdziernika w siedzibie firmy „Wiœniowski” w Nowym
S¹czu. Wspó³organizatorami byli
S¹decki Urz¹d Pracy i firma
Andrzeja Wiœniowskiego, a przedsiêwziêcie by³o czêœci¹ III Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery.

rzeczy jest niedopasowanie profilu
kszta³cenia do potrzeb rynku pracy.
- Podnoszenie kwalifikacji zawodowych zwiêksza szansê na rynku
pracy, ale przy za³o¿eniu, ¿e kszta³cenie to odbywa siê w kierunkach
odpowiadaj¹cych zapotrzebowaniu
– przekonywa³a St anis³awa
Skwar³o. - Tymczasem istotnym
problemem jest utrzymuj¹ce siê
niedopasowanie struktury istniej¹cych kierunków studiów do potrzeb
rynku pracy.

firmy w odbiór karier, zw³aszcza
m³odzie¿y. W przypadku firmy
„Wiœniowski” to siê znakomicie udaje
– doda³a prelegentka.
Wa¿na wiedza.
Brak odpowiednich kompetencji, zbyt ma³e doœwiadczenie
zawodowe i brak motywacji do
pracy – to zdaniem dr hab. Alicji Miœ,
profesora krakowskiego Uniwersytetu Ekonomicznego, najwa¿niejsze przyczyny niespe³nienia oczekiwañ pracodawców wobec kandydatów do pracy. – Najmniej
interesuje pracodawców inteligencja
ogólna – przekonywa³a prelegentka.
– Mniej wa¿ne jest tak¿e wykszta³cenie w sensie formalnym. Pracodawcy przede wszystkim oczekuj¹
przygotowania kandydata do pracy
na konkretnym stanowisku, czyli
osób, które maj¹ wiedzê, doœwiadczenie i umiejêtnoœci w tym zakresie
– doda³a pani profesor.
Czy na s¹deckim rynku
pracy brakuje fachowców?

Dyr. Stanis³awa Skwar³o i dyr. Urszula Durañska (Wiœniowski)

Poda¿ a popyt na pracê.
Konferencja rozpoczê³a siê
od prezentacji zagadnienia poda¿y
pracy i popytu na ni¹, przygotowanej przez Stanis³awê Skwar³o,
dyrektor S¹deckiego Urzêdu Pracy.
Zasadniczym motywem prelekcji i
ca³ej konferencji by³a sytuacja
zawodowa m³odzie¿y. – Problem
zatrudnienia m³odzie¿y sta³ siê
problemem globalnym – przypomnia³a Stanis³awa Skwar³o. Spoœród ponad 4300 bezrobotnych zarejestrowanych w SUP co czwarta jest
w wieku poni¿ej 25 lat. Jedn¹
z g³ównych przyczyn tego stanu

Sprzedawcy i ekonomiœci.
Na ma³opolskim rynku
pracy najbardziej poszukiwani s¹
robotnicy budowlani, mechanicy
maszyn i urz¹dzeñ, kierowcy oraz
sprzedawcy. Raport na ten temat
przygotowa³o Ma³opolskie Obserwatorium Rynku Pracy i Edukacji. –
Nie mo¿na mówiæ o budowaniu
kariery zawodowej, zw³aszcza m³odzie¿y, bez wspó³dzia³ania z pracodawcami - podsumowa³a dyr.
Skwar³o. – Administracja musi mieæ
wizjê walki z bezrobociem, ale
realizacja tej wizji nale¿y do pracodawców. Chcemy w³¹czyæ s¹deckie
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- W jaki sposób instytucje
edukacyjne i instytucje rynku pracy
wp³ywaj¹ na poda¿ i popyt na rynku
pracy? – to pytanie postawi³a dr
Beata Buchelt z krakowskiego
Uniwersytetu Ekonomicznego jako
wstêp do panelu dyskusyjnego „Czy
na s¹deckim rynku pracy brakuje
fachowców?” Wziêli w nim udzia³
przedstawiciele samorz¹du lokallokalnego, instytucji kszta³cenia
zawodowego, rynku pracy i s¹deccy
przedsiêbiorcy.
Dyskusjê na temat edukacji
zawodowej rozpoczê³a Bo¿ena Jawor, zastêpca prezydenta Nowego
S¹cza odpowiadaj¹ca miêdzy innymi za oœwiatê. Przekonywa³a, ¿e
s¹deckie szko³y kszta³c¹ce w zawodzie robi¹ to bardzo dobrze.

– Problem polega na tym, ¿e
wesz³o na rynek s¹decki wiele szkó³
tzw. sieciowych – ubolewa³a pani
prezydent. – Ja oœmielam siê to mówiæ
g³oœno i publicznie: te szko³y nie
najlepiej przygotowuj¹ do zawodu –
podsumowa³a pani prezydent.
O znaczeniu kszta³cenia zawodowego œwiadcz¹ losy absolwentów. –
Co roku spotykam siê absolwentami
mojej szko³y – opowiada³a pani
prezydent. – Trzy czwarte z nich
pracuje w zawodzie, jedna czwarta
zmieni³a zawód i w zasadzie nie ma
wœród nich bezrobotnych.

Uczestnicy konferencji

O kompetencjach zawodowych absolwentów szkó³ i kursów
prowadzonych przez rzemieœlników
przekonywa³ Czes³aw Krupa, dyrektor Izby Rzemios³a i Przedsiêbiorczoœci w Nowym S¹czu. Dyr.
Krupa wskazywa³ na specyfikê pracy
w rzemioœle. – Pracodawca, pracowwnik w³aœciciel – czêsto s¹ to osoby
bardzo ze sob¹ z¿yte. I nie mo¿e byæ
inaczej, bo czêsto s¹ to firmy rodzinne.
Wra¿enie deja vu.
- Czytaj¹c tytu³: czy na
s¹deckim rynku pracy brakuje
fachowców przypomnia³a mi siê
niemal identyczna konferencja sprzed
trzydziestu lat – od takich s³ów
rozpocz¹³ swoj¹ wypowiedŸ Jerzy
Leœniak, znany s¹decki dziennikarz
i regionalista. – By³y takie same
narzekania, ¿e z Nowego S¹cza
uciekaj¹ fachowcy. Myœlê, ¿e musimy
siê z tym pogodziæ, ¿e zjawisko braku
fachowców jest zjawiskiem ponad-

czasowym i ponadustrojowym i wystêpuje na ca³ym œwiecie.
– Wbrew obiegowym opiniom
nie jest prawd¹, ¿e fachowcy nie maj¹
do czego wracaæ – przekonywa³a
Urszula Durañska. – My czekamy na
takich ludzi. Niech próbuj¹.
Poda¿ i popyt pracy.
Kojarzeniem popytu i poda¿y na rynku pracy zajmuj¹ siê
instytucje rynku pracy, w tym
i S¹decki Urz¹d Pracy. Teresa
Po³omska, zastêpca dyrektora SUP
przypomnia³a, ¿e urzêdy pracy
posiadaj¹ instrumenty, które przynajmniej w czêœci pozwalaj¹ na
likwidacjê barier pomiêdzy wymaganiami pracodawców i oczekiwaniami poszukuj¹cych pracy. –
Przede wszystkim œwiadczymy us³ugi
rynku pracy: poœrednictwa zawodowego, poradnictwa i informacji
zawodowej, gdzie doradcy zawodowi
pomagaj¹ osobom bezrobotnym
w wyborze zawodu lub jego zmianie,
natomiast pracodawcom w doborze
odpowiednich kandydatów do pracy –
wylicza³a.

Uczestnicy panelu.

Dyskusjê podsumowa³a dr
Beata Buchelt. – Doskonalimy kwalifikacje, ale nie wiemy, czy jednoczeœnie
doskonalimy kompetencje i umiejêtnoœci, które s¹ przydatne na stanowisku pracy – stwierdzi³a. – Na szczêœcie
zmiany w edukacji id¹ w³aœnie
w kierunku doskonalenia umiejêtnoœci, co jest odpowiedzi¹ na potrzeby
pracodawców.

Über hundert Arbeitsgeber, Vetreter der
Berufsschulen und Arbeitsamten traffen
sich auf Konferenz “Berufsausstalltung Arbeitsgeberbedürfniss - Arbeitsmarkt”
(19 X 2011) in Firma “Wisniowski”. Das
war ein Teil von Karrierewoche.
Konferenz wurde von Frau Bozena Jawor,
vice-Präsident unserer Stadt eröffnet.
Das erste Auftretten hatte Frau Stanislawa
Skwarlo, unsere Direktorin. Titel dieses Auftrettens - Angebot und Bedarf auf dem
Arbeitsmarkt. - Jetzt das Wichtigste auf dem
Arbeitsmarkt ist junge Männer Beschäftigung
- sagte Frau Stanislawa. - Die Chance auf
Arbeit besser wird, wenn die Austellung sich
wechseln. Zusammenarbeit mit Unternehmer
- das ist das Wichtigste.
Wenn suchen die Unternehmer? - Die Arbeitsgeber suchen Leute mit notwendigen Fähigkeiten - erklärte Proffesor Alicja Mis aus
Krakau. - Intelligenz, Ausbildung - das ist
weniger wichtig.
Spezialisten und Experten auf dem Arbeitsmarkt in Nowy Sacz - ja oder nicht genug? da war Thema der Diskussion, welche Frau
Beata Buchelt, Wirtschaftler aus Krakau
führte. Frau Bozena Jawor (Beruf - Lehrerin)
sagte, das Berufsschulen aus Nowy Sacz
machen ihre Arbeit sehr gut. - Ich treffe meine
Studenten jedes Jahr - erklärte. - Keiner von
ihnen ist Arbeitslos .
- Ich habe deja vu - sagte Herr Jerzy Lesniak,
Journalist. - Vor dreissig Jahren namm ich an
Konferenz teil und alle klagten, das Spezialisten flohen aus Nowy Sacz. Jetz ist das
gleiche. Experten suchen gute Belohnung überzeugt.
- Wir haben gute Angebot für junge Experten
- sagte Frau Urszula Duranska, Personaldirektor aus Wisniowski. - Wir laden sie zu
unsere Firma!
- Mehr Chance auf dem Arbeitsmarkt häng
von Fähigkeiten - summte Frau Buchelt. Glück das Reformen in den Berufsschulen
gehen in diese Richtung.
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Przepustka do kariery

Sta¿ umo¿liwia nabycie praktycznych umiejêtnoœci zawodowych bez nawi¹zywania stosunku
pracy z pracodawc¹ - tyle definicja. W praktyce ten popularny
program aktywizacji zawodowej
mo¿e byæ przepustk¹ do sta³ego
zatrudnienia.
S¹decka firma Fakro Sp. z o. o. to
w bran¿y okien dachowych prawdziwy tygrys - zajmuje drugie miejsce na
œwiecie. 15% globalnej produkcji
okien dachowych ma stempel Fakro.
Nic dziwnego, ¿e Halina Podgórny,
dyrektor do spraw personalnych, jest
osob¹ bardzo zabiegan¹, znajduje
jednak chwilê na rozmowê o sta¿ach
i sta¿ystkach, jakie do Fakro skierowa³ S¹decki Urz¹d Pracy.
- Sta¿e s¹ dla pracodawcy programem niezwykle interesuj¹cym wyjaœnia pani Halina. - Pozwalaj¹
poznaæ sta¿ystów, wy³owiæ spoœród
nich najlepszych i zaproponowaæ im
pracê. Na rozmowie kwalifikacyjnej
nie mo¿na poznaæ cz³owieka w pe³ni,
sta¿ daje tak¹ szansê - dodaje pani
dyrektor.

Dyr. Halina Podgórny (z lewej)
i dyr. SUP Stanis³awa Skwar³o.

W Fakro w³aœnie dobieg³a koñca
kolejna edycja programu. Spoœród
trzech osób, które rozpoczê³y sta¿,
dwie otrzyma³y propozycjê pracy.
Jedn¹ z nich jest Krystyna Zawiœlan, z
zawodu menad¿er ma³ych i œrednich
firm. Pracowa³a ju¿ wczeœniej, ale to
w³aœnie sta¿ okaza³ siê najbardziej
wartoœciowym doœwiadczeniem. Podczas sta¿u dobrze pozna³am strukturê firmy i zasady jej funkcjonowania - wspomina. - Po sta¿u, ku

mojej radoœci, otrzyma³am propozycjê pracy w dziale zakupów, gdzie
odpowiadam za realizacjê zamówieñ.
Cieszê siê, ¿e mi siê uda³o, ¿e dosta³am
szansê, a firma mi zaufa³a - nie kryje
radoœci pani Krystyna.

Krystyna Zawiœlan.

Podobnym efektem zakoñczy³ siê
sta¿ Barbary Kosek, tak¿e ekonomistki z wykszta³cenia. W dziale
kadr, gdzie wczeœniej odby³a sta¿,
odpowiada za rozliczanie czasu
pracy. - Jestem bardzo zadowolona
i dalej chcia³abym to robiæ - deklaruje.
- S¹decki Urz¹d Pracy bardzo mi
pomóg³, bo w Nowym S¹czu trudno
o dobr¹ pracê zgodn¹ z wykszta³ceniem.
Sta¿ jest niezast¹pionym Ÿród³em
wiedzy pracodawcy o potencjalnym
pracowniku, ale i sta¿ysta ma okazjê
sf ormu³owaæ swoje oczekiwania
wobec firmy. - Czêsto siê zdarza, ¿e po
takiej rozmowie zmieniaj¹ dzia³ mówi dyr. Podgórny. - Tak by³o
z pani¹ Zawiœlan, która zaczê³a sta¿
w dziale handlu, ale tak siê nam spodoba³a, ¿e zaproponowaliœmy jej
odpowiedzialn¹ pracê w dziale
zakupów surowców do produkcji.
Ograniczenie œrodków Funduszu
Pracy nie pozwala na skorzystanie ze
sta¿y przez wszystkich chêtnych,
a czas trwania programu zosta³
w SUP skrócony z 6 do 4 miesiêcy. Szkoda, bo kiedy sta¿ trwa³ pó³ roku,
by³a wiêksza szansa na pojawienie siê
w tym czasie nowych miejsc pracy ubolewa dyr. Podgórny. Do koñca
roku SUP skieruje na sta¿ w ró¿nych
s¹deckich firmach 143 osoby bezrobotne. Dla wiêkszoœci z nich to
realna szansa na pracê.

6
S¹decki Rynek Pracy Nr 9 paŸdziernik 2011

TO ROBIMY
Sta¿e zawodowe to program polegaj¹cy na
zdobywaniu doœwiadczenia zawodowego
bez nawi¹zywania stosunku pracy z pracodawc¹. Do odbycia sta¿u mog¹ byæ kierowane osoby w szczególnej sytuacji na rynku
pracy: do 25. i powy¿ej 50. roku ¿ycia, bez
kwalifikacji zawodowych, bez wykszta³cenia œredniego i doœwiadczenia zawodowego. W szczególnej sytuacji na rynku pracy
s¹ tak¿e bezrobotni d³ugotrwale, bezrobotni, którzy nie podjêli zatrudnienia po
opuszczeniu zak³adu karnego oraz bezrobotni niepe³nosprawni oraz kobiety, które nie
podjê³y zatrudnienia po urodzeniu dziecka.
Osoba odbywaj¹ca sta¿ zobowi¹zana jest do
starannego i sumiennego wykonywania
zadañ objêtych programem sta¿u. Na
zakoñczenie uczestnik sta¿u powinien
sporz¹dziæ sprawozdanie z jego przebiegu,
zawieraj¹cego informacje o wykonywanych zadaniach i nabytych umiejêtnoœciach.
Podstawowy okres odbywania sta¿u wynosi
6 miesiêcy w przypadku stanowisk
biurowych i pokrewnych oraz 3 miesi¹ce
w pozosta³ych przypadkach. Jeœli osoba
bezrobotna ma poni¿ej 25 lat, sta¿ mo¿e byæ
wyd³u¿ony nawet do 12 miesiêcy. W okresie
odbywania sta¿u przys³uguje stypendium
w wysokoœci 120% zasi³ku dla bezrobotnych. Sta¿yœcie przys³uguje tak¿e ubezpieczenie wypadkowe, emerytalne i rentowe.

UNSERE AKTIVITÄT
Berufserfahrung - das ist ein Programm, wo
Teilnehmer praktische Fertigkeiten in
seinem Beruf bekommen können. Das
Programm ist zu Arbeitslose in schwere
Situation auf dem Arbeitsmarkt gerichtet. In
Pressemitteilung neben schreiben wir über
Berufserfahrungen in der Firma Fakro in
Nowy Sacz. In dieser Firma organizieren wir
Programm für drei Personen. Zwei von ihnen
erholten arbeit in Fakro. - Ich freue mich
sehr- sagte Barbara Zawislan, auf dem Photo
oben. - In vier Monaten kennte ich sehr gut
Struktur der Firma und Regeln der Funktion.
Nach den Programm bekamm ich die Arbeit.
Das Programm dauert von 3 bis zu 12
Monate. Der Teilnehmer bekommt 120%
Arbeitslosengeld und alle Versicherungen.
In 2011 wollen wir etwa zwei hundert
Arbeitslos mit diesem Programm aktivieren.

PROJEKTY SUP

TO ROBIMY

Poszerzamy horyzonty
Edukacja jest walut¹ przysz³oœci –
takie has³o przyœwieca Stowarzyszeniu Kszta³cenia Zawodowego Eberswalde. W³aœnie to stowarzyszenie z miasta Eberswalde
w Brandenburgii bêdzie gospodarzem projektu pn. „Poszerzamy
nasze horyzonty ”, w którym
weŸmie udzia³ 16 osób z Nowego
S¹cza zajmuj¹cych siê kszta³ceniem i szkoleniem zawodowym.
Uczestnicy bêd¹ mieli okazjê
przekonaæ siê osobiœcie, jak has³a
przekuwa siê w rzeczywistoœæ..
21 wrzeœnia w S¹deckim Urzêdzie
Pracy mia³o miejsce spotkanie
inf ormacyjne dla potencjalnych
uczestników projektu pod nazw¹
„Poszerzamy nasze horyzonty –
wymiana doœwiadczeñ w zakresie
kszta³cenia zawodowego doros³ych”.
Przedsiêwziêcie realizowane jest
w ramach programu Uczenie siê
przez ca³e ¿ycie – Leonardo da Vinci
i polega na wymianie doœwiadczeñ
osób odpowiedzialnych za kszta³cenie i szkolenie zawodowe. Uczestnicy projektu bêd¹ goœciæ w kilku
niemieckich urzêdach i agencjach
pracy oraz prywatnej szkole zawodowej.

Za³o¿enia projektu oraz planowane
rezultaty przedstawili pracownicy
Dzia³u Programów i Wspó³pracy
SUP: Ma³gorzata Sopata (koordynator projektu) oraz £ukasz Stêpieñ.
Uczestnikami projektu bêd¹ przedstawiciele s¹deckich w³adz samorz¹dowych, uczelni i zak³adów pracy,
a tak¿e pracownicy SUP zajmuj¹cy

siê szkoleniami. Wyjazd nast¹pi
w dwóch terminach: na prze³omie
listopada i grudnia tego roku (I
grupa) oraz w marcu przysz³ego
roku (II grupa). „Inwestycja w wiedzê
jest najlepszym interesem” – powiedzia³ kiedyœ Beniamin Franklin
i trudno odmówiæ mu racji.

Uczestnikom projektu zale¿y tak¿e
na nawi¹zaniu kontaktów z niemieckimi w³adzami lokalnymi, urzêdami pracy i agencjami zatrudnienia
w kontekœcie otwartego ju¿ dla
Polaków niemieckiego rynku pracy.
Eberswalde jest urokliwym,
czterdziestotysiêcznym miastem
po³o¿onym wœród lasów i jezior, ok.
50 kilometrów na pó³nocny wschód
od Berlina. Kiedyœ by³o du¿ym
oœrodkiem przemys³u ciê¿kiego,
teraz miasto stawia przede wszystkim na turystykê i wypoczynek.
Stowarzyszenie Kszta³cenia Zawodowego (Berufsbildungsverein
Eberswalde EV) zosta³o za³o¿one
w 1990 roku i jest organizacj¹ nonprofit zajmuj¹c¹ siê poradnictwem
zawodowym i szkoleniami. Liczy
ponad stu cz³onków, a w ró¿nych
programach edukacyjnych stale
bierze udzia³ ponad 800 osób.
Organizacja prowadzi niepubliczn¹
szko³ê zawodow¹, któr¹ miêdzy
innymi zwiedz¹ uczestnicy projektu.
Projekt „Poszerzamy nasze horyzonty” rozpocz¹³ siê 1 wrzeœnia
i potrwa do koñca czerwca 2012 r.
Koszty (ponad 21 tys. euro) w ca³oœci pochodz¹ z funduszy UE.

S¹decki Urz¹d Pracy realizuje obecnie trzy
projekty wspó³finansowane ze œrodków Unii
Europejskiej.
Samozatrudnienie Umiejêtnoœci Praca
Poddzia³anie 6.1.3. PO KL

Celem projektu jest ograniczenie
bezrobocia wœród osób zarejestrowanych w SUP, zw³aszcza znajduj¹cych siê w szczególnej sytuacji na
rynku pracy. Od pocz¹tku realizacji
projektu, tj. od 1 marca 2008 r.
aktywizacj¹ zawodow¹ objêto ju¿
ponad 2600 osób i wydatkowano
ponad 14,5 mln z³. W bie¿¹cym roku
w ramach projektu aktywizacj¹
zostanie objêtych 146 osób kosztem
1 352 tys. z³.
SUPer Urz¹d
Poddzia³anie 6.1.2. PO KL
G³ównym celem projektu, realizowanego od paŸdziernika 2009 roku,
jest podniesienie kwalifikacji zawodowych pracowników SUP oraz
poprawa dostêpnoœci i jakoœci œwiadczonych us³ug rynku pracy. Wartoœæ
projektu wynosi ogó³em 267 tys. z³,
w tym 227 tys. z³ to dofinansowanie.
Poszerzamy nasze horyzonty
Leonardo da Vinci
(szczegó³y obok)
.

UNSERE AKTIVITÄT

Wir realisieren jetzt drei Projekte mit der
europäischen Finanzierung: ein von ihnen
Arbeitslose in schwerer Situatzion Lebenslage auf dem Arbeitsmarkt in Nowy Sacz
betrifft. Wir schlagen ihnen Berufspraxis
und Geld für eigene Firma vor. Im Text rechts
schreiben wir über Projekt “Horizonte
Erweitern ”, die mit Berufsbildungsverein

Eberswalde EV” realisiert ist. Wir
schreiben auch etwas über Schönheit
der Stadt Eberswalde und Umgebung und
wir freuen uns auf das Treffen!

Wiêcej o naszych projektach na str. 10 - 11
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WYWIAD

Krok po kroku
Rozmowa z Miros³awem WITKOWSKIM

teraz (rozmawiamy 11 paŸdziernika
- przyp. WT) jadê do Warszawy na
spotkanie z wybitnym kompozytorem Januszem Sentem.

- Jesteœ solist¹ operowym,
piosenkarzem, kompozytorem,
szo³menem, menad¿erem w³asnej firmy... Która z tych ról jest Ci
najbli¿sza?
- Rola muzyka, w szerokim
pojêciu tego s³owa. Muzyka w stylu
tych wybitnych muzyków amerykañskich, którzy nie tylko parali siê
œpiewem, ale i komponowali, tworzyli w³asne widowiska. Ostatnio
us³ysza³em piêkne zdanie Stana
Borysa: “o artyœcie nie decyduje
wykonywanie coverów. Na tym siê
mo¿na du¿o nauczyæ, ale prawdziwego artystê mo¿na poznaæ tylko po
posiadaniu w³asnego i niepowtarzalnego repertuaru”. Rok temu
postanowi³em przypomnieæ siê
szerokiej publicznoœci po 10 latach
spêdzonych w operze. Teraz moim
celem jest - za rok, mo¿e dwa staniêcie na scenie z pe³nym,
pó³toragodzinnym recitalem. Z
w³asnymi utworami, przygotowanymi we wspó³pracy ze œwietnymi kompozytorami. W³aœnie

Nagranie dla TV Kraków (2011)

Fot. Dorota Czoch

Fot. Dorota Czoch

- W budowaniu kariery
trochê pomaga Ci S¹decki Urz¹d
Pracy...
- Tak, otrzyma³em dotacjê

dzy ekonomicznej. Muzyka bez
biznesu nie istnieje, no, mo¿e na
bardzo niszowym poziomie.
- Krótko mówi¹c...
- Krótko mówi¹c, S¹decki
Urz¹d Pracy to jest miejsce, które
da³o mi napêd do moich skrzyde³. Ja
mia³em skrzyd³a, ale potrzeba mi

Podczas nagrania programu “The Voice of Poland”

na rozpoczêcie w³asnej dzia³alnoœci
gospodarczej. Jestem muzykiem i do
tej pory nie zna³em siê na meandrach biznesowych. Ca³y czas szuka³em menad¿era. Okaza³o siê, ¿e
znalaz³em go w sobie, dziêki pracownikom Urzêdu Pracy, którzy
zwrócili mi uwagê na szereg rzeczy,
które mogê poprawiæ. Okaza³o siê,
¿e nie tylko jestem muzykiem,
kompozytorem, œpiewa k i e m , s z a l o ny m
cz³owiekiem, ale muszê te¿ Byæ biznesmenem, który potrafi
wypisywaæ rachunki,
konstruowaæ umowy
i rozmawiaæ z ksiêgow¹. Ci, którzy mnie
zatrudniaj¹, rozmawiaj¹ ze mn¹ na tym
samym poziomie wie-
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by³o dobrego silnika i tym silnikiem
okaza³ siê w³aœnie SUP. Ju¿ od
grudnia 2010 roku zatrudni³em
ponad siedmiu muzyków. Bardzo siê
z tego cieszê, bo na tym skorzysta³a
nie tylko muzyka, nie tylko s³uchacze, ale tak¿e nasz kraj, który
kocham. Ostatnio us³ysza³em, ¿e
jestem wielkim patriot¹, bo zacz¹³em ju¿ p³aciæ podatki.
- Co daje Ci udzia³ w programie The Voice of Poland?
- 10 lat temu powiedzia³bym, ¿e daje mi popularnoœæ, daje
mi du¿o wsparcia dla mojego ego.
Teraz pojecha³em tam po to, ¿eby
poznaæ œwietnych kompozytorów,
muzyków, producentów, menad¿erów. Bo mam w g³owie swoj¹ wizjê
kariery.

- Jesteœ dowodem, ¿e i w
Nowym S¹czu mo¿na siê wybiæ. To
wyj¹tek czy regu³a?
- Z S¹cza mo¿na siê wybiæ
regionalnie. ¯eby siê wybiæ na
szersze wody - ogólnopolskie, europejskie, œwiatowe - potrzeba ogromnej pracy, m¹drych ludzi wokó³
siebie i ogromnego szczêœcia. Ja je
mam od dziecka, mo¿na powiedzieæ,
¿e jestem urodzony w czepku.
Kszta³cê siê muzycznie ju¿ 14 lat,
miêdzy innymi w Akademii Muzycznej w £odzi i Indiana University
Jacobs School of Music w USA.
Poznajê fajnych ludzi, wystêpowa³em z Jose Cur¹ i muzykami
Metropolitan Opera w Nowym
Jorku. To, co mnie wyró¿nia, to wizja
tego, co chcê robiæ. Kiedy mówiê
o tym ludziom, pukaj¹ siê w g³owê
¿e to niemo¿liwe do osi¹gniêcia. A ja
wiem, ¿e krok po kroku, punkt po
punkcie dojdê do celu.

- Czyli?
- Wydania p³yty, która
sprzeda siê w nak³adzie 50 mln
sztuk. Minimum 200 koncertów
w roku i œpiewania przez najbli¿sze
50 lat na ca³ym œwiecie.
- To w S¹czu ju¿ Ciê nie
bêdzie.
- Ale ja w³aœnie kupujê
mieszkanie w Nowym S¹czu! Podró¿owa³em niemal po ca³ym œwiecie,
ale zawsze wracam do Nowego
S¹cza. To jest miasto z trochê zwolnionym tempem ¿ycia, spokojnymi
ludŸmi, to jest miasto tañsze od
innych i bardziej przyjazne dla
œrodowiska. Czujê siê tutaj wspaniale i gdybym zrobi³ karierê
œwiatow¹ to zawsze moim domem
bêdzie Nowy S¹cz. To jest moje
miasto, które kocham.
- Dziêkujê za rozmowê.
(Rozm. WT)

MIROS£AW WITKOWSKI
Miros³aw Witkowski (ur.1979) jest absolwentem wydzia³u wokalno-aktorskiego
Akademii Muzycznej w £odzi (2006) i stypendyst¹ Jacobs Scholarship renomowanej
amerykañskiej uczelni muzycznej Indiana
Univewrsity Jacobs School of Music
w Bloomington (USA), gdzie ukoñczy³
z wyró¿nieniem studia podyplomowe. Jako
solista wspó³pracowa³ z Teatrem Muzycznym w £odzi, Opera and Ballet Theater
w Bloomington, oper¹ w Sarasocie na
Florydzie, teatrami muzycznymi w Bambergu i Bayreuth (Niemcy) oraz Nancy we
Francji. Ma w dorobku ponad 20 ról
operowych i musicalowych.
Jest laureatem wielu miêdzynarodowych
konkursów wokalnych. Koncertowa³ w towarzystwie takich gwiazd jak Jose Cura,
Helmuth Rilling i Kri Te Kanawa. Jest tak¿e
laureatem wielu konkursów w Polsce,
miêdzy innymi Gali Piêciolecia telewizyjnej
“Szansy na sukces”. W 2011 roku z powodzeniem próbowa³ swoich si³ w telewizyjnym show “The Voice of Poland”.
W swojej twórczoœci z powodzeniem ³¹czy
elementy techniki klasycznej i rozrywkowej.
(ród³o: www.miroslaw-witkowski.com)

Miroslaw Witkowski - der polnische
Sänger aus Nowy Sacz. Er studierte auf
Misic Academy in Lodz und Indiana
University Jacobs School of Music in
Bloomington (USA). Miroslaw Witkowski
nimmt in vielen internazionalen Musikwettbewerbs teil und Preises bekamm. Er
a r b e i te t e u n te r a n de re m i n
Musiktheaters in Bayreuth und Bamberg.
Nach 10 Jahren er hat Grosse Szene
verlassen und Leichte Repertoire singt Frank Sinatra, Ray Charles und andere. Er
auftritt in vielen schows in polnische TV.

Na gali konkursu “Mój sposób na biznes” (2010)

Heute er hat eigene Künstleragentur in
Nowy Sacz. Ihre Firma nimmt in unserem
Wettbewerb “Mein Weg zum Geschäft” teil.
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PARTNERSTWA I PARTNERZY

S¥DECKI URZ¥D PRACY

Razem mo¿na wiêcej

P

artnerstwo na
Rzecz Lokalnego
Rynku Pracy jest
najwa¿niejsz¹, ale niejedyn¹
form¹ wspó³pracy SUP z innymi
organizacjami i instytucjami.
Poni¿ej piszemy o projektach,
w których uczestniczymy - o najjwa¿niejszych nieco szerzej.
Ma³opolskie Obserwatorium Rynku Pracy i Edukacji.
Projekt realizowany jest
przez Wojewódzki Urz¹d Pracy
w Krakowie w ramach Programu
Operacyjnego Kapita³ Ludzki, Dzia³anie 6.1.2. Wsparcie powiatowych
i wojewódzkich urzêdów pracy
w realizacji zadañ na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie. Projekt wspó³finansowany jest z Europejskiego
Funduszu Spo³ecznego.
G³ównym celem projektu
jest wspomaganie procesów decyzyjnych poprzez monitorowanie
zmian spo³eczno - gospodarczych
zachodz¹cych na ma³opolskim
rynku pracy oraz dostarczanie
zdobytych informacji instytucjom
zajmuj¹cym siê kreowaniem polityki zatrudnienia i edukacji. Obser-

watorium wypracowuje rozwi¹zania, które umo¿liwiaj¹ cykliczne
badania i analizy oraz doskonali
rozwi¹zania w zakresie wymiany
informacji o rynku pracy i jego
otoczeniu.
Obserwatorium nie tylko
dostarcza informacji na temat
zjawisk i trendów na lokalnym
i regionalnym rynku pracy. Najwa¿niejszym polem dzia³añ s¹ badania
i analizy dotycz¹ce problemów
rynku pracy i edukacji w Ma³opolsce
pod k¹tem losów absolwentów
szkó³ i zapotrzebowania na pracowników zg³aszanego przez pracodawców. Efektem prac badawczych
s¹ wnioski i rekomendacje, które
S¹decki Urz¹d Pracy wykorzystuje
przy kszta³towaniu polityki zatrudnienia w regionie. Projekt realizowany jest od stycznia 2008 do
grudnia 2014 roku.

instytucji, wspieraj¹cych mieszkañców regionu w ich rozwoju osobistym i zawodowym. Celem wsparcia
jest zapewnienie kompetentnych
kadr dla konkurencyjnej i innowacyjnej gospodarki Ma³opolski.
G³ówne cele Partnerstwa to
wsparcie polityki kszta³cenia
przez ca³e ¿ycie po³¹czone z promocj¹ wynikaj¹cych z tego korzyœci
oraz wspó³praca instytucji zatrudnienia, edukacji i szkoleñ.
W ramach Partnerstwa
opracowano Ma³opolskie Standardy
Us³ug Edukacyjno - Szkoleniowych.
Pracuje 10 grup zadaniowych;
w trzech z nich (Standardy kompetencyjne, Doradztwo edukacyjno zawodowe i Kszta³cenie zawodowe
na potrzeby rynku pracy) aktywnie
zaanga¿owani s¹ pracownicy SUP.
ABC Gospodarki Spo³ecznej.

Ma³opolskie Partnerstwo
na Rzecz Kszta³cenia Ustawicznego.
W 2008 roku S¹decki Urz¹d
Pracy podpisa³ umowê partnersk¹
na rzecz rozwoju kszta³cenia ustawicznego w regionie. Obecnie w
MPKU dzia³a wspólnie prawie 100

Joanna Masiak prowadzi spotkanie na temat kszta³cenia ustawicznego (2011).
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Projekt realizowany jest
przez Wojewódzki Urz¹d Pracy
w Krakowie w ramach Programu
Operacyjnego Kapita³ Ludzki Priorytet VII- Promocja integracji
spo³ecznej, Poddzia³anie 7.2.1. Aktywizacja zawodowa i spo³eczna
osób zagro¿onych wykluczeniem
spo³ecznym.
Cel projektu to aktywizacja
spo³eczna i zawodowa osób
niepracuj¹cych, zagro¿onych wykluczeniem spo³ecznym, zw³aszcza
kobiet i osób niepe³nosprawnych
oraz wsparcie dla powstawania
i rozwoju podmiotów aktywizacji
spo³ecznej i zawodowej, a SUP
uczestniczy³ w rekrutacji beneficjentów .
Do projektu zakwalifikowano 1164 osoby. W wyniku projektu
330 osób podjê³o pracê lub dzia³alnoœæ gospodarcz¹, odby³o sta¿
lub szkolenie zawodowe. Utworzono dwa Inkubatory Ekonomii Spo³ecznej oraz piêæ podmiotów
ekonomii spo³ecznej.

Pomocna D³oñ.
Projekt realizowany jest
przez Miejski Oœrodek Pomocy
Spo³ecznej w Nowym S¹czu przy
wspó³pracy S¹deckiego Urzêdu
Pracy. Celem programu jest reintegracja spo³eczna d³ugotrwale
bezrobotnych, którzy z ró¿nych
przyczyn nie s¹ w stanie znaleŸæ
zatrudnienia. Zakoñczenie projektu
nast¹pi w grudniu 2011 roku.
Projekt polega na stworzeniu czterech dziesiêcioosobowych
grup wsparcia. Zajêcia w grupach
odbywaj¹ siê kilka razy w tygodniu. S¹ to zajêcia miêdzy innymi
z psychologiem i doradc¹ zawodowym z SUP. S¹ równie¿ spotkania
z pracownikiem socjalnym, który
pomaga w ró¿nych sprawach ¿yciowych. Beneficjenci poprzez tak¹
grupê uzyskuj¹ równie¿ mo¿liwoœæ
uzyskania pomocy lekarza - specjalisty. Uczestnicy kierowani s¹ tak¿e
do Centrum Integracji Spo³ecznej
STOPIL, gdzie podczas warsztatów
przechodz¹ integracjê zawodow¹
i ucz¹ siê nowych umiejêtnoœci.

Aneta Olszewska, doradca zawodowy w SUP

Zielona Linia.
Od listopada 2009 roku SUP
uczestniczy w realizacji projektu
Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich przy Ministrze Pracy i Polityki

Spo³ecznej pn. Zielona Linia. Celem
projektu, realizowanego przez wiêkszoœæ powiatowych i wojewódzkich
urzêdów pracy, jest zapewnienie
³atwego dostêpu do ofert pracy
i informacji o rynku pracy. Projekt
ma innowacyjny charakter zarówno
w skali kraju jak i Europy - dziêki
po³¹czeniu z numerem 19524
mo¿na uzyskaæ kontakt z urzêdami
pracy we wszystkich województwach.
Inne projekty.
- Partnerstwo na rzecz œwiadczenia
us³ug dla inwestorów pozyskuj¹cych
kadry oraz us³ug outplacementowych
- Wsparcie dla rozwoju publicznych
s³u¿b zatrudnienia w Ma³opolsce,
- Wsparcie ma³opolskich przedsiêbiorstw i ich pracowników w procesie
adaptacji do rzeczywistoœci gospodarczej w dobie kryzysu,
- Progres - program wsparcia
procesów restrukturyzacji i adaptacji
ma³opolskiej gospodarki,
- Youth Business Poland - Ogólnopolski Program Mentoringowy dla
M³odych Przedsiêbiorców,
- Kierunek Ma³opolska - wp³yw
potencja³u spo³eczno-politycznego
migrantów powrotnych na rozwój
Ma³opolski w kontekœcie przygotowania regionu na przyjêcie powracaj¹cych,
- Kobieta - aktor na rynku pracy,
- Pracuj na sukces - aktywne grupy
wsparcia na rynku pracy,
- Wzajemna wspó³praca - szkolenia i
warsztaty dla pracowników instytucji
publicznych realizuj¹cych zadania na
rzecz spo³ecznoœci romskiej,
- Leonardo da Vinci - start do kariery,
- Pracuj¹ca mama,
- Akademia Rozwoju Edukacji Spo³ecznej (ARES),
- Dni Pracy, Edukacji i Szkoleñ,
- S¹deckie Targi Uczelni Wy¿szych,
- Targi “Dom i otoczenie”.
Zestawienie obejmuje tylko projekty
realizowane od 2008 roku.

Wir realisieren viele Projekte in der
Zusammenarbeit mit unseren Partners
aus Arbeits- und Ausbildungsmarkt. In
Text einige Wörter über das wichtigste.
Observation des Arbeitsmarkts in Malopolska. Wir realisieren dieses Projekt mit
Arbeitsamt in Krakau. Ein Ziel dieses
Projekts - Überwachung der Änderungen im
Arbeitsmarkt in Malopolska. Die Anwendungen hilfen die Arbeitsgeber und Berufsschulen gute Entscheidungen zu treffen.
Observation gibt für alle aktuelle Informationen über Trends auf dem Arbeitsmarkt in
Malopolska.
Partnerschaft für das Lebenslange Ausbildung - das ist ein Projekt für beste
Ausbildung zum Beruf. In unseren Zeiten die
Ausbildung muss das ganz Leben dauern.
Unsere Partners in diesem Projekt sind etwa
100 Institutionen und Unternehmer aus
Malopolska. Partnerschaft arbeitet in 10
Gruppen, wir nehmen in drei Gruppen teil.
ABC der Socialwirtschaft - das war ein
Projekt für Arbeitslose in schwieriger
Situation auf dem Arbeitsmarkt: arbeitslose
Frauen, Behinderten und andere Leute den
Socialer Ausschluss droht. Über 300 Mitglieder suchte neue Arbeit oder andere Hilfe
bekommen.
Hilfreiches Hand - das ist ein Projekt, das
wir mit Socialzentrum in Nowy Sacz
realisieren. Mietglieder dieses Projekts sind
auch Arbeitslose in schwierigste Situation
auf dem Arbeitsmarkt. Wir lehren ihnen
neue Berufs und Fähigkeiten und vor allem
sie können die Hilfe der Berufsberater,
Socialassistent und Ärzte benutzen.
Grüne Linie - das ist ein Projekt, wo alle
Arbeitslose können schnell und direkt Hilfe
mit Arbeitssuche bekommen. Unter der
Telefonnummer - 19524 gibt Informationen
über aktuelle Arbeitsangeboten und Trends
auf dem Arbeitsmarkt.
Das sind nur ausgewälte Projekte. Wir
machen viel, viel mehr.
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WSPARCIE DLA PRZEDSIÊBIORCZOŒCI

S¥DECKI URZ¥D PRACY

Byæ wytrwa³ym i dzia³aæ

£

o¿yska, paski klinowe, wê¿e hydrauliczne, œrodki czystoœci - to tylko czêœæ handlowej
oferty firmy “Volpex” w Nowym
S¹czu. Piotr Wolak, w³aœciciel
firmy, prowadzi swój biznes ju¿
od 17 lat. W rozwoju firmy ma
swój udzia³ S¹decki Urz¹d Pracy.

zarejestrowani w S¹deckim Urzêdzie Pracy. W ramach programu
refundacji wyposa¿enia stanowisk
pracy do Volpexu skierowano ju¿ 15
osób. - Straci³em pracê w poprzedniej firmie, bo robi³a redukcjê etatów
- wspomina Robert Krok, sprzedawca w Volpexie. - Zaliczy³em okres
próbny i teraz jestem ju¿ zatrudniony
na czas nieokreœlony - cieszy siê pan
Robert. Takich osób jest znacznie
wiêcej.

Nie zawsze do œmiechu.
Nie zawsze by³o mu do
œmiechu. Po stracie pracy pan
Bart³omiej postanowi³ nie szukaæ
nowego zajêcia u obcych i iœæ na
swoje. W 2005 roku otrzyma³ z SUP
dotacjê na rozpoczêcie dzia³alnoœci
gospodarczej. - Wystarczy³o na
zakup pierwszej maszyny - wspomina. - Teraz mogê konkurowaæ z by³ym
pracodawc¹!

Pomoc nie taka ma³a.
Piotr Wolak docenia pomoc
finansow¹, jak¹ otrzyma³ w ramach
w œlad za skierowanymi do niego
bezrobotnymi. - Za 20 tysiêcy z³otych
mo¿na ju¿ kupiæ biurko, komputer,
kasê fiskaln¹. W sam raz na wyposa¿enie stanowiska pracy dla sprzedawcy - uœmiecha siê.

Piotr Wolak.

Jak to dzia³a?
- Nasza wspó³praca trwa ju¿
od wielu lat - wyjaœnia pan Piotr. Na
czym polega? Zasada jest prosta:
firma poszukuje odpowiednich
pracowników na stanowiska w firmie, urz¹d pracy kieruje odpowiednich kandydatów. - Kiedyœ zatrudnialiœmy 15 osób, teraz 40 - wspomina pan Piotr. - Jako przedsiêbiorstwo
handlowe zatrudniamy i sprzedawców, i kierowców. Ca³y czas poszukujemy odpowiednich ludzi - wiadomo,
¿e nie ka¿de stanowisko ka¿dy siê
nadaje. Urz¹d pracy wie, kogo
potrzebujemy i z pomoc¹ SUP mo¿na
takich ludzi znaleŸæ - dodaje.

Sam sobie sterem.
- Mia³em w ¿yciu taki epizod,
¿e by³em klientem urzêdu pracy wspomina Bart³omiej Dara, w³aœciciel firmy “Euro - bruk” w Nowym
S¹czu. - W³aœciwie to wtedy zaczê³a
siê kariera mojej firmy.
Pana Bart³omieja zastajemy
przy ciê¿kiej pracy, i to dos³ownie.
Jest nie tylko w³aœcicielem swojej
firmy, ale i swoim w³asnym pracodawc¹. Jego firma wygra³a przetarg
i uk³ada kostkê na jednej z ulic
w pobli¿u Nadbrze¿nej. - Moj¹ pracê
w mieœcie widaæ - uœmiecha siê
z satysfakcj¹ pan Bart³omiej.

Teresa Kupis
S¹decki Rynek Pracy Nr 9 paŸdziernik 2011

Byæ wytrwa³ym i dzia³aæ.
Pan Bart³omiej ma œwiadomoœæ, ¿e sprosta konkurencji, jeœli
bêdzie siê dalej rozwija³. - Konkurencja na rynku s¹deckim jest bardzo
du¿a, ale jak na razie nie jest Ÿle przyznaje. - Staramy siê po prostu
byæ wytrwali i dzia³aæ.
S¹decki Urz¹d Pracy wspiera podejmowanie w³asnej dzia³alnoœci gospodarczej ju¿ od 8 lat.
Dziêki dotacjom w Nowym S¹czu
powsta³o 1750 nowych firm, trzy
czwarte w sektorze us³ug. To liczby
godne uwagi.

Jak trafiaj¹ do firmy?
Do firmy trafiaj¹ bezrobotni
12

Bart³omiej Dara.

WSPARCIE DLA OSÓB BEZROBOTNYCH
I POSZUKUJ¥CYCH ZATRUDNIENIA

S¥DECKI URZ¥D PRACY

Nowy S¹cz nale¿y do najbardziej dynamicznych gospodarczo miast Ma³opolski.
Œwiadczy o tym stale zwiêkszaj¹ca siê liczba
zarejestrowanych podmiotów gospodarczych.

140 241
- tyle form wsparcia udzieli³ S¹decki Urz¹d
Pracy w ci¹gu 20 lat swojej dzia³alnoœci.
Na tê liczbê sk³ada siê pomoc w ramach 27
programów: sta¿y, dotacji na w³asn¹ firmê,
refundacji kosztów wyposa¿enia stanowiska pracy,
robót publicznych, prac interwencyjnych i wielu
innych.

9 366
- tyle podmiotów gospodarczych (wg
stanu w koñcu 2010 roku) zosta³o zarejestrowanych w Nowym S¹czu. Daje to wskaŸnik 110,8
firmy na 1000 mieszkañców.

35 726 - tylu bezrobotnych otrzyma³o
skierowania do pracy za poœrednictwem SUP;
33 676 - tyle osób otrzyma³o poradê lub
informacjê zawodow¹ albo uczestniczy³o w zajêciach Klubu Pracy;

12 022

- tyle osób uczestniczy³o

w

szkoleniach;

11 118 - tyle osób otrzyma³o skierowanie
do prac interwencyjnych;

7 328 - tyle osób skierowano na sta¿e;
3 093 - tyle firm powsta³o przy wsparciu
SUP w ramach programu po¿yczek i dotacji na
podjêcie dzia³alnoœci gospodarczej;

848 - tyle stanowisk pracy zosta³o
wyposa¿onych przy wsparciu SUP.

153 649 000 PLN
Tyle œrodków na finansowanie ró¿nych
programów aktywizacji zawodowej osób
bezrobotnych wydatkowano w latach 1990 2011.

Links haben wir ein Paar Zahlen über
unsere Aktivität in 20 Jahren. Wir geben für den
Arbeitslosen aus Nowy Sacz über 140 000
Hilfeformen in 27 Hilfeprogrammen. Über 35
000 Leuten neue Arbeit bekommen, über 33 000
Hilfe mit Arbeitssuche.
Über 12 000 Arbeitslosen nahm in Berufsausbildung teil. Zirka 20 000 war zum Berufspraxis gerichtet.
Mit der Hilfe unserer Arbeitsbüro über
3000 neuen Unternehmen und über 800
Arbeitsstellen entstand. Im Jahren 1990 - 2011
wir haben für Berufsaktivität über 153 000 000
PLN gerichtet.
In Nowy Sacz haben wir über 9300
Unternehmen - 110,8 in der Tausend Einwohner.
Das ist eine gute Leistung in Malopolska. Auf
Seite 12 schreiben wir über Firmen Volpex und
Euro-bruk aus Nowy Sacz, welche sind mit
unsere Hilfe entstanden.
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BEZROBOCIE REJESTROWANE stan w koñcu paŸdziernika 2011 r.

miasto Nowy S¹cz
Miasto Nowy S¹cz :
ludnoœæ
- w wieku produkc.
- w zatrudnieniu
liczba podmiotów gosp.

- 84 537
- 54 531
- 30 200
- 9 366

Liczba bezrobotnych w ewidencji SUP stan w koñcu paŸdziernika 2011 r.
zarejestrowani ogó³em

- 4219

- w tym z prawem do zasi³ku

- 577

- w szczególnej sytuacji

- 3734

rejestracje w paŸdzierniku

- 471

wy³¹czenia z ewidencji

- 626

- w tym podjêcia pracy

- 270
ród³o: SUP

Wir hatten Angst, das es schlechter wird das erste Gedanke war, welcher wir nach der
Statistikanalyse hatten. Anfang November in
Evidenz hatten wir 4219 Arbeitslos. Das ist
156 Personen weniger als im September
2011. Grund? Mehr Rücktritte in der
Rückgang der Arbeitslosigkeit. Wir notieren
auch mehr als in 270 Aufnamen der Arbeit.
Mehrzahl von Arbeitslos (88,5%) sind
Arbeistslos in schwerer Situation auf dem
Arbeitsmarkt. In dieser Gruppe haben wir
Arbeitslos, die unter 25 und über 50 Jahre alt
sind und Behinderten. Wir haben auch
Arbeitslosen ohne Qualifikationen, Ausbildung und Praxis. Die Arbeitslosen aus dieser
Gruppe sind besonders schwer zu aktivieren.
Arbeitsgeber erfordern Praxis von jungen
Männer - und wo kann dieer Junge diese
Praxis abhalten? Wir helfen unserer arbeitslosen Jugend mit vielen Programmen, wo
kann man Berufspraxis bekommen.
In schwerer Situation sind auch Leute über
50 Jahre alt. Die Arbeitsgeber haben Angst,
das älterer Mann schlechter Angestellte
wird. Wir überzeugen Managers in den
Firma, das es nicht der Junge sein so sein
muss. Die Programmen der Arbeitslosenehrebung sind in Kriese überaus wichtig.
Schade, knappes Geld lassen uns weniger
helfen.
Wir haben in Nowy Sacz 9366 Unternehmens (am Ende 2010). In diesen
Firmen arbeiten 32 200 Angestellten.

Obawialiœmy siê, ¿e bêdzie
gorzej - tak najkrócej mo¿na
podsumowaæ analizê statystyczn¹
liczby zarejestrowanych bezrobotnych wed³ug stanu z koñca paŸdziernika 2011 r.
4219 - tylu bezrobotnych znajdowa³o siê w ewidencji w dniu 30
paŸdziernika 2011 r. To o 156 osób
mniej ni¿ w koñcu wrzeœnia i o 69
osób mniej, ni¿ w analogicznym
okresie ubieg³ego roku. Spadek
liczby bezrobotnych spowodowany
jest przede wszystkim znaczn¹
liczb¹ wy³¹czeñ z ewidencji (626
osób). Powodem wy³¹czeñ by³o
najczêœciej podjêcie pracy (270) i
niepotwierdzenie gotowoœci do
podjêcia zatrudnienia (241). Na
szczêœcie nie sprawdzi³y siê prognozy, ¿e wraz z nastaniem jesieni
liczba bezrobotnych radykalnie
wzroœnie, a liczba podjêæ pracy
spadnie, miêdzy innymi ze wzglêdu
na zakoñczenie prac sezonowych.
Zdecydowana wiêkszoœæ bezrobotnych (88,5%) to osoby w szczególnej sytuacji na rynku pracy. Zaliczamy do nich miêdzy innymi
bezrobotnych do 25 i powy¿ej 50
roku ¿ycia, bezrobotnych d³ugotrwale i niepe³nosprawnych, a tak¿e bez
kwalifikacji, wykszta³cenia œredniego lub doœwiadczenia zawodowego. Udzia³ procentowy tej grupy
w ogóle bezrobotnych jest wzglêdnie
sta³y.
Znaczna grupa osób w ewidencji to
bezrobotni bez wykszta³cenia œreddniego (ponad 1800 osób, 42,8%
ogó³u zarejestrowanych). Osoby
z niskim poziomem wykszta³cenia
wykazuj¹ niewielk¹ aktywnoœæ
w poszukiwaniu pracy i podnoszeniu
kwalifikacji zawodowych. Co szósty
bezrobotny ma wykszta³cenie wy¿sze. Bezrobotni z tej grupy szukaj¹
pracy stosunkowo d³ugo - najwiêcej
z nich od 6 do 12 miesiêcy.
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Gazeta Wyborcza w cyklu tekstów
na temat trudnej sytuacji m³odzie¿y
na rynku pracy zada³a pytanie: co
najbardziej pomaga przy szukaniu
pracy? M³odzi ludzie na pierwszym
miejscu wymieniali “doœwiadczenie
zawodowe”. Pracodawcy chêtnie
widz¹ osoby m³ode, wykszta³cone,
ale przynajmniej z 5-letnim doœwiadczeniem zawodowym, którego
m³ody cz³owiek nie ma gdzie zdobyæ.
Tym wiêkszego znaczenia nabieraj¹
sta¿e zawodowe (o sta¿ach organizowanych przez SUP piszemy w tekœcie pt. Przepustka do pracy).
Najliczniejsz¹ grup¹ w strukturze
bezrobotnych w szczególnej sytuacji
na rynku pracy stanowi¹ osoby
d³ugotrwale bezrobotne (1931).
Udzia³ procentowy tej grupy w ogóle
bezrobotnych wynosi prawie po³owê wszystkich zarejestrowanych
(dok³adnie - 45,7%)
- Za m³odzi na emeryturê, za starzy
na zatrudnienie - tak mówi siê o grupie osób w wieku powy¿ej 50 lat
¿ycia. Ten obiegowy s¹d znajduje
potwierdzenie w statystykach. Liczba bezrobotnych w wieku 50+
w dalszym ci¹gu jest znaczna w koñcu paŸdziernika by³o ich
w ewidencji SUP 760 osób (18%
wszystkich zarejestrowanych). Wymagania pracodawców wzros³y na
tyle, ¿e osobom w wieku 50+ trudno
wygraæ rywalizacjê z m³odszymi
pracownikami. Powodem jest nie
tylko s³absze opanowanie nowych
technologii i regu³ korporacyjnych,
ale i pokutuj¹ce przekonanie o gorszej przydatnoœci starszych pracowników ze wzglêdu na zdrowie
i kondycjê. Recept¹ na zmianê tej
sytuacji s¹ programy aktywizacji
adresowane do tej grupy osób,
niestety, ze wzglêdu na ograniczenie œrodków finansowych w bie¿¹cym roku pomoc ta nie mo¿e
dotrzeæ do wszystkich.
Konsultacja merytoryczna: Tomasz Szczepanek

podregion nowos¹decki,
Polska, Unia Europejska

BEZROBOCIE REJESTROWANE stan w koñcu wrzeœnia 2011 r.
Wzrost liczby bezrobotnych w
stosunku do stanu w koñcu sierpnia 2011 r. zanotowa³ G³ówny
Urz¹d Statystyczny. Stopa bezrobocia pozosta³a na takim samym
poziomie. W porównaniu z analogicznym okresem ubieg³ego roku wzros³a zarówno liczba bezrobotnych jak i stopa bezrobocia.
Stopa bezrobocia w Polsce liczona
jako procentowy stosunek liczby
bezrobotnych zarejestrowanych
w urzêdach pracy do liczby ludnoœci
cywilnej czynnej zawodowo wynios³a w koñcu wrzeœnia 11,8%
i by³a taka sama jak w koñcu
poprzedniego miesi¹ca. W skali
kraju bez pracy pozostawa³o ponad
1861 tys. osób.

Stopa bezrobocia w mieœcie
Nowym S¹czu wynios³a w koñcu
wrzeœnia 9,7% i by³a o 0,4% ni¿sza
ni¿ w koñcu poprzedniego miesi¹ca.
Stopa bezrobocia w Nowym S¹czu
jest najni¿sza w podregionie nowos¹deckim, obejmuj¹cym teren by³ego województwa nowos¹deckiego.
Wyj¹wszy jednorazowy skok stopy
bezrobocia w ubieg³ym miesi¹cu
poziom wskaŸnika od czerwca 2011
pozostaje na sta³ym poziomie niespe³na 10 punktów procentowych.

Stopa bezrobocia
- stan w koñcu wrzeœnia 2011 r.

Polska

- 11,8%

Ma³opolska

- 9,9%

Nowy S¹cz

- 9,7%

Unia Europejska

- 9,5%

strefa euro

- 10%

Stopa bezrobocia - m. Nowy S¹cz
ród³o: GUS, Eurostat

11,5
11

11

10,8 10,8

10,7
10,5

10,3
10,1

10,1

9,9

10

9,8

9,7

9,7

9,7

9,5

W stosunku do sierpnia wzrost
liczby bezrobotnych zanotowano
w 11 województwach, spadek
w czterech, w jednym liczba bezrobotnych nie uleg³a zmianie. Najwy¿sza stopa bezrobocia utrzymywa³a
siê nadal w województwach: warmiñsko-mazurskim (18,7%), zachodniopomorskim (16,4%) i kujawskopomorskim (15,9%). Najlepsze
wskaŸniki ponownie zanotowano w
województwach: wielkopolskim
(8,6%), mazowieckim (9,5%),
œl¹skim (9,6%) i ma³opolskim
(9,9%).

ród³o: GUS
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Najwy¿szy poziom wskaŸnika
notuje siê niezmiennie w powiecie
limanowskim (we wrzeœniu by³o to
16,8%) i w powiecie nowos¹deckim
ziemskim (16,1%). Warto zauwa¿yæ,
¿e w obydwu powiatach nast¹pi³
zdecydowany spadek stopy bezrobocia, w Limanowej o 1,9%, w powiecie nowos¹deckim o 0,9%.
Poziom bezrobocia w Unii Europejskiej (EU27) ulega bardzo niewielkim wahaniom. Stopa bezrobocia liczona jako stosunek liczby osób
aktywnie poszukuj¹cych pracy do
liczby ludnoœci aktywnej zawodowo
wynios³a w koñcu sierpnia (ostatnie
dane) 9,5% - identycznie jak
w koñcu poprzedniego miesi¹ca.
W strefie euro (EA17) bezrobocie
wynios³o 10%, równie¿ identycznie
jak w lipcu. Najni¿sz¹ stop¹ bezrobocia niezmiennie legitymuje siê
Austria (3,7%) i Holandia (4,4%),
najgorzej jest w Hiszpanii (21,2%)
i Grecji (16,7%). Polska wg Eurostatu
notuje stopê bezrobocia na poziomie
9,4%.

Wie gross ist Arbeitslosigkeit in unserem
Stadt, Bezirk, Region, Land und in der
Europäische Union? Anfang Oktober
haben wir 9,7%, weniger als im September.
GUS, der polnische Amt für Statistik hat
11,8% in Polen (weniger als im September)
aufgezeichnet. In unserem Region Malopolska haben wir nur 9,9% (vierten Platz in
ganzem Land).
Eurostat, Amt für Statistik der Europäische
Union hat im Ende August 9,5% aufgezeichnet, aber er hat andere Methode der
Nachforschungen (er zählt nur Arbeitslosen,
welche aktiv die Beschäftigung suchen). In
Eurozone Arbeitslosigkeit nach dem August
war 10,0%. Nach dem Eurostat, in Polen
haben wir 9,4% Arbeitslosigkeit (in Deutchland - 6,0%).
Arbeitslosigkeit in unserer Stadt ist wenigere
als in andere Bezirke in Subregion Sandez.
Polnische Arbeitsministerium bitet, das
Arbeitslosigkeit in Herbst mehr als in
Sommer wird. Ursache? Viele Beschäftige
verlieren die Saisonarbeit und kommen nach
Arbeitsamten.
Wir bitet, das die Ministerium recht hat. In
unserem Region Arbeitslosikeit auch auf
Saison Arbeit abhängt. In Sommer Arbeitsmarkt ist die beste Zeit für Suche der Arbeit auch in Deutchland, wo viele Polen die Arbeit
suchen .
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AKTYWIZACJA BEZROBOTNYCH

TO ROBIMY
Refundacja kosztów wyposa¿enia lub
doposa¿enia stanowiska pracy to program
polegaj¹cy na tym, ¿e urz¹d pracy refunduje
wspomniane koszty pod warunkiem
zatrudnienia skierowanego bezrobotnego
przez minimum 24 miesi¹ce. Przez taki sam
okres pracodawca musi utrzymaæ utworzone dziêki refundacji stanowiska pracy.
Refundacja nie mo¿e przekraczaæ 6 krotnoœci przeciêtnego, miesiêcznego wynagrodzenia.
Podmiot mo¿e ubiegaæ siê o refundacjê
jeœli prowadzi³ dzia³alnoœæ co najmniej przez
6 miesiêcy przed dniem z³o¿eniem wniosku.
Na refundacjê nie mo¿e liczyæ pracodawca,
który w okresie 6 miesiêcy przed dniem
z³o¿enia wniosku rozwi¹za³ z pracownikiem stosunek pracy za wypowiedzeniem.
¯eby ubiegaæ siê o refundacjê pracodawca
- beneficjent pomocy nie mo¿e zalegaæ
z wyp³at¹ wynagrodzeñ, sk³adek na ubezpieczenie spo³eczne i innymi daninami publicznymi. Nie mo¿e tak¿e posiadaæ nieuregulowanych zobowi¹zañ cywilnoprawnych.
Pracodawca nie mo¿e byæ tak¿e karany za
przestêpstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu, a jego przedsiêbiorstwo nie
znajduje siê w trudnej sytuacji ekonomicznej.

S¥DECKI URZ¥D PRACY

Trzeba mieæ odwagê

Hotel “Beskid” to jeden
z najbardziej charakterystycznych
obiektów w Nowym S¹czu. Na
prze³omie 2009 i 2010 roku
nowym w³aœcicielem podupadaj¹cego obiektu sta³a siê firma
PPHU “Centrum” sp. z o.o. Nowi
w³aœciciele zainwestowali w unowoczeœnienie hotelu znaczne œrodki i znacz¹co podwy¿szyli jego
standard. Efekt? Od kilku tygodni
hotel “Beskid” to obiekt czterogwiazdkowy.
Firma “Centrum” to jednak nie tylko
hotel. - 27 lat temu zaczynaliœmy od
produkcji kajaków - uœmiecha siê
Jadwiga Popiela, prezes firmy. - Mój
m¹¿, Bogus³aw Popiela i szwagier
uprawiali kajakarstwo górskie i st¹d
wybór bran¿y. Dziœ firma dzia³a
w trzech segmentach: poza hotelarstwem ma sieæ sklepów i zak³ad
produkuj¹cy wyposa¿enie ³azienek
z tworzyw sztucznych. £¹cznie zatrudnia prawie 500 osób.

UNSERE AKTIVITÄT
Hilfe bei der Arbeitsplätzebildung - das ist
ein Programm, wo Arbeitgeber die Kosten
der Arbeitsplätzebildung zurickbekommen
können. Maximalle Quote der Rückerstattung
ist sechsmal durchschnittliche Monatsgehalt.
In Pressemitteilung schreiben wir über
Beskid Hotel in Nowy Sacz. In diesem
Gebäude arbeiten Arbeitslose, die durch
unseres Arbeitsbüro gerichtet haben. Barbara und Krystyna arbeiten in Hotel als
Hausangestellte. - Wir hatten Glück - sagte
Barbara. - Wir sind schon über 50 Jahre alt. Ich
suchte Beschäftigung über zwei Jahre. Hier, im
Hotel, ist wunderschöne Atmosphäre.
Das Programm dauert 2 Jahre. Nach dieser
Zeiten grossteil von Arbeitslosen erhält
permanent Arbeit. In 2011 wollen wir auch
die Arbeitslosen mit diesem Programm zu
aktivieren.

Jadwiga Popiela,
prezes PPHU “Centrum” sp. z o.o.

Firma od dawna wspó³pracuje
z S¹deckim Urzêdem Pracy. - Na
przyk³ad ostatnio by³o u nas trzech
sta¿ystów, skierowanych przez SUP wylicza pani prezes. - Od paŸdziernika wszyscy dostali umowy o pracê,
na kuchni i przy obs³udze pokoi.
Mieliœmy dwie m³ode dziewczyny, one
tak¿e zosta³y na recepcji. Firma
chêtnie wspó³pracuje tak¿e w innych
programach aktywizacji bezrobotnych. - Aktualnie w ramach programu refundacji kosztów wyposa¿enia lub doposa¿enia stanowiska pracy
zatrudniamy 5 osób w charakterze pokojowych i pracowników och-
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rony - wyjaœnia pani prezes. - Jesteœmy z nich bardzo zadowoleni i powa¿nie rozwa¿amy mo¿liwoœæ zaoferowania im pracy na sta³e.

Barbara Janusz (z lewej)
i Krystyna Kulig.

Wszyscy korzystaj¹cy z tego
programu to osoby w szczególnej
sytuacji na rynku pracy, mówi¹c
proœciej -w wieku 50+. O pracê w tym
wieku nie³atwo. - Ja szuka³am pracy
ponad dwa lata - wspomina pani
Barbara, pracuj¹ca w “Beskidzie”
jako pokojowa. - Z t¹ prac¹ tutaj to
nam siê po prostu uda³o - uœmiecha
siê jej kole¿anka, pani Krystyna.
Obydwie zgodnie podkreœlaj¹ dobr¹
atmosferê w pracy. - Bardzo fajnie
nam siê tu pracuje. Kierownictwo jest
super i w ogóle.
Pytamy pani¹ prezes, co trzeba
mieæ, ¿eby otworzyæ w³asny biznes. Przede wszystkim odwagê - podkreœla. Warto wspomnieæ, ¿e “Centrum”
to firma rodzinna. Najm³odsza w rodzinnym biznesie córka Karolina
jeszcze studiuje w Krakowie gospodarkê nieruchomoœciami, a ju¿
zarz¹dza hotelem. “Beskid” stale jest
modernizowany, ma ju¿ krêgielniê
i spa, a w planach jest nawet kasyno.
Z pewnoœci¹ przybêdzie miejsc pracy, a to jest najwa¿niejsze.

Hotel “Beskid”
Apartament.

POŒREDNICTWO PRACY

Defiladowym krokiem
Ponad 250 osób wziê³o udzia³ w
spotkaniu informacyjnym na temat naboru do s³u¿by w Karpackim Oddziale Stra¿y Granicznej
w Nowym S¹czu (29 wrzeœnia). Do
obsadzenia jest 10 miejsc w kompanii reprezentacyjnej SG.

Chêtni gromadzili siê na d³ugo
przed godzin¹ 11, kiedy mia³o
rozpocz¹æ siê spotkanie. Przewa¿ali
mieszkañcy Nowego S¹cza, ale byli
tak¿e zainteresowani z Lublina,
Kielc, £odzi i innych miast. Przekrój
spo³eczny kandydatów by³ bardzo
zró¿nicowany: pracuj¹cy, bezrobotni
(S¹decki Urz¹d Pracy zamieœci³
og³oszenie o naborze na swojej
stronie internetowej i uczestniczy³
w procedurach rekrutacyjnych),
a tak¿e osoby studiuj¹ce i tegoroczni
absolwenci. Kandydaci musieli legitymowaæ siê co najmniej matur¹,
wiekiem do 22 lat i… s³usznym
wzrostem (175 – 190 cm). Mile
widziane by³o prawo jazdy kat. B.
Umiejêtnoœci kroku defiladowego
nie wymagano – tego kandydaci
naucz¹ siê w trakcie szkolenia.

Spotkanie poprowadzi³ kpt.
Pawe³ Drogoœ, naczelnik wydzia³u

kadr i szkolenia KOSG. Pododdzia³
Odwodowy Stra¿y Granicznej (tak¹
oficjaln¹ nazwê nosi kompania repprezentacyjna SG) reprezentowa³
jego dowódca, mjr Krzysztof Janus.
Kandydaci mogli zapoznaæ siê ze
struktur¹ i zadaniami Stra¿y Granicznejipododdzia³u reprezentacyjnego oraz procedur¹ naboru. – Wszyscy,
którzy siê zdecyduj¹ na udzia³ w naborze, musz¹ z³o¿yæ wymagane dokumenty do 15 paŸdziernika – wyjaœnia³
kpt. Drogoœ. - W ci¹gu kilku dni
przeprowadzona zostanie wstêpna
selekcja kandydatów na podstawie
z³o¿onych dokumentów. Kolejny etap
to rozmowy kwalifikacyjne i dalsza
procedura, obejmuj¹ca miêdzy
innymi testy wiedzy i sprawnoœci,
a nawet badanie na wykrywaczu
k³amstw.

TO ROBIMY
Poœrednictwo pracy to podstawowa us³uga
rynku pracy, realizowana przez SUP. Polega
ona udzielaniu pomocy osobom bezrobotnym i poszukuj¹cym pracy w uzyskaniu
odpowiedniego zatrudnienia oraz pracodawcom w pozyskaniu pracowników o poszukiwanych kwalifikacjach zawodowych. W
praktyce poœrednictwo pracy polega na
udostêpnianiu bezrobotnym i poszukuj¹cym
pracy zg³oszonych i aktualnych ofert pracy
oraz kierowaniu ich na wolne miejsca pracy
przy uwzglêdnieniu kwalifikacji zawodowych i wymagañ pracodawcy.
Poœrednictwo pracy obejmuje tak¿e informowanie bezrobotnych i poszukuj¹cych
pracy o aktualnej sytuacji i przewidywanych
zmianach na lokalnym rynku pracy, inicjowaniu i organizowaniu kontaktów bezrobotnych z pracodawcami oraz informowaniu
bezrobotnych o mo¿liwoœciach uzyskania
innej pomocy.

UNSERE AKTIVITÄT
Arbeitsvermittlung - das ist eine grundlegende Dienst unseres Arbeitszentrum. Wir
richten Arbeitslos auf freie Arbeitsplätze,
unterrichten über lokale, örtliche und
regionale Arbeitsmärkte.

Prowadz¹cy spotkanie zastrzeg³, ¿e
warunki s³u¿by okreœlone zosta³y na
podstawie aktualnie obowi¹zuj¹cych przepisów. – Jak wiemy, planowane s¹ pewne zmiany w przebiegu
s³u¿by i systemie emerytalnym –
wyjaœnia³ kpt. Drogoœ – my jednak
opieramy siê na obowi¹zuj¹cym dziœ
stanie prawnym. Zastrzeg³, ¿e jeœli
ustan¹ przes³anki do pe³nienia s³u¿by w pododdziale odwodowym,
kandydat mo¿e zostaæ skierowany
do innego pododdzia³u SG.
Pododdzia³ Odwodowy pe³ni
funkcjê jednostki reprezentacyjnej
ca³ej Stra¿y Granicznej, a nie tylko jej
karpackiego oddzia³u. Chêtnych do
s³u¿by przyci¹gaj¹ tradycja oddzia³u,
pewnoœæ zatrudnienia i presti¿, jaki
siê z tym wi¹¿e.

Wir nehmen auch in Rekrutierung in Institutionen in unserer Stadt teil, wie
Grenzwache Abteilung in Nowy Sacz. Neben
schreiben wir über Rekrutirung zu Paradekompanie in dieser Truppe. Grenzwache
sucht junge (bis 22 Jahre alt) Männer, 175 190 Zentimeter hoch und mit ideale Gesundheit. Zu Kaserne über 250 gekommen sind!
Unsere Kollegen aus Arbeitsvermittlungbüro
(auf dem Photo) organisieren auch die
Treffen Arbeitsgeber und Arbeitslosen.
Monatlich kommen ins Arbeitsbüro etwa
4,500 Kunden .
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PARTNERSTWO NA RZECZ RYNKU PRACY

Partnerstwo - nowe mo¿liwoœci

Cele i zasady dzia³ania.
Idea Partnerstwa narodzi³a
siê przy okazji prac Powiatowej
Rady Zatrudnienia dla Miasta
Nowego S¹cza. Zwieñczeniem prac
koordynowanych przez S¹decki
Urz¹d Pracy by³o sformu³owanie
zasad Partnerstwa, celów jego
dzia³alnoœci oraz sposobów ich
osi¹gniêcia. Najwa¿niejszym celem
jest ograniczenie bezrobocia i o¿ywienie lokalnego rynku pracy.

zmierzaj¹ce nie tylko do utrzymania, ale i wzrostu poziomu
zatrudnienia, takie jak wspieranie
przedsiêbiorczoœci i ³agodzenie
problemów spo³ecznych. - Z ca³¹
pewnoœci¹ to Partnerstwo jest
jednym z wa¿niejszych elementów
systemu, któr y jest t worzony
i realizowany przy wspó³udziale
S¹deckiego Urzêdu Pracy - twierdzi
Marta Mordarska, Pe³nomocnik
Prezydenta ds. Spo³ecznych. - Myœlê,
¿e bêdzie ono wyznaczaæ nowe
mo¿liwoœci i nowe obszary wspó³pracy dla partnerów, którzy zechcieli
podpisaæ to porozumienie, poniewa¿
czêœæ tych partnerów na poziomie
nieformalnym podejmowa³o ju¿
wspólne inicjatywy, natomiast
Partnerstwo stwarza mo¿liwoœæ
tworzenia kolejnych projektów i
d³ugofalowego systemu na rzecz
aktywizacji, promocji zatrudnienia i
tych wszystkich elementów, o których
mówiliœmy.
Porozumienie o wspó³pracy
w ramach Partnerstwa podpisali
przestawicie 22 instytucji - od
Prezydenta Miasta Nowego S¹cza,
lidera projektu, poprzez przedstawicieli lokalnych przedsiêbiorców
i rzemios³a, organizacje pozarz¹dowe dzia³aj¹ce na rzecz lokalnej
spo³ecznoœci i szko³y wy¿sze po
zwi¹zki zawodowe i instytucje
publiczne. Uczestnikami projektu s¹
miêdzy innymi du¿e s¹deckie firmy
- “Newag”, “Erbet” i “Fakro”. - Uwa¿am, ¿e jest du¿o do zmiany, jeœli

Partnerstwo podpisuje Bo¿ena Jawor,
I Zastêpca Prezydenta Nowego S¹cza

Partnerstwo chce osi¹gn¹æ
ten cel poprzez podejmowanie
zadañ na rzecz lokalnej polityki
spo³ecznej i aktywizacji lokalnego
rynku pracy. Chodzi o dzia³ania

Partnerstwo w imieniu Fakro
podpisuje Józef Kronenberger.
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chodzi o mentalnoœæ ludzi - przekonuje Krzysztof Kronenberger, podpisuj¹cy porozumienie w imieniu firmy “Fakro”. - Chodzi o zaktywizowanie ludzi, którzy s¹ w danym momencie bez pracy. To jeszcze
nie koniec œwiata. Optymizmu du¿o
trzeba ludziom wlaæ do serca dodaje.

Uczestnicy spotkania.

O

graniczenie bezrobocia i o¿ywienie
lokalnego rynku
pracy poprzez podejmowanie
dzia³añ na rzecz lokalnej polityki
spo³ecznej i aktywizacji rynku
pracy maj¹cych na celu utrzymanie poziomu zatrudnienia,
wzrost zatrudnienia i samozatrudnienia, wspieranie przedsiêbiorczoœci oraz ³agodzenie problemów spo³ecznych - to najwa¿niejszy cel Partnerstwa na Rzecz
Lokalnego Rynku Pracy. Porozumienie zosta³o podpisane w lipcu
ubieg³ego roku.

O potrzebie zaistnienia
takiej inicjatywy jak Partnerstwo
przekonany jest Józef Pyzik, prezes
Kongregacji Kupieckiej w Nowym S¹czu. - Przedsiêbiorcy bardzo
ceni¹ swój czas. Nie przychodzilibyœmy na spotkanie, które by nie
dawa³o nadziei, ¿e z tego coœ dobrego
bêdzie - przekonuje. - Liczymy, ¿e i to
spotkanie prze³o¿y siê na lepsze
warunki zatrudniania, bo w rozmowach ucz¹ siê obydwie strony - tak od
przedsiêbiorców urzêdnicy, jak i my
siê uczymy postrzegania mo¿liwoœci
na rynku - dodaje.
PARTNERSTWO = NOWE
MO¯LIWOŒCI.
Koniecznoœæ wspó³pracy
wszystkich podmiotów dzia³aj¹cych
- w ró¿ny sposób i w ró¿nym stopniu
- na lokalnym rynku pracy akcentuje
Pani Stanis³awa Skwar³o, dyrektor
S¹deckiego Urzêdu Pracy. - Ograniczenia bezrobocia na lokalnym rynku
pracy i jego negatywnych skutków zw³aszcza wykluczenia spo³ecznego nie da siê osi¹gn¹æ tylko poprzez
dzia³ania SUP - wyjaœnia. - Zadowalaj¹cy efekt mo¿na uzyskaæ przez

podejmowanie wspólnych inicjatyw
maj¹cych na celu wzrost poziomu
zatrudnienia, co w konsekwencji
prowadzi do ³agodzenia problemów
spo³ecznych.
Urzêdy pracy dzia³aj¹ na
podstawie ustawy o promocji
zatrudnienia i instytucjach rynku
pracy, która zawê¿a ich obowi¹zki
przede wszystkim do obszaru
promocji zatrudnienia i ³agodzenia
skutków bezrobocia . - To nie
wystarczy do o¿ywienia lokalnego
rynku pracy - przekonuje Pani
Skwar³o i dodaje: - Przede wszystkim
nale¿y wspieraæ rozwój przedsiêbiorczoœci i inne dzia³ania zwiêkszaj¹ce liczbê miejsc pracy. Je¿eli
bêdziemy to robiæ w partnerstwie, to po³¹czenie si³, œrodków,
umiejêtnoœci i mo¿liwoœci przyniesie
lepsze efekty - podsumowuje pani
dyrektor.
Partnerzy podpisuj¹cy Porozumienie licz¹ w³aœnie na efekt
synergii, który pozwoli na zreali-

zowanie celów projektu. Liczy siê
trafna diagnoza sytuacji na rynku
pracy i pomys³y, jak rozwi¹zaæ
trudnoœci. Partnerzy zamierzaj¹ siê
spotykaæ co najmniej raz w roku
i wymieniaæ pogl¹dy, spostrze¿enia
i postulaty zmian. Wspó³praca
bêdzie siê rozwijaæ tak¿e niezale¿nie
od tych spotkañ, a SUP bêdzie j¹
koordynowa³ - podobnie jak do tej
pory.
Efektem Partnerstwa jest miêdzy innymi - projekt “Poszerzamy
nasze horyzonty” w ramach programu “Leonardo da Vinci”, o którym
piszemy w tym wydaniu SRP.
Podpisanie porozumienia
by³o okazj¹ do prezentacji, jak
aktywizacja bezrobotnych na lokalnym rynku pracy przebiega w praktyce. Dziesiêciu osobom wrêczono
œwiadectwa ukoñczenia szkolenia
w poszukiwanym zawodzie “kucharz
potraw regionalnych”.

Partnerschaft für Lokal Arbeitsmarkt das ist unser wichtigst Projekt der
Mitarbeit mit Unternehmer, Arbeitsgeber
und Arbeitsmarktinstitutionen aus Nowy
Sacz. Wir haben diese Partnerschaft in
Juli letztes Jahr unterschrieben.
Ein Ziel dieses Patnerschaft ist sehr klare;
Begrenzung der Arbeitslosigkeit und Entwicklung der lokalen Wirtschaft. Wir hoffen,
das diese Entwicklung neue Arbeitsplätze
gibt.
In Partnerschaft nimmt über 20 Institutionen und Arbeitsgeber aus Nowy Sacz teil.
Leiter dieses Projekts ist natürlich Herr
Ryszard Nowak, Präsident unserer Stadt.
Im Text kann man sehen, wenn Partnerschaft
unterschreiben war. - Dieses Partnerschaft ist
wichtig Teil unseres Systems Aktivität gegen
Arbeitslosigkeit - sagte Frau MartaMordarska, Vollmacht der Präsident für Socialdings. Wir haben jetzt viele neue Möglichkeiten.
An der Konferenz nehmen Vorträger
grösste Unternemen: Fakro, Newag und
Erbet teil. - Arbeitslosigkeit das ist keine
Weltende - sagte Herr Krzysztof Kronenberg
aus Fakro. - Wir müssen Arbeitslos eine
Hoffnung auf neue Beschäftigung zu geben.
Das Treffen war wichtig für alle Unternehmer aus Nowy Sacz. - Wir lehren, wie alle
Möglichkeiten verwenden - sagte Herr Jozef
Pyzik, Kaufmann.
Zusammenarbeit ist auch wichtig für uns. Wir haben keine Chance gegen Arbeitslosigkeit allein - sagte Frau Stanislawa Skwarlo,
unsere Direktorin. - Wir müssen vor allem
Entwicklung der Lokalen Wirtschaft unterstützen. Nur Unternehmer geben neue Arbeitsplätze. Wenn wir zusammen arbeiten werden, die Effekten werden besser.
Wir zeitgen, wie man Arbeitslosenaktivierung machen kann. Im Rathaus 10
Arbeitlosen Berufszertiffikaten bekammen.
Sie haben jetzt gesuchte Berufe - Koch in der
Regionalküche.

Uczestnicy spotkania.
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KONKURS DLA PRZEDSIÊBIORCÓW

S¥DECKI URZ¥D PRACY

Mój sposób na biznes

O

d czterech lat S¹decki Urz¹d Pracy
prowadzi konkurs
skierowany do osób prowadz¹cych dzia³alnoœæ gospodarcz¹
w Nowym S¹czu - “Mój sposób na
biznes”. G³ównym jego celem jest
promocja przedsiêbiorczoœci
i samozatrudnienia, promowanie
dobrych praktyk, zachêcanie do
zak³adania nowych firm oraz
tworzenia nowych miejsc pracy.
Konkurs skierowany jest do
przedsiêbiorców prowadz¹cych
dzia³alnoœæ gospodarcz¹ przez
okres minimum 6 miesiêcy na
terenie miasta Nowego S¹cza.
Przedsiêbiorcy chc¹cy wzi¹æ udzia³
w konkursie sk³adaj¹ formularz
zg³oszeniowy, w którym przedstawiaj¹ charakterystykê swej dzia³alnoœci oraz jej wp³yw na otoczenie.
Pierwsza edycja.
Pierwsza edycja odby³a siê
cztery lata temu. 24 listopada 2008
roku w sali reprezentacyjnej s¹deckiego ratusza odby³a siê konferencja
- podsumowanie konkursu. Na
konferencjê corocznie zapraszani s¹
uczestnicy konkursu, pos³owie,
lokalni przedsiêbiorcy i pracodawcy, a tak¿e przedstawiciele s¹deckich instytucji, organizacji gospodarczych i otoczenia biznesowego.
W konferencji bierze udzia³ kapitu³a
konkursu a tak¿e przedstawiciele
Rady Miasta oraz cz³onkowie
Powiatowej Rady Zatrudnienia.
Goœæmi specjalnymi s¹
wiod¹cy przedsiêbiorcy wspó³pracuj¹cy z SUP. Goœciem pierwszej
konferencji by³ pan Roman Kluska,
za³o¿yciel Optimusa, znanej polskiej
firmy komputerowej lat 90-tych
(lider w dziedzinie produkcji komputerów i kas fiskalnych) a tak¿e
wspó³twórca portalu onet.pl.

Roman Kluska.

Roman Kluska swoim wyswyst¹pieniem pt. “Etyka czynnikiem
sukcesu w biznesie” wzbudzi³ du¿e
zainteresowanie i uznanie uczestników konferencji. Pan Kluska
podkreœla³ kilkakrotnie, ¿e na sukces Optimusa decyduj¹cy wp³yw
mia³ wysoko wykwalifikowany,
lojalny, identyfikuj¹cy siê z firm¹
i kieruj¹cy siê etycznymi zasadami
pracy zespó³ pracowników.

“Fakro”, œwiatowego potentata
w produkcji okien dachowych.
Rys z a rd F l o re k o p o w i e d z i a ³
o pocz¹tkach i dniu dzisiejszym
swojej firmy. O w³asnym przedsiêwziêciu biznesowym myœla³ ju¿ na
studiach. – Wybra³em taki biznes, do
którego jestem przygotowany i który
da mi satysfakcjê, a przy tym
konkurencja nieprêdko do niego
wskoczy – wspomina³. Ryszard
Florek ma swoj¹ receptê na sukces
i jest ona tyle¿ prosta, co wymagaj¹ca: zdrowie, szczêœcie, wiedza
i praca. Tajemnic¹ sukcesu jest, jego
zdaniem, nie tylko dobre przygotowanie zawodowe i pracowitoœæ, ale
i wentyl bezpieczeñstwa, pozwalaj¹cy roz³adowaæ stres - na przyk³ad
sport.

Laureatk¹ I nagrody zosta³a
Mariola Pawlak, w³aœcicielka Centrum Rehabilitacji i Opieki Medycznej “Tukan” w Nowym S¹czu. - Mój
udzia³ w konkursie by³ podyktowany
chêci¹ opowiedzenia, co siê zmieni³o
w moim ¿yciu i w ¿yciu ludzi
pracuj¹cych w mojej firmie - wyjaœnia³a laureatka. Drugie miejsce
zajêli Jan Olesiak i Beata Magiera
(ciastkarnia “Jaœ”), a trzecie Wojciech Krupa (agencja reklamy “Apeiron” w Nowym S¹czu).
Ryszard Florek

Kapitu³a i laureaci konkursu.

Druga edycja.
26 listopada 2009 roku
odby³a siê gala, podczas której
wrêczono nagrody w II edycji
konkursu “Mój sposób na biznes”.
Goœciem specjalnym by³ tym razem
Pan Ryszard Florek, twórca firmy
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I nagrodê otrzyma³a Katarzyna Jod³owska, twórczyni niepublicznego przedszkola im. Ojca Pio
w Biegonicach. Jak wspomina
laureatka, by³a bez pracy, z dwójk¹
ma³ych dzieci. W okolicznych
przedszkolach nie by³o miejsca dla
jej 3 – letniego synka. – Czu³am, ¿e
muszê coœ zrobiæ, wybraæ inn¹ drogê,
znaleŸæ pracê, ale byæ te¿ blisko
dzieci, które s¹ moim najwiêkszym
skarbem – wspomina. W utworzeniu
placówki mia³ swój udzia³ SUP, który
udzieli³ na ten cel dotacji.

II nagrodê otrzyma³ Antoni
Mó³ka, t³umacz z jêzyków szwedzkiego i niemieckiego - cz³owiek
niezwyk³y. Jak inaczej okreœliæ kogoœ,
k t ó r y p od e j m u j e d z i a ³ a l n o œ æ
gospodarcz¹ mimo niepe³nosprawnoœci? – Zawsze by³em zdania, ¿e
najwa¿niejsze, to mieæ pomys³ – mówi
o genezie swojej dzia³alnoœci. III
nagrodê otrzymali Pañstwo Marek
Wojs³aw i Barbara Bro¿ek z Biura
Turystycznego „La Vista” w Nowym
S¹czu.

Kapitu³a i laureaci II edycji konkursu.

Trzecia edycja.
Podsumowanie III edycji
odby³o siê 14 paŸdziernika 2010
roku. Goœciem specjalnym byli
przedstawiciele firmy “Wiœniowski”.
W³aœciciel, Andrzej Wiœniowski, nie
m ó g ³ p r z y byæ o s o b i œ c i e , a l e
przygotowa³ kilka przemyœleñ na
temat istoty prowadzenia biznesu.
„Wa¿ne s¹ technologie i zdobycie

rynków zbytu, ale najwa¿niejszy jest
kapita³ ludzki” – napisa³ w liœcie do
uczestników. „Wizje, plany, marzenia. Bez tego nie ma ¿adnego
biznesu” – oto konkluzja jego
przes³ania.
I nagrodê otrzyma³ Karol
Fedko, w³aœciciel salonu fryzjerskiego Framesi Beauty Center.
Zapytany o receptê na sukces laureat
wyjaœnia³: - Przede wszystkim trzeba
byæ zdecydowanym i pewnym siebie.
„Iœæ w zaparte”. Jeœli klient to widzi, to
firma jest skazana na sukces.

II nagrodê otrzyma³o rodzeñstwo Teresa Michalik i Adam
Sobczyk, prowadz¹ce w Nowym
S¹czu firmê “Tera s.c.”, zajmuj¹c¹ siê
produkcj¹ tekstyliów domowych
oraz wyposa¿aniem w takie tekstylia
hoteli i restauracji. Laureatem III
nagrody okaza³ siê Jan Serwin,
prowadz¹cy w Nowym S¹czu lecznicê weterynaryjn¹.

Das Entscheidung des Wettbewerbs gabes
Plätze auf Konferenz im Rathaus mit Herrn
Präsident, Mitglieder der städtlichen Amter,
Unternehmer aus Nowy Sacz, Presse und
viele Gäste. Laureat der ersten Edition war
Frau Mariola Pawlak, Besitzer der Gesundheitzentrum “Tukan”. - Ich will erzählen, was
in meinem Leben nach der Eröffnung eigener
Firma neue ist, wie kann man verändern sich.
Zu Gast auf der Gala war Herr Roman Kluska,
Schöpfer grosser Firma “Optimus” aus der
Computerbranche.
Nächste Edition des Wettbewerbs gewann
Frau Katarzyna Jodlowska. Sie machte
Kindergarten in alter, vernachlässigter
Schule. - Ich suchte Platz in Kindergarten für
meine kleine Kinder, mein Schatz- sagte. - Kein
Platz? Ich mache alleine.
Zu Gast auf der Gala war Herr Ryszard
Florek, Besitzer der zweitgrösser in der Welt
Dachfenster Fabrik “Fakro”. - Es sind nur vier
Sache notwendig in eigene Geschäft:
Gesundheit, Glück, Wissen und Arbeit - sagte. Und Sport!

Kapitu³a i laureaci III edycji konkursu.

Prezydent Ryszard Nowak dziêkuje
Urszuli Durañskiej z firmy “Wiœniowski”

Das ist eine kurze Geschichte des
Wettbewerb “Meine Weg zum Geschäft”.
Alles hat seine Anfang in 2008. Ein Ziel
dieses Projekt war - vor allem - Förderung der
Unternehmen. Wir hoffen, das neue Unternehmen neue Arbeitsplätze geben.

Czwarta edycja.
Do czwartej edycji konkursu,
która jeszcze trwa, zg³osi³o siê 26
uczestników. Podsumowanie konkursu odbêdzie siê w listopadzie.
Laureaci mog¹ liczyæ nie tylko na
splendor, ale i nagrody rzeczowe,
w tym roku s¹ to m. in. komputer ,
urz¹dzenie wielofunkcyjne i netbook. Przewodnicz¹c¹ kapitu³y jest
Marta Mordarska, Pe³nomocnik
Prezydenta do spraw Spo³ecznych.

Dritte Edition unseres Wettbewerb gewann
Herr Karol Fedko, ein Friseur. Er hat ein Salon
“Framesi Beauty Center” in Nowy Sacz. - In
eigenem Gechäft müssen wir vor allem
entchlossen und selbstbewusst sein - sagt.
Zu Gast auf der Gala waren Vertreter aus
Firma “Wisniowski”, grosser Garagetorhersteller. - Das wichtigste in eigener Firma
ist Humankapital - diese Worte zu alle Herr
Wisniowski, der Besitzer, geschrieben.
Wer wird das nächste Gewinner? Wir
wissen nicht, aber jemander wichtig für
unseren Arbeitsmarkt ist.
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S¹deckie
tygrysy
S¹decki Urz¹d Pracy od pocz¹tku œciœle
wspó³pracowa³ z s¹deckimi pracodawcami. Szczególne znaczenie ma wspó³praca z najwiêkszymi
i najbardziej prê¿nymi firmami w naszym regionie.
Prezentujemy sylwetki “s¹deckich tygrysów”, jak siê
czêsto nazywa te przedsiêbiorstwa. Kolejne “tygrysy”
wykreuje - miejmy nadziejê - nasz konkurs “Mój
sposób na biznes”.
Rok 1876. W Nowym
S¹czu powstaj¹ Cesarsko - Królewskie Warsztaty Kolei - zaplecze
remontowe dla nowo
powsta³ej linii kolejowej.
W 1952 roku
zyska³y nazwê Zak³ady
Naprawcze Taboru Kolejowego “Nowy S¹cz”.
Popularne ZNTK dawa³y pracê kilku tysi¹com ludzi
i remontowa³y pokaŸn¹ czêœæ taboru kolejowego PKP. To
dzisiejszy Newag S.A. Zak³ad oferuje naprawy i modernizacje wagonów, zespo³ów trakcyjnych oraz
lokomotyw spalinowych i elektrycznych.
ród³o:www.newag.pl

Konspol Holding uruchomi³
produkcjê wyrobów z miêsa
kurczaka w roku 1982. Od tej
pory dostarcza na rynki krajowy
i eksportowy znane z dobrej
jakoœci wêdliny, dania gotowe typu convenience,
produkty Light i bezglutenowe. Królestwo kurczaka to
ceniona marka na rynku produktów drobiowych - s³ynie
z doskona³ej jakoœci i wspania³ego smaku. Potwierdzeniem wysokiej jakoœci produktów s¹ presti¿owe
nagrody i wyró¿nienia otrzymane na Miêdzynarodowych
Targach i Konkursach. Wiele produktów Konspolu
posiada tak¿e znak Zdrowej ¯ywnoœci Atestowanej.
Konspol jest znacz¹cym pracodawc¹ i wa¿nym punktem
na gospodarczej mapie Nowego S¹cza.
ród³o:www.konspol.com.pl

Firma FAKRO to prywatna, firma rodzinna, która
powsta³a w 1991 roku. Jest najbardziej dynamiczn¹
i najszybciej rozwijaj¹c¹ siê firm¹ w bran¿y okien
dachowych na œwiecie. Przez
kilkanaœcie lat z ma³ej,
rodzinnej firmy rozwinê³a
siê w miêdzynarodow¹ korporacjê. Pocz¹tki firmy siêg a j ¹ 1 9 8 6 ro ku, k i e dy
Ryszard Florek zak³ada w
Tymbarku Zak³ad Stolarki
Budowlanej Florad. Obecnie ³¹czna powierzchnia
hal produkcyjnych wszystkich zak³adów wynosi
100 tys. mkw – to a¿ 10 pe³nowymiarowych boisk
pi³karskich! FAKRO posiada oko³o 15% udzia³ów
w œwiatowym rynku okien dachowych.
Zatrudnia ponad 3 tysi¹ce osób.
ród³o: www.fakro.pl

Fabryka Okien DAKO to firma o europejskim zasiêgu
dzia³ania. Od 15 lat produkuje wyroby z PVC,
drewna, aluminium oraz
stali, nieustannie doskonal¹c ofertê oraz
utrzymuj¹c stabilny
wskaŸnik wzrostu. Ponad 1/3 jest eksportowana do wielu krajów
Europy. Efektem jest
prawie milion sprzedanych okien, sieæ ponad 200
odbiorców, obecnoœæ w kilkunastu krajach Europy,
jeden z najnowoczeœniejszych parków maszynowych umieszczonych w 2 zak³adach
produkcyjnych o ³¹cznej powierzchni 20 000
m. kw.
ród³o: www.dako.eu
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Firma WIŒNIOWSKI jest najwiêkszym polskim
producentem bram gara¿owych i przemys³owych oraz
systemów ogrodzeniowych.
W I Œ N I O W S K I to f i r m a
prywatna w ca³oœci oparta
na polskim kapitale. Oferuje
bramy gara¿owe i przemys³owe: segmentowe oraz
roletowe, a tak¿e bramy
gara¿owe uchylne, systemy
ogrodzeniowe i stolarkê
aluminiow¹. Sieæ sprzeda¿y
to ponad 800 punktów sprzeda¿y zlokalizowanych na
terenie ca³ego kraju oraz poza jego granicami. Bie¿¹ce
dzia³ania zmierzaj¹ w kierunku automatyzacji produkcji
i rozwoju technologii. Najlepszym na to przyk³adem jest
ostatnia inwestycja - nowoczesna linia produkuj¹ca
panele do bram segmentowych oraz nowoczesna
fabryka ogrodzeñ.
ród³o: www.wisniowski.pl
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S¥DECKIE ZAK£ADY PRACY
okiem obiektywu

Zak³ady “Newag S.A.”

Fot. Jerzy Leœniak

Siedziba firmy “Konspol”

Siedziba firmy “Wiœniowski”

Fot. Jerzy Leœniak

Siedziba firmy “EXpol”

Fot. WWW.WISNIOWSKI.PL

Siedziba firmy “Koral”

Fot. Jerzy Leœniak

Siedziba firmy “Fakro”
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“Mój sposób na biznes” to konkurs dla
przedsiêbiorców prowadz¹cych w³asn¹
dzia³alnoœæ w Nowym S¹czu minimum pó³
roku. Patronem konkursu jest Prezydent
Miasta Nowego S¹cza, Ryszard Nowak.
W bie¿¹cym roku odbywa siê ju¿ czwarta
edycja tego przedsiêwziêcia.

Biznes pachn¹cy s³odko
Prowadzenie ciastkarni to
biznes pachn¹cy s³odko. Tak siê
przynajmniej wydaje niewtajemniczonym. Naprawdê nie zawsze
jest s³odko - mówi Beata Magiera,
prowadz¹ca w pods¹deckim Che³mcu popularn¹ ciastkarniê “Jaœ”.

Formu³a konkursu jest prosta: uczestnicy na
specjalnym formularzu opisuj¹ swoj¹ drogê
do sukcesu w prowadzeniu firmy. Przy
ocenie jury bierze pod uwagê miêdzy innymi
motywy podjêcia decyzji o podjêciu
dzia³alnoœci gospodarczej, przezwyciê¿anie
problemów, innowacyjnoœæ i planowanie
rozwoju. Du¿e znaczenie ma tak¿e wp³y
firmy na otoczenie, a zw³aszcza tworzenie
nowych miejsc pracy.
Na laureatów czekaj¹ atrakcyjne nagrody
rzeczowe, najwa¿niejsza jest jednak promocja i reklama w lokalnych mediach. Tegoroczna edycja konkursu zostanie rozstrzygniêta w listopadzie.

Mein Weg zum Geschäft - das ist ein
Wettbewerb für Unternehmer, welche führen
eigene Geschäfte in Nowy Sacz mindestens
ein halbes Jahr. Den Wettbewerb organiesieren wir unter Protektoraten des Präsidenten der Stadt Nowy Sacz, Ryszard Nowak. In
diesem Jahr haben wir schon vierte Edition
des Wettbewerbs.
Neben, in Pressemitteilung unter dem Titel
“Süsse Geschäft” schreiben wir über
Süsswaren “Jas” (in deutch: Hansi) in Nowy
Sacz. - Mein Bruder arbeitete als Bäcker erzält Frau Beata Magiera, Besitzer. - Die
Eltern überzeugten uns eigene Geschäft zu
öffnen. Unsere Producte fuktionieren schon
seit 15 Jahren. Jederzeit haben wir das Kuchen
für alte und neue Kunden - sagte Frau Beata.

Beata Magiera

Ciastkarnia z wypiekami w³asnej
produkcji istnieje ju¿ 15 lat. - Mo¿na
powiedzieæ, ¿e od bran¿y jesteœmy
uzale¿nieni rodzinnie - œmieje siê
pani Beata. - Brat pracowa³ jako
piekarz. Ci¹gle wychodzi³ na nocki
i rodzice nie mogli ju¿ na to patrzeæ.
W³aœnie pomoc rodziców sprawi³a, ¿e
rozpoczêliœmy dzia³alnoœæ na w³asny
rachunek.
Podzia³ ról jest prosty: brat
odpowiada za wypiek, siostra za
up³ynnienie s³odkiego towaru. Firma
nie skupia siê na jakimœ okreœlonym
asortymencie, ale stara siê, ¿eby
ka¿dy ³asuch znalaz³ w “Jasiu” coœ dla

Süsswaren “Jas” war Teilnehmer der erste
Edition des Wettbewerb Mein Weg zum
Geschäft und der Preis erhielt . Preisgericht
des Wettbewerbs schätzt unter anderem
Methode der Schwierigkeitenüberwindung,
Entwicklungsplanung und vor allem Einfluss
auf dem Arbeitsmarkt. Die Preise oft
erhhielten die Unternehmer, die neue
Arbeitsplätze bilden. Entscheidung des
Wettbewerb mn November.
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siebie. - Ka¿dy klient ma coœ ulubionego - wyjaœnia pani Beata. - Dlatego
proponujemy tak szeroki asortyment
wyrobów i ci¹gle staramy siê go
wzbogacaæ.
Pani Beata ukoñczy³a technikum
gastronomiczne i wie, ¿e w ka¿dej
bran¿y najwa¿niejsza jest jakoœæ. My reklamy w zasadzie nie stosujemy wyjaœnia pani Beata. - Nie musimy;
najlepsz¹ reklam¹ jest zadowolony
klient.
Czasem jednak firma jest
reklamowana bez ¿adnych nak³adów
z jej strony. Tak siê sta³o przy okazji
udzia³u w konkursie “Mój sposób na
biznes”, organizowanego przez
S¹decki Urz¹d Pracy z myœl¹ o lokalnych przedsiêbiorcach. Firma
wziê³a w nim udzia³ i zosta³a jednym
z laureatów, co zaowocowa³o nie
tylko ca³kiem namacaln¹ nawigacj¹
GPS, ale i nienamacalnym, ale te¿
cennym rozg³osem. - By³o to dla nas
bardzo pozytywne zaskoczenie przyznaje pani Beata.
Firma wspó³pracuje z SUP nie tylko
przy okazji konkursu. - Ca³y czas
uczestniczymy w ró¿nychprogramach
aktywizacji bezrobotnych,organizowanych przez SUP - wyjaœnia pani
Beata. - Skierowani do nas bezrobotni
nie tylko ucz¹ siê u nas zawodu, wielu
z nich zostaje na sta³e. I o to w³aœnie
chodzi.

WYWIAD

Mnóstwo determinacji
Rozmowa z Rafa³em WÓJSEM, w³aœcicielem firmy ImPress PR & Events

- Jest Pan s¹deczaninem ?
- Tak. Tutaj siê urodzi³em,
wychowa³em i kszta³ci³em. Po ukoñczeniu II LO zdecydowa³em siê na
studia licencjackie w WSB - NLU na
kierunku “nauki polityczne”. Tytu³
magistra politologii uzyska³em na
Uniwersytecie kard. Wyszyñskiego
w Warszawie, dodatkowo ukoñczy³em studia podyplomowe z marketingu politycznego na wspomnianej
WSB - NLU. Po studiach rozpocz¹³em swoj¹ przygodê z PR w warszawskich agencjach reklamowych.
Realizowa³em projekty dla wielu
znanych firm. Po kilku latach
spêdzonych w stolicy zatêskni³em
za zielon¹ S¹decczyzn¹ i wróci³em
tu z koñcem 2009 roku.
- Co Pana sk³oni³o do
pójœcia w³asn¹ drog¹, z natury
bardziej ryzykown¹ ni¿ etat?
- Frustracja i rozczarowanie
lokalnym rynkiem pracy. Po powrocie z Warszawy szuka³em etatu, ale
w Nowym S¹czu znalezienie pracy
dla PR-owca graniczy³o z cudem.
W Krakowie zaœ proponowano mi
umowy o pracê nie do zaakceptowania. Wi¹¿¹c przysz³oœæ z Nowym
S¹czem w³asna dzia³alnoœæ okaza³a
siê jedynym i jak siê niebawem
okaza³o, s³usznym rozwi¹zaniem.
- Czy wybór w³asnego
biznesu poleci³by Pan m³odym
ludziom stoj¹cym u progu kariery zawodowej?
- Jeœli ktoœ dobrze zna siê na
tym, co chce robiæ, ma dobry plan
biznesowy i mnóstwo determinacji
w d¹¿eniu do celu, to tak. Ale jeœli na
pocz¹tku kariery zawodowej jest
mo¿liwoœæ pracy na etacie, to pole-

cam takie rozwi¹zanie, gdy¿ doœwiadczenie zawodowe jest niezwykle potrzebne w prowadzeniu
ka¿dej dzia³alnoœci. W³asnej te¿.
- A co sk³oni³o Pana do
udzia³u w konkursie “Mój sposób
na biznes”?
- Rozpisanie konkursu
zbieg³o siê w czasie z koñczeniem
prac nad identyfikacj¹ wizualn¹
mojej firmy ImPress PR&Events.
Tutaj nasuwa mi siê na myœl stare,
ale jak¿e prawdziwe polskie porzekad³o, ¿e szewc w dziurawych
butach chodzi. Po roku prowadzonej
dzia³alnoœci stwierdzi³em, ¿e szewc
musi mieæ ju¿ odpowiednie buty, bo
jest to niezbêdne jeœli chodzi o rozpoznawalnoœæ i rozwój firmy. “Mój
sposób na biznes” sta³ siê okazj¹ do
wsparcia tej promocji i zaistnienia
na rynku nowos¹deckim, co postanowi³em wykorzystaæ. W formularzu zg³oszeniowym po³o¿y³em
nacisk na determinacjê w tworzeniu, a nastêpnie prowadzeniu
firmy. Podkreœli³em równie¿ korzyœci z istnienia takiego podmiotu dla
naszego regionu, jego mieszkañców
i firm tu dzia³aj¹cych.
- Jak siê prowadzi taki
specyficzny biznes w naszym
mieœcie? Czy z tego da siê wy¿yæ?
- S¹deczanie s¹ bardzo
¿yczliwymi ludŸmi. Ta cecha charakteru jest niezwykle pomocna
w prowadzeniu w³asnego biznesu,
zw³aszcza w chwili startu . Ponadto specyfik¹ mojej dzia³alnoœci jest
komunikacja. W dobie bezprzewodowego internetu i telefonii komórkowej swoj¹ pracê mogê wykonywaæ równie efektywnie z ka¿dego
miejsca w Polsce, o ile oczywiœcie
bêdzie zasiêg sieci. Natomiast
koszty prowadzenia takiej dzia³alnoœci w Nowym S¹czu s¹ znacznie
mniejsze, przez co moja oferta jest
zdecydowanie tañsza.

Hier haben wir ein Interview mit
Rafal Wojs, Besitzer der Firma “Im Press
PR&Events” aus Nowy Sacz. Er arbeitete
lange Zeit in Warschau, aber das eigene
Geschäft in der Heimatstadt haben will. Er
nimmt in unserem Wettbewerb “Mein
Weg zum Geschäft” teil. Auf nächste Seite
schreiben wir über Fischrestaurant “Big
fish”, welche auch in unserem Wettbewerb
teil nimmt.

Eventy org. przez ImPressPR&Events (od
góry): Akcja Edukacyjno-Spo³eczna “Zielono
Wko³o”, Micha³ Milowicz i rozdanie nagród
na turnieju “Klimek Cup” (fot. Im Press
PR&Events).

Teresa Kupis
S¹decki Rynek Pracy Nr 9 paŸdziernik 2011
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OD HOMARÓW PO LANGUSTYNKI

H

omary, langustynki, dorady, ¿abnice i dziesi¹tki
innych ryb i owoców morza o egzotycznych nazwach... Czego jak
czego, ale ryb tu zabrakn¹æ nie
mo¿e. Jesteœmy wszak w “Grubych Rybach”, s¹deckiej restauracji rybnej po³¹czonej ze sklepem. O rybnym biznesie rozmawiamy z w³aœcicielem, Wojciechem Jurkiewiczem.
- Ile Pan ma lat?
- 31. Mimo m³odego wieku
mam ju¿ 6 lat doœwiadczenia w tej
bran¿y. Spêdzi³em je za granic¹,
miêdzy innymi w Irlandii. Kultura
pracy jest tam na bardzo wysokim
poziomie i to mi bardzo pomog³o
w tym, co robiê tutaj.
- Co Pana sk³oni³o do powrotu?
- Synek mi siê urodzi³ w zesz³ym roku i z ¿on¹ zadecydowaliœmy, ¿e wracamy. Poza tym chcia³em zacz¹æ robiæ coœ dla siebie.
- Lubi Pan ryby?
- Jak najbardziej. Jadam je
praktycznie 7 dni w tygodniu.
Uwielbiam dorsza, ¿abnicê, z wêdzonych halibuta i owoce morza pod
ka¿d¹ postaci¹, od makaronu z owocami morza po mule na bia³ym
winie.
- W ch³odni s¹ takie ryby,
o których w ¿yciu nie s³ysza³em.
- Œwie¿e ryby i owoce morza
œci¹gamy z rynku niemieckiego.
Tam wybór jest o wiele wiêkszy
i ciekawszy ni¿ na rynku lokalnym.
Coraz wiêcej Polaków podró¿uje,
wybiera siê na wakacje w egzotyczne miejsca i szuka egzotycznych
potraw. Po powrocie takie osoby
chc¹ nowe doznania smakowe
powtórzyæ, a my staramy siê to
umo¿liwiæ. Mamy w ofercie praktycznie wszystko - od ¿ywych
homarów po langustynki.

- A co najtrudniej sprowa- Najtrudniej dostaæ w³aœnie
langusty, langustynki, homary. Ja
dotar³em do Ÿród³a, gdzie towar jest
brany bezpoœrednio z gie³d, pakowany w lód i dostarczany prosto do
mnie. Mam wiêc gwarancjê œwie¿oœci towaru.

Pomyœla³em sobie, ¿e warto spróbowaæ. Konkurs to na pewno forma
fajnej reklamy. Mo¿e to byæ sposób
na lepsze wypromowanie siê w Nowym S¹czu.
- Rozumiem, ¿e ma Pan
kontakt z nasz¹ instytucj¹?
- Tak. Stara³em siê z pozytywnym skutkiem o skierowanie

- A co s¹deczanie lubi¹
najbardziej?
- Sporo osób przychodzi
zjeœæ krewetki, kalmary, spróbowaæ
ró¿nych nieznanych rzeczy. Czasami
klienci zamawiaj¹ potrawy, których
nigdy nie jedli, ale o których s³yszeli,
na przyk³ad w jakimœ telewizyjnym
programie kulinarnym. Ludzie coraz bardziej odchodz¹ od jedzenia
miêsa zwierzêcego i przechodz¹ na
zdrowy styl ¿ycia.
- Co Pana sk³oni³o do
wziêcia udzia³u w konkursie “Mój
sposób na biznes”?
- Dowiedzia³em siê o tym
konkursie przez przypadek tu¿
przed up³ywem terminu zg³oszeñ.

sta¿ysty. Pracuje u mnie na stanowisku kucharza m³ody cz³owiek po
szkole gastronomicznej, sprawdzi³
siê super. Staram siê przekazywaæ
mu jak najwiêcej i jestem z niego
bardzo zadowolony. Myœlê, ¿e bêdê
siê stara³ o kolejnego sta¿ystê lub
kogoœ w ramach prac interwencyjnych z myœl¹ o póŸniejszym
zatrudnieniu.
- Czego siê ¿yczy przysz³ej
grubej rybie biznesu?
- ¯eby jego pomys³ na
biznes wypali³. Rynek jest bardzo
ciê¿ki, wstrzeliæ siê z dobrym
pomys³em nie jest ³atwo. Ja jednak
uwa¿am, ¿e jeœli ktoœ ma ciekawy
pomys³, to siê uda.

dziæ?
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SUP w liczbach
Stan w koñcu paŸdziernika 2011

ród³o: SUP

Na koniec kilka liczb. W latach 1990 - 2011 (do koñca paŸdziernika) udzieliliœmy prawie 140 tys. ró¿nych
form wsparcia dla bezrobotnych. W latach 1990 - 2011 przeznaczyliœmy na ten cel ponad 153 mln z³.
Am Ende ein Paar Zählen. In Jahre 1990 - 2011 wir etwa 140 000 Hilfeformen für unseren Kunden gerichtet.
Im Jahren 1990 - 2011 die Summe dieser Hilfe über 153 000 000 PLN war.

Polnische Toskana

1

Neu Sandez ist die Hauptstadt einer
Region, die polnische Toskana genannt
wird. Die Kultur dieser Region ist geprägt
von der über 700-jährigen Geschichte,
drei mit Wäldern überzogenen Gebirgen,
drei Bergflüssen - dem Dunajec, dem
Poprad und der Kamienica und den
Skigebieten.

7

Neu Sandez liegt im Herzen der Sandezer
Beskiden - eine der attraktivsten Touristregionen Polens. Die Gegend ist bekannt
für ihre Heilwasserquellen, das belebende
Klima und die wunderschönen Aussichten.
Die Stadt selbst ist ein "Mekka der
Touristen" die die von Karol Wojtyla, dem
späteren Papst, so geliebten Beskiden
durchstreifen.

2

3

4

8

In der königlichen Stadt befinden sich die
Verwaltungen des Stadt- und des Landkreises. In den Jahren 1975-1998 war sie
die Hauptstadt der Wojewodschaft Neu
Sandez. Im Süden Polens ist Neu Sandez
ein bedeutendes Wohn-, Kultur- Touristik-,
Bildungs- und Wirtschaftszentrum.
Neu Sandez hat wichtige Trümpfe: eine
gebildete Jugend und arbeitsame Unternehmer in insgesamt zirka 8000 Unternehmen. Und es gibt zahlreiche Freunde
und Sympathisanten vereint in einer
ungewöhnlichen Gesellschaft . dem Club
der Freunde des Sandezer Landes (Email:
kpzs@nowysacz.pl). Dem Club gehören
bekannte Menschen aus Politik, Kultur,
Wissenschaft und Wirtschaft an, die aus
Neu Sandez stammen und heutzutage im
Land und in der Welt, von Warschau bis
Krakau, von Chicago bis Tel Aviv verstreut
sind.
Das Aushängeschild der Stadt ist das
Repräsentative Orchester der Grenzwache (Reprezentacyjna Orkiestra Stra¿y
Granicznej), welches schon einige Male für
den Papst im Vatikan spielte (siehe
www.orkiestra.sg.gov.pl).

9

10

Neu Sandez präsentiert sich im Internet
unter der Adresse www.nowysacz.pl

5

6

Auf Photos:
1. Das Rathaus.
2. Der alte Schloss.
3. Der Marktplatz mit der Basilika heilige
Margaret .
4. Das Regional museum.
5. Das Galizienstädchen.
6. Das Stadtsbibliothek.
7. Die Jan - Dlugosz- Schule.
8. Die Lutheraner Kirche.
9. Skulptur im Stadtgarten.
10. Sokol Kulturzentrum.
11. Der Weise Kloster.
12. Der Denkmal “Eiche der Freiheit”
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