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SZANOWNI PAÑSTWO!
Oddajemy w Pañstwa rêce kolejny numer S¹deckiego Rynku
Pracy, na ³amach którego opisujemy bie¿¹ce kwestie zwi¹zane
z lokaln¹ gospodark¹. Pragniemy tak¿e zaprezentowaæ nasze
aktualne dzia³ania. Dlatego te¿ przybli¿amy podejmowane
przez nas inicjatywy oraz opisujemy programy wsparcia, które
realizujemy.

Kolejny materia³ opisuje wydarzenia, jakie odby³y siê w naszym
mieœcie w ramach S¹deckiego Tygodnia Przedsiêbiorczoœci. Organizatorzy przygotowali szereg atrakcji, które cieszy³y siê du¿ym zainteresowaniem i zgromadzi³y wiele osób.

Fot.: SUP

W aktualnym numerze znajduje siê relacja z konferencji podsumowuj¹cej dziewi¹t¹ edycjê konkursu „Przedsiêbiorca 2016 –
Mój Sposób na Biznes”. Konferencja ta odby³a siê w MMC Brainville z udzia³em wielu znakomitych goœci. Wtedy te¿ og³oszone
zosta³y wyniki konkursu, a laureatom wrêczono statuetki.

Dyrektor SUP, Stanis³awa Skwar³o

W NUMERZE m..in.:
Przeczytaæ mo¿na równie¿ artyku³ dotycz¹cy zawodów, które
wed³ug prognozy na 2017 rok - przewidywane s¹ jako deficytowe. Co roku bowiem, grupa ekspertów analizuje sytuacjê
w poszczególnych zawodach i prognozuje zapotrzebowanie na
wszystkie zawody w danym powiecie. Tradycyjnie ju¿ przeczytaæ mo¿na tak¿e materia³y dotycz¹ce spotkañ, które SUP organizuje dla osób bezrobotnych. Jeden z nich relacjonuje przebieg spotkania, które skierowane by³o do osób chc¹cych otworzyæ w³asn¹ dzia³alnoœæ gospodarcz¹.
W aktualnym wydaniu prezentujemy tak¿e najnowsz¹ statystykê bezrobocia, czyli dane, które s¹ bardzo wa¿ne, gdy¿
dziêki nim wiemy, jak wygl¹da sytuacja na lokalnym rynku pracy. Aktualna statystyka ukaza³a niewielki wzrost liczby bezrobotnych zarejestrowanych w S¹deckim Urzêdzie Pracy.

Zachêcam do lektury!
Stanis³awa Skwar³o
Dyrektor

Miesiêcznik S¹decki Rynek Pracy ukazuje siê w formie biuletynu
na stronie www.sup.nowysacz.pl. S¹decki Rynek Pracy ma
tak¿e swój profil na Facebooku. Cykl wydawniczy uzale¿niony
jest od ukazywania siê wewnêtrznych i zewnêtrznych
materia³ów statystycznych. Plik z najnowsz¹ edycj¹ SRP
dostarczany jest partnerom i instytucjom wspó³pracuj¹cym
z SUP za pomoc¹ poczty elektronicznej. Na ¿yczenie
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Konkurs „Przedsiêbiorca 2016 –
Mój Sposób na Biznes” rozstrzygniêty!
Szpital po³o¿niczo-ginekologiczny „Medikor” zosta³ laureatem tegorocznej edycji konkursu w kategorii „S¹decki Przedsiêbiorca Roku”. Nagrodê odebra³ prezes zarz¹du, Tomasz Wiœniewski. W kategorii „Debiut w Biznesie” nagroda przypad³a pani Marioli Kardacz, w³aœcicielce firmy “Marka” – produkuj¹cej odzie¿ specjalistyczn¹. Podczas podsumowania IX edycji konkursu wrêczono równie¿ presti¿owe wyró¿nienie – „Solidny Partner S¹deckiego Urzêdu Pracy”, które trafi³o na rêce pani Jadwigi
Popieli z firmy “Centrum”.

P

odsumowanie konkursu „Przedsiêbiorca 2016 – Mój
Sposób na Biznes” mia³o miejsce w siedzibie MMC
Brainville – nowoczesnym obiekcie biurowolaboratoryjnym dedykowanym do dzia³alnoœci firm ró¿nego
segmentu. Frekwencja uczestników konferencji podsumowuj¹cej konkurs bardzo dopisa³a. Przyby³o przesz³o 200 osób.
Zaproszonych goœci przywita³a gospodyni obiektu, prezes
Miasteczka Multimedialnego, pani Ma³gorzata Szostkiewicz,
która w kilku zdaniach przybli¿y³a program S¹deckiego Tygodnia Przedsiêbiorczoœci oraz podziêkowa³a za zaszczyt bycia
gospodarzem tak niecodziennego wydarzenia. – Witam wszystkich zgromadzonych tutaj goœci. Po raz pierwszy wydarzenie
to odbywa siê w Parku Technologicznym, który wydaje siê naturalnie przyjazny przedsiêbiorcom. Dziêkujemy organizatorom, ¿e chcieli zorganizowaæ to wydarzenie u nas – mówi³a pani prezes.

W liœcie przes³anym przez pani¹ minister, mogliœmy m.in. przeczytaæ, i¿ Nowy S¹cz nazywany jest zag³êbiem bogaczy
w dziedzinie wielkiego biznesu, za którym stoj¹ jednak: ogromne ryzyko, wyrzeczenia i ciê¿ka praca. Prowadzenie dzia³alnoœci gospodarczej to tak¿e du¿a odpowiedzialnoœæ, tak¿e
za osoby pracuj¹ce. Na szczególn¹ uwagê zas³uguj¹ dzia³ania
w³adz miasta, które wspieraj¹ przedsiêbiorców, zw³aszcza
tych pocz¹tkuj¹cych, czego najlepszym przyk³adem jest konkurs „Przedsiêbiorca 2016 - Mój sposób na biznes”. Konkurs
ten daje szansê na wymianê wiedzy i doœwiadczeñ, zachêca
do zak³adania nowych firm i tworzenia miejsc pracy. Zwyciêstwo w konkursie to wyró¿nienie, które motywuje do pracy.

Fot.: SUP

Kolejny na scenie pojawi³ siê g³ówny organizator wydarzenia,
prezydent Nowego S¹cza Ryszard Nowak. – Po raz dziewi¹ty
mam ju¿ przyjemnoœæ i zaszczyt otwieraæ tê galê, ale tym razem otwarcie jest w innym miejscu. W obiekcie, który robi niezwyk³e wra¿enie i to w³aœnie jest miejsce, gdzie gala powinna
siê odbywaæ. Cieszê siê, ¿e z roku na rok konkurs ma coraz
wiêcej uczestników, uczestników m³odych, którzy doszli do
wniosku, ¿e mój sposób na biznes to mój sposób na ¿ycie –
rozpocz¹³ prezydent. – Chcia³bym, aby ka¿da z firm, ka¿dy, kto
otwiera swoj¹ dzia³alnoœæ, sta³ siê cz³onkiem klubu milionerów.
Nowy S¹cz, jak to mówi¹, jest ich zag³êbiem, ale jest to wynik
ich bardzo ciê¿kiej pracy. Jesteœmy przyzwyczajeni do ciê¿kiej pracy bez ogl¹dania siê na przeciwnoœci losu i wierzê, ¿e
ci, których bêdziemy dzisiaj nagradzaæ, taki sukces osi¹gn¹ –
doda³ Ryszard Nowak.

Doradca ministra dr Mieczys³aw Guzewicz, reprezentowa³
pani¹ minister pracy, rodziny i polityki spo³ecznej El¿bietê
Rafalsk¹ - honorowego patrona konkursu. Zaznaczy³ on, ¿e
obowi¹zki i odbywaj¹ce siê posiedzenie rz¹du, uniemo¿liwi³y
obecnoœæ pani minister. – Pani minister przeprasza i bardzo
¿a³uje, ¿e nie jest obecna. Nie pozwoli³a jej na to intensywnoœæ
obowi¹zków. Dla mnie jest to ogromny zaszczyt, ¿e mogê pani¹ minister reprezentowaæ i staæ tu przed pañstwem – elit¹ ziemi nowos¹deckiej – mówi³ Guzewicz.

Fot.: SUP

Sekretarz Nowego S¹cza Edyta Brongiel (druga z prawej) w towarzystwie Ma³gorzaty Grybel

Prezydent Ryszard Nowak oraz wojewoda ma³opolski Józef Pilch

Wojewoda ma³opolski, pan Józef Pilch, bêd¹cy pod du¿ym
wra¿eniem obiektu i ogólnej zaradnoœci i przedsiêbiorczoœci
s¹deczan, w krótkim i trafnym zdaniu powita³ wszystkich zaproszonych. – Panie prezydencie, jak mam mówiæ o biznesie,
kiedy masz tylu milionerów? – powiedzia³. – Kiedy rz¹d i pani
premier mówi, ¿eby m³odzie¿ polska rozwija³a siê tu, a nie za
granic¹, to id¹ za tym konkretne programy. Kilka dni temu wicepremier Morawiecki mówi³ o „konstytucji biznesu”. Jest to wa¿ny projekt, na który przedsiêbiorcy bardzo d³ugo czekali. To
wa¿ne, by dbaæ o przedsiêbiorców, tych m³odych przedsiêbiorców z pomys³em. Poniewa¿ to w³aœnie m³odzi ludzie
maj¹ kszta³towaæ rzeczywistoœæ dla nastêpnych – doda³.
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Nastêpnie na scenie pojawi³ siê wiceprezydent Nowego S¹cza, Wojciech Piech, bêd¹cy jednoczeœnie przewodnicz¹cym
kapitu³y konkursowej, który przybli¿y³ cele, zasady oraz
regulamin IX edycji konkursu „Przedsiêbiorca 2016 – Mój Sposób na Biznes”. – Zanim opowiem o regu³ach konkursu, chcia³bym podziêkowaæ pañstwu za obecnoœæ. Dziêkujê tak¿e
cz³onkom kapitu³y za ich pracê. Uczestnikom dziêkujê za
udzia³ w konkursie. Wrêczymy trzy statuetki, ale zwyciêzcami
s¹ wszyscy uczestnicy. Dziêkujê wam, za gotowoœæ poddania
siê naszej ocenie – powiedzia³ pan Piech. – Kapitu³a konkursowa ocenia³a prace w czterech kategoriach, zwracaj¹c
szczególn¹ uwagê na takie aspekty jak m.in.: innowacyjnoœæ,
otrzymane nagrody i wyró¿nienia, przedsiêbiorczoœæ, relacja
pracodawca – pracownik – podkreœla³ prezydent Piech. Na zakoñczenie swojego wyst¹pienia szczególnie podkreœli³ rolê
i zaanga¿owanie S¹deckiego Urzêdu Pracy, bez którego to
wydarzenie nie mog³oby siê odbyæ. – Serdecznie dziêkujê pani
Stanis³awie Skwar³o, dyrektor SUP, dziêki pracy której,
mo¿emy siê dzisiaj tutaj spotkaæ. Bez jej ciê¿kiej pracy, wk³adu
wspó³pracowników, zaanga¿owania konkurs z pewnoœci¹ nie
odby³by siê – podkreœla³ Wojciech Piech.
„Wywo³ana do tablicy” dyrektor S¹deckiego Urzêdu Pracy, Stanis³awa Skwar³o w swojej prezentacji przybli¿y³a zgromadzonym historiê konkursu. Dziewiêcioletni okres organizacji
przedsiêwziêcia, maj¹cego na celu wy³onienie tych najlepszych przedsiêbiorców Nowego S¹cza, to m.in. przesz³o 150
wyró¿nionych i nagrodzonych firm, spotkania i wyk³ady znanych s¹deckich pracodawców, w tym m.in.: Romana Kluski,
w³aœciciela firmy Optimus, Ryszarda Florka – prezesa Fakro,
Kazimierza Pazgana – za³o¿yciela Konspolu, Andrzeja Wiœniowskiego – w³aœciciela firmy Wiœniowski oraz innych pracodawców, którzy dzielili siê swoimi doœwiadczeniami w tworzeniu i prowadzeniu firmy.

Cywilna, MEDIKOR III Sp. z o.o., Wikar. K. ¯ytkowicz. W.
¯ytkowicz. Spó³ka Jawna, Zet Transport sp. z o.o., Tomasz
Ga³at Fabryka Okien Drzwi, Fine, DronaVista.pl
Zwyciêzc¹, wed³ug kapitu³y konkursowej, okaza³ siê
MEDIKOR III sp. z o.o. Tomasz Wiœniewski - prezes zarz¹du
spó³ki nie kry³ wzruszenia podczas odbierania efektownej statuetki, podkreœla³ swoje „s¹deckie korzenie”. – Jestem niezmiernie wzruszony. To dwa lata ciê¿kiej pracy, ale op³aca³o
siê. Dla mnie i mojej za³ogi, bo s¹ to ludzie, którzy nie tylko tutaj
pracuj¹, ale i mieszkaj¹ w Nowym S¹czu i okolicach, to ogromna radoœæ, bo te dwa lata by³y trudne. Dla mnie, oprócz wymiaru zawodowego, to te¿ wymiar osobisty. Bo du¿a czêœæ
mnie jest s¹decka. Ca³e dzieciñstwo spêdzi³em w Nowym S¹czu, gdzie mój dziadek pracowa³ na kolei w okresie miêdzywojennym. Mieszka tu moja mama i du¿a czeœæ rodziny –
mówi³ zwyciêzca kategorii.

Fot.: SUP
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Laureat konkursu “Przedsiêbiorca 2016 - Mój Sposób na Biznez w kategorii “S¹decki
Przedsiêbiorca Roku” Tadusz Wiœniewski z organizatorami oraz uczestnikami konkursu

W ci¹gu dwóch lat Medikor pomóg³ przesz³o 3600 matkom
w godnym przyjœciu na œwiat ich dzieci. By³a to pomoc na
najwy¿szym poziomie. Placówka cieszy siê bardzo dobr¹
opini¹ i zosta³a ju¿ doceniona w plebiscycie zorganizowanym
przez samorz¹d województwa ma³opolskiego i Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Ma³opolski „za upowszechnianie nowej, wysokiej jakoœci po³o¿nictwa i ginekologii oraz standardy
opieki nad matk¹ i dzieckiem”.

Fot.: SUP

Przed rozstrzygniêciem konkursu w kategorii „Debiut w Biznesie” goœcie mogli wys³uchaæ koncertu pani Anny Treter
z krakowskiej grupy „Pod bud¹”, która zaprezentowa³a kilka
fantastycznych utworów w akompaniamencie Wojciecha
Bobrowskiego (gitara basowa) i Tomasza Hernika (puzon,
akordeon).

Nastêpnie prowadz¹cy galê Krzysztof Witowski zaprezentowa³ sylwetki uczestników konkursu w kategorii „Przedsiêbiorca Roku”. Prezentacje podsumowa³y dzia³alnoœæ i strukturê 14 firm, które stara³y siê o to presti¿owe wyró¿nienie.
KSBC Amadeusz Sejud, Pracownia Florystyczna Anna
Brdej, LOVRIN Sylwia Goliñska, InterPromo Marta
Popiela-Molek, Handel Detaliczny Pyzik Sylwester, MS4U
Automatyka Budynkowa, F.P.H.U. „DANEK” Andrzej
Danek, F.P.H.U. W³odzimierz Szabla, Jan Trybuch – Zak³ad
Us³ugowo-Produkcyjno-Handlowy, SolArM Spó³ka

Fot.: SUP

Stanis³awa Skwar³o, dyrektor SUP

Anna Treter z elitarnej krakowskiej grupy “Pod bud¹”

Do rywalizacji w kategorii „Debiut w Biznesie” równie¿ stanê³o
14 firm. By³y to: Dbltech £ukasz Duda, KSBC Amadeusz Sejud, Alternative Longboards Szymon Œmia³ek, SANITY Gabinet Psychologiczny Joanna Jurczak, „MARKA” Mariola
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ZHiU w Nowym S¹czu;
Tomasz Bania - dyrektor Biura S¹deckiej Izby Gospodarczej;
Ludomir Krawiñski - prezes Zarz¹du S¹deckiej Agencji
Rozwoju Regionalnego S. A. w Nowym S¹czu;
Bo¿ena Damasiewicz - prezes Fundacji „POMYŒL O PRZYSZ£OŒCI” z siedzib¹ w Nowym S¹czu.
Celem konkursu jest:
Promocja rozwoju przedsiêbiorczoœci na terenie Miasta
Nowego S¹cza, promowanie dobrych praktyk w prowadzeniu
dzia³alnoœci gospodarczej – zachêcanie do zak³adania nowych
firm oraz tworzenia nowych miejsc pracy, popularyzacja
w³asnej aktywnoœci przedsiêbiorców – zaanga¿owane w rozwój firmy.
Konkurs realizowany jest w ramach Programu Promocji
Zatrudnienia oraz Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy dla
Miasta Nowego S¹cza na lata 2016 – 2020, Kierunek 1. Wzrost
zatrudnienia i rozwój przedsiêbiorczoœci poprzez wsparcie
tworzenia nowych miejsc pracy, promocjê przedsiêbiorczoœci,
wspieranie samozatrudnienia i inne dzia³ania, Dzia³anie 1.3.
Promocja i upowszechnianie dzia³añ ukierunkowanych na
rozwój indywidualnej przedsiêbiorczoœci oraz wspieraj¹cych
tworzenie nowych miejsc pracy.

Fot.: SUP

Fot. SUP

Kardacz Produkcja odzie¿y specjalistycznej, FORSARYN
Aleksandra Rynduch, Caffe Europa, Anna Æwiertniewicz,
Animaniak – Animacja Dzieci Justyna Kie³cz, Kompleksowe Us³ugi Pogrzebowe „NEKROLOG”, INSERT Natalia Marczyk, BMS4U Automatyka Budynkowa Rados³aw
Wnuk, Agencja Reklamowa NA NIEBIE Danuta Natkowska,
Renata ¯uchowicz ANFRIN FASION, MEDIKOR III Sp. z o.o.
Zwyciêzc¹ okaza³a siê pani Mariola Kardacz z firmy Marka produkcja odzie¿y specjalistycznej. Pani Mariola równie¿
emocjonalnie i z wielkim zaskoczeniem przyjê³a to wyró¿nienie. Pomimo krótkiego okresu dzia³alnoœci (niespe³na 2 lata)
firma pani Marioli mo¿e pochwaliæ siê wieloma niestandardowymi rozwi¹zaniami i realizacjami odzie¿y specjalistycznej. To w³aœnie dziêki tej innowacyjnoœci i przedsiêbiorczoœci firma Marka odebra³a to presti¿owe wyró¿nienie.

Laureatka konkursu “Przedsiêbiorca 2016 - Mój Sposób na Biznes”
w kategorii “Solidny Partner SUP” Jadwiga Popiela (w œrodku)

Fot.: SUP

Na zakoñczenie pozostawiono wrêczenie nagrody w kategorii
specjalnej „Solidny partner S¹deckiego Urzêdu Pracy”. Wyró¿nienie to otrzyma³a firma Centrum, w imieniu której statuetkê
oraz dyplom odebra³a pani Jadwiga Popiela, cz³onek zarz¹du
spó³ki. Pani Jadwiga w szczególny sposób zas³u¿y³a na otrzymanie tego wyró¿nienia. To w³aœnie jej ciê¿ka praca, chêæ pozyskiwania pracowników z Urzêdu Pracy, aktywizacja tych, którym najtrudniej na rynku pracy, czyli osobami po 50. roku ¿ycia
oraz z III profilu pomocy, przyczyni³y siê do nagrodzenia firmy
Centrum.
Po zakoñczeniu czêœci oficjalnej wszyscy uczestnicy gali korzystali z mo¿liwoœci zapoznania siê z ofertami prezentowanych stoisk reklamowych na obiekcie MMC Brainville. Swoje
us³ugi prezentowa³y takie firmy i instytucje jak: MMC Brainville,
S¹decki Urz¹d Pracy, firma Grand z Jasiennej, Zak³ad Ubezpieczeñ Spo³ecznych, Wydawnictwo Dobre, Fakro, Fundacja
„Pomyœl o przysz³oœci”, Wiœniowski, Bank BG¯ BNP Paribas,
firma KSBC Legal. Kuluarowym rozmowom i prezentacjom nie
by³o koñca.
Cz³onkowie Kapitu³y Konkursowej

Fot.: SUP

Laureatka konkursu “Przedsiêbiorca 2016 - Mój Sposób na Biznes”
w kategorii “Debiut w Biznesie” Mariola Kardacz (druga z lewej)

Wojciech Piech - wiceprezydent Miasta Nowego S¹cza;
Leszek Langer - dyrektor Wydzia³u Integracji i Rynku Pracy;
Alina Marek - dyrektor Wydzia³u Przedsiêbiorczoœci i Funduszy Zewnêtrznych UMNS;
Stanis³awa Skwar³o - dyrektor S¹deckiego Urzêdu Pracy;
doc. dr Marek Reichel - prorektor ds. Nauki, Rozwoju i Wspó³pracy PWSZ;

Jan First - prezes Cechu Rzemios³ Ró¿nych i Przedsiêbiorczoœci w Nowym S¹czu;
Marek Pawlus - wiceprezes Zarz¹du Kongregacji Kupieckiej

Fot.: SUP

dr Natalia Potoczek - adiunkt na Wydziale Nauk Spo³ecznych
i Informatyki WSB–NLU;
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S¹decki Tydzieñ Przedsiêbiorczoœci
W dniach 23-29 listopada br. w Nowym S¹czu obchodzono Tydzieñ Przedsiêbiorczoœci, imprezê wzorowan¹ na Œwiatowym Tygodniu Przedsiêbiorczoœci. W cykl wydarzeñ wpisywa³a siê wczeœniej opisana
gala przedsiêbiorczoœci podsumowuj¹ca konkurs „Przedsiêbiorca 2016 – Mój Sposób na Biznes”. Dodatkowo przez kilka dni w MMC Brainville organizowano szereg wydarzeñ, m. in. turniej gier LOL, galê
“100 Lokomotyw S¹decczyzny”, przybli¿ono zagadnienia zwi¹zane z tzw. “Srebrn¹ gospodark¹” oraz
przeprowadzono cykl wyk³adów poœwiêconych przedsiêbiorczoœci - networking po s¹decku.

P

o bardzo emocjonuj¹cym pierwszym dniu, podczas którego wy³oniono zwyciêzców w kategoriach: „S¹decki
Przedsiêbiorca 2016” (zosta³ nim Tomasz Wiœniewski,
prezes firmy MEDIKOR), „Debiut w Biznesie” (nagrodzono
Mariolê Kardacz – firma MARKA) oraz „Solidny partner SUP
(wyró¿niono Jadwigê Popielê z firmy CENTRUM), nadszed³
czas na zorganizowanie atrakcji dla nieco innej grupy docelowej.

Przedsiêbiorczoœæ od m³odego
Czwartkowe (24 listopada) atrakcje skupi³y siê wokó³ m³odzie¿y – tej gimnazjalnej oraz licealnej. To w³aœnie dla nich zorganizowano turniej gier LOL. W zawodach uczestniczy³o 8 piêcioosobowych dru¿yn. Zwyciêzcami okaza³a siê grupa z V Liceum Ogólnokszta³c¹cego, której wrêczono bardzo atrakcyjne nagrody w postaci 5 myszek komputerowych o wartoœci 250
z³ ka¿da. Dodatkowo dla wszystkich mieszkañców S¹decczyzny przedstawiono prezentacjê „potencja³u” MMC Brainville, konsultacje z doradcami zawodowymi oraz wyk³ady
przedstawicieli kadr najwiêkszych s¹deckich przedsiêbiorców.
Atrakcjami dnia by³y równie¿ wystêpy artystyczne zespo³u
tañca nowoczesnego „Jump Step Crew”, zespo³u
„Katharsis” oraz grupy wokalnej „Young Voice”. Oprawê zapewni³ DJ Play.

Na pocz¹tku okaza³ej i zorganizowanej na najwy¿szym poziomie uroczystoœci zaproszeni goœcie w kilku zdaniach skomentowali fenomen „s¹deckiej przedsiêbiorczoœci”. – Dla mnie
dzisiejsze spotkania z najbardziej kreatywnymi przedsiêbiorcami i ludŸmi sukcesu to powrót do dumy i zadowolenia.
Kiedy przez lata pracowa³em w Nowym S¹czu dla instytucji finansowej przyje¿d¿ali do nas ludzie z ró¿nych stron Polski,
zw³aszcza ze stolicy Ma³opolski – Krakowa – i mówili: "Macie
tutaj wspania³y region, tutaj jest tyle osób podejmuj¹cych aktywnoœæ gospodarcz¹, mo¿ecie robiæ tutaj dobry biznes". Dzisiaj,
kiedy przyje¿d¿aj¹ do mnie ludzie z ró¿nych okolic i ró¿nych regionów naszego kraju, S¹decczyzna dalej jest dla mnie powodem do dumy, to jest region, to miejsce, z którego przyszed³em,
z którego wyros³em – powiedzia³ Wies³aw Janczyk. Wiceminister doda³ tak¿e jak wa¿nym w kszta³towaniu polityki pañstwa
jest zdanie przedsiêbiorców. - G³os przedsiêbiorców s¹deckich
i polskich w Ministerstwie Finansów, w którym mam zaszczyt
i honor dzisiaj urzêdowaæ, jest s³uchany i s³yszany. Dzisiaj ten
g³os, który p³ynie ze œrodowiska fundacji, z ca³ego jej otoczenia
ma skalê ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw, ale tak¿e ma g³os
tych, które maj¹ charakter globalny i zapewniam o tym, ¿e jest
s³uchany z nale¿yt¹ uwag¹. Cieszê siê z formu³y tego spotkania, poniewa¿ ona pokazuje co ¿yczliwi ludzie mog¹ zrobiæ
dla powiêkszania kapita³u spo³ecznego – mówi³ wiceminister
finansów, Wies³aw Janczyk.

Fot.: SUP

Nie zabrak³o równie¿ wydarzeñ zorganizowanych przez S¹decki Urz¹d Pracy. Oprócz stoiska informacyjnego, na którym
wsparciem doradczym s³u¿yli: S³awomir Ga³da oraz Bo¿ena
Mróz, przygotowano równie¿ prezentacjê dla m³odzie¿y,
przedstawiaj¹c¹ sposoby oraz mo¿liwoœci rozwoju osobistego
i zawodowego. Prezentacjê prowadzi³y Anita Ka³yniuk oraz
Joanna Masiak. Dla zainteresowanych przygotowano test samooceny, umo¿liwiaj¹cy zdefiniowanie swoich predyspozycji
psycho-zawodowych.

wos¹deckiego, limanowskiego oraz gorlickiego), przyci¹gnê³a
dziesi¹tki znanych i szanowanych osobistoœci regionu. Zestawienie przygotowa³a fundacja „Pomyœl o przysz³oœci”.

Fot.: SUP

Lokomotywa Nowego S¹cza - firma NEWAG.
Z r¹k pos³a Wies³awa Janczyka wyró¿nienie odbiera Zbigniew Konieczek

Anita Ka³yniuk podczas jednego z paneli dyskusyjnych

Lokomotywy S¹decczyzny
W pi¹tek (25 listopada) w siedzibie MMC Brainville rozstrzygniêto pi¹t¹, jubileuszow¹ galê „100 Lokomotyw S¹decczyzny”. Impreza maj¹ca na celu podsumowanie i przyznanie nagród dla najlepszych firm z terenu trzech powiatów (no-

– 100 lokomotyw S¹decczyzny to nie tylko lokomotywy S¹decczyzny, ale i Polski. Tutaj wbrew temu, co niektórym siê wydaje,
jest trudniej ni¿ w niektórych miejscach Polski i to, ¿e Pañstwo
osi¹gacie takie sukcesy, zawdziêczacie tylko, a mo¿e przede
wszystkim, w³asnej determinacji i ciê¿kiej pracy, wynikaj¹cej
z doœwiadczeñ wczeœniejszych pokoleñ. S¹dzê, ¿e nied³ugo
bêdzie 200 lokomotyw, bo z roku na rok coraz wiêcej przybywa
firm i ludzi, którzy chc¹ sami mieæ we w³asnych rêkach los swój,
swoich rodzin, swoich najbli¿szych, ale te¿ innych ludzi, którym
daj¹ pracê – podkreœli³ prezydent Nowego S¹cza Ryszard
Nowak.
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– Mam dzisiaj wielki zaszczyt i wielk¹ przyjemnoœæ w imieniu
województwa ma³opolskiego uczestniczyæ w tym wydarzeniu.
Sto lokomotyw S¹decczyzny … Nie wiem, czy to trafna nazwa.
To s¹ lokomotywy Ma³opolski. To s¹ lokomotywy Polski – tymi
s³owami przywita³ zgromadzonych goœci Leszek Zegzda, cz³onek zarz¹du województwa ma³opolskiego.
Kolejnym punktem podsumowañ by³a debata zorganizowana
przez fundacjê „Pomyœl o przysz³oœci”, w której uczestniczyli
przedstawiciele lokalnych przedsiêbiorców, organizacji spo³ecznych oraz w³adz rz¹dowych i samorz¹dowych z honorowym goœciem Wies³awem Janczykiem, wiceministrem finansów. Temat dyskusji: „Wp³yw kapita³u spo³ecznego na rozwój
gospodarczy”. Debatê prowadzi³a Bo¿ena Damasiewicz –
prezes Fundacji „Pomyœl o przysz³oœci”.

mentarzyœci El¿bieta Borowska, Jan Duda, Arkadiusz Mularczyk, radny wojewódzki Stanis³aw Pasoñ,starosta nowos¹decki Marek P³awiak, starosta limanowski Jan Pucha³a,
starosta gorlicki Karol Górski oraz licznie zgromadzeni s¹deccy, limanowscy oraz gorliccy przedsiêbiorcy.

Srebrna gospodarka
Po weekendowej przerwie, w poniedzia³ek 28 listopada,
w MMC Brainville zaprezentowa³ siê S¹decki Uniwersytet Trzeciego Wieku (SUTW). Podczas wyk³adu prezes stowarzyszenia omawia³a zagadnienia zwi¹zane ze „Srebrn¹ gospodark¹” – Region ma³opolski jest pierwszym w kraju, gdzie ju¿ od
pocz¹tku 2009 roku rodzi³y siê zrêby, kszta³towa³ siê nowy segment w gospodarce – mówi³a Wies³awa Borczyk, prezes
SUTW. Czym jest w³aœnie ta srebrna gospodarka, gospodarka,
która kieruje swoje produkty i us³ugi dla osób starszych, jakimi
obszarami tematycznymi bêdzie siê zajmowa³a, kiedy powstan¹ ju¿ pe³ne podstawy prawne do jej zaistnienia mo¿na siê
by³o przekonaæ na sali audytoryjnej MMC Brainville.

Networking po s¹decku

Fot.: SUP

Na zakoñczenie S¹deckiego Tygodnia Przedsiêbiorczoœci,
29 listopada mia³o miejsce ostatnie wydarzenie z tego cyklu –
networking – cykl wyk³adów poœwiêconych zagadnieniom poœwiêconym przedsiêbiorczoœci.

Uczestnicy debaty “Rola kapita³u spo³ecznego w rozwoju gospodarczym

Po interesuj¹cej wymianie zdañ zgromadzonych panelistów
nadszed³ d³ugo wyczekiwany przez wszystkich czas, na og³oszenie zwyciêzców „100 lokomotyw S¹decczyzny”. Listê najlepszych przedsiêbiorców z trzech powiatów og³osi³ Wojciech
Molendowicz. Zwyciêzc¹ w mieœcie Nowy S¹cz zosta³a spó³ka Newag. Najlepsza firma z powiatu nowos¹deckiego wg fundacji „Pomyœl o przysz³oœci” z powiatu nowos¹deckiego to spó³dzielnia pracy Muszynianka, z powiatu limanowskiego firma
Tymbark, natomiast z powiatu gorlickiego firma Rogala. Przyznano równie¿ dwa wyró¿nienia: Debiut rankingu, na-grodê
otrzyma³a firma Astral oraz Najwiêkszy awans rankingu – firma
Mechanika.

G³ównym organizatorem ostatniego dnia by³a fundacja „Pomyœl o przysz³oœci”. – Celem dzisiejszego dnia, organizowanego przez fundacjê jest tworzenie dobrego klimatu dla
przedsiêbiorczoœci oraz wymiany wiedzy pomiêdzy s¹deckimi
przedsiêbiorcami na temat ró¿nych aspektów prowadzonej
przez nich dzia³alnoœci gospodarczej – mówi³a prezes fundacji
Bo¿ena Damasiewicz.
W rozmowach na temat przedsiêbiorczoœci uczestniczyli nie
tylko przedsiêbiorcy, których wiedza i doœwiadczenie
wykraczaj¹ poza lokalny rynek, ale równie¿ studenci, którzy
w przysz³oœci podejm¹ siê zadania budowy i wzrostu konkurencyjnoœci lokalnych oraz globalnych firm.

Powiat gorlicki
1. Firma Rogala
2. Firma Gór Stal
3. Firma Astral
Powiat limanowski
1. Firma Tymbark
2. Firma Emiter
3. Firma Limatherm
Powiat nowos¹decki
1. Spó³dzielnia Pracy „Muszynianka"
2. Kantor Wymiany Walut Jaros³aw Szczygie³ Stary S¹cz
3. Firma Mo Bruk
Miasto Nowy S¹cz
1. Firma Newag
2. Firma Cetrum
3. Firma Erbet
Najwiêkszy awans rankingu 2016
Firma Mechanika
Debiut w rankingu 2016
Firma Astral
W podsumowaniu lokomotyw uczestniczyli tak¿e:

parla-

Fot.: SUP

Lista laureatów

Uczestnicy “networkingu po s¹decku”

Wœród prelegentów byli m.in. Leszek Skocki, dyrektor IT MMC
Brainville, który zaprezentowa³ najnowsze rozwi¹zania multimedialne w nowej erze komunikacji. Dyrektor S¹deckiego
Urzêdu Pracy – Stanis³awa Skwar³o swoj¹ prezentacj¹
omówi³a z jakimi problemami musi sobie radziæ wspó³czesny
rynek pracy. Natomiast Ryszard Florek, w³aœciciel firmy Fakro
omówi³ temat konkurencyjnoœci na rynku globalnym.
Cykl wyk³adów i prezentacji przewidziany by³ na ca³y dzieñ,
a na zakoñczenie wœród uczestnicz¹cych przedsiêbiorców
i zgromadzonych studentów nast¹pi³a wymiana wizytówek.
Ka¿¿dy móg³ osobiœcie porozmawiaæ z panelistami, zaznajomiæ siê ze specyfik¹ prowadzonej dzia³alnoœci gospodarczej
oraz zamieniæ kilka zdañ o sposobie, mo¿liwoœciach i tajnikach
d¹¿enia do sukcesu.
G³ównymi organizatorami S¹deckiego Tygodnia Przedsiêbiorczoœci byli: S¹decki Urz¹d Pracy, Urz¹d Miasta Nowego S¹cza, MMC Brainville, Wydawnictwo Dobre oraz
Fundacja „Pomyœl o przysz³oœci”.
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Solidny partner SUP
Rozmawiamy z Jadwig¹ Popiel¹, laureatk¹ konkursu „Przedsiêbiorca 2016 – Mój Sposób na Biznes”
w kategorii„Solidny Partner S¹deckiego Urzêdu Pracy”, cz³onkiem zarz¹du “CENTRUM” sp. z o.o.
Czy spodziewa³a siê pani zwyciêstwa?
Nie spodziewa³am siê zwyciêstwa w tej kategorii, by³am bardzo
mi³o zaskoczona wyró¿nieniem przyznanym przez Kapitu³ê
Konkursow¹. Wspó³pracujê z urzêdem od lat, ale nigdy nie
liczy³am, ¿e mogê zdobyæ tak¹ nagrodê, uznanie. Robiê to co
lubiê i bardzo dobrze wspó³pracuje mi siê z S¹deckim Urzêdem
Pracy.

Jakie znaczenie dla firmy i oczywiœcie dla pani, ma zwyciêstwo w konkursie?
Ten tytu³ to dla mnie mi³e wyró¿nienie. Nadal bêdê wspó³pracowaæ z urzêdem, nadal bêdê korzystaæ z ró¿nych form aktywizacji, bo wiem, ¿e to siê sprawdza i jest to obopólna korzyœæ,
poniewa¿ urz¹d mo¿e do nas kierowaæ bezrobotnych, a nas zawsze to troszeczkê podbuduje finansowo i jako pracodawcy
jest nam ³atwiej. Taka nagroda ma dla mnie bardzo du¿e znaczenie, poniewa¿ do tej pory zazwyczaj honorowano prezesów,
a cz³onek zarz¹du by³ zawsze gdzieœ w tle. Takie uznanie jest
dla mnie na pewno motywacj¹.
Na pewno zachêca³abym przedsiêbiorców do korzystania
z us³ug urzêdu pracy. Na pewno urz¹d pracy jest potrzebn¹ instytucj¹, bo sami wiemy jak na rynku pracy w tym momencie
jest i trudno o solidnych pracowników. Jest bezrobocie, ale trudno jest znaleŸæ dobrego pracownika. A w urzêdzie pracy
w jakiœ sposób ci bezrobotni s¹ weryfikowani. A u nas jest ju¿

Fot.: SUP

Co mog³o przekonaæ pracowników SUP?
Aktywnie wspó³pracujê z SUP. Du¿a iloœæ naszych
pracowników to osoby, które zosta³y u nas zatrudnione po
ró¿nych programach aktywizacyjnych. Myœlê, ¿e pracowników
urzêdu pracy nie muszê do siebie przekonywaæ, bo ju¿ tyle razy
wspó³pracowaliœmy. Nie ma ¿adnych problemów komunikacyjnych.

Jadwiga Popiela odbiera wyró¿nienie z r¹k prezydenta Ryszarda Nowaka

praktyka, wiêc u nas siê sprawdzaj¹ w pracy.
Jak na chwilê obecn¹ wygl¹da wspó³praca firmy Centrum
z urzêdem?
W tym momencie mamy bardzo du¿o osób skierowanych z S¹deckiego Urzêdu Pracy, na sta¿u i takich, które zosta³y po sta¿u. Specyfika dzia³alnoœci naszego przedsiêbiorstwa (mamy
handel, produkcjê, us³ugi) powoduje, ¿e nawet w sytuacji, gdy
osoba nie sprawdza siê na jednym stanowisku istnieje
mo¿liwoœæ szukania dla niej innego zajêcia na innym
stanowisku. Myœlê, ¿e wszyscy s¹ zadowoleni. I my, i urz¹d –
skoro uhonorowa³ mnie w ten sposób (uœmiech), a ja postaram
siê nie zawieœæ zaufania i udowadniaæ, ¿e jestem solidnym
partnerem.
Dziêkujê za rozmowê.

Zawody deficytowe – prognoza na 2017 rok
Kucharze, kelnerzy, kierowcy autobusów, lekarze czy graficy komputerowi – przedstawiciele m.in. tych
zawodów powinni znaleŸæ siê w komfortowej sytuacji na rynku pracy w 2017 roku. Wojewódzki Urz¹d
Pracy w Krakowie opublikowa³ bowiem prognozowane zapotrzebowanie na zawody dla Nowego S¹cza,
w której wymieniono profesje deficytowe.
Zawody deficytowe to te, w których w najbli¿szym roku nie powinno byæ trudnoœci ze znalezieniem pracy. W ich przypadku
zapotrzebowanie pracodawców bêdzie du¿e, a poda¿ pracowników, którzy s¹ chêtni do podjêcia zatrudnienia i posiadaj¹
odpowiednie kwalifikacje – niewielka.
Wed³ug najnowszej prognozy „Barometru zawodów”, dla naszego miasto, a¿ 53 zawody znalaz³y siê na liœcie deficytowych.
Barometr zawodów to jednoroczna prognoza sytuacji w zawodach, która tworzona jest dla ka¿dego z powiatów. Dzieli ona
zawody na trzy grupy: deficytowe, zrównowa¿one i nadwy¿kowe. Prognoza tworzona jest przez ekspertów zorientowanych w sytuacji na lokalnym rynku pracy, g³ównie pracowników urzêdów pracy.
Prognoza na rok 2017 dla Nowego S¹cza pokaza³a, ¿e problemów ze znalezieniem pracy nie powinni mieæ wykwalifikowani pracownicy fizyczni jak na przyk³ad: betoniarze,
blacharze, lakiernicy, malarze budowlani, murarze, monterzy

okien, mechanicy samochodowi, szklarze, robotnicy budowlani, posadzkarze czy spawacze.
Zatrudnienie z ³atwoœci¹ powinni znaleŸæ tak¿e pracownicy,
którzy, aby zdobyæ odpowiednie kwalifikacje, musieli ukoñczyæ
studia wy¿sze, jak na przyk³ad: lekarze, nauczyciele szkó³ specjalnych, weterynarze, graficy komputerowi, samodzielni ksiêgowi, in¿ynierowie budownictwa, specjaliœci elektroniki, automatyki i robotyki.
Wœród zawodów deficytowych znalaz³y siê te¿ m.in. kelner, kucharz, magazynier, barman, krawiec, spedytor, przedstawiciel
handlowy, kierowca autobusów oraz samochodów ciê¿arowych i ci¹gników siod³owych, a tak¿e diagnosta samochodowy.
Nale¿y jednak pamiêtaæ, ¿e dane opublikowane przez Wojewódzki Urz¹d Pracy s¹ tylko prognoz¹ zapotrzebowania na dane zawody, a sytuacja na rynku pracy mo¿e siê zmieniæ.

WYDARZENIA
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Tydzieñ przedsiêbiorczoœci w SUP
W siedzibie S¹deckiego Urzêdu Pracy w Nowym S¹czu, przy ul. Wêgierskiej 146, odby³o siê spotkanie informacyjne dla osób zainteresowanych za³o¿eniem dzia³alnoœci gospodarczej pt.: „Droga do dzia³alnoœci z SUP”. Spotkanie odby³o siê 15 listopada w ramach Œwiatowego Tygodnia Przedsiêbiorczoœci.

P

odczas spotkania uczestnicy mieli mo¿liwoœæ uzyskania
informacji na temat warunków podejmowania dzia³alnoœci gospodarczej, przepisów prawnych, procedur
postêpowania i wzorów dokumentów potrzebnych do uruchomienia dzia³alnoœci. Zapoznali siê równie¿ z procedur¹
ubiegania siê o œrodki na dzia³alnoœæ gospodarcz¹ w SUP oraz
otrzymali informacjê dotycz¹c¹ innych instytucji wspieraj¹cych
uruchamianie i prowadzenie dzia³alnoœci gospodarczej na terenie Nowego S¹cza.
W spotkaniu wziêli udzia³ zaproszeni goœcie z takich instytucji
jak: Urz¹d Miasta Nowego S¹cza, Biuro Obs³ugi Przedsiêbiorcy, Zak³ad Ubezpieczeñ Spo³ecznych, Nowos¹decki Inkubator
Przedsiêbiorczoœci, Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich.
– Spotkanie, na które zaprosiliœmy goœci z ró¿nych instytucji,
ma na celu udzielenie kompleksowej informacji – mówi³a Anita
Ka³yniuk, doradca zawodowy w SUP, rozpoczynaj¹c spotkanie. – Chodzi o to, by podczas jednego spotkania uzyskaæ jak
najwiêcej informacji niezbêdnych do za³o¿enia w³asnej
dzia³alnoœci gospodarczej – doda³a.
Nastêpnie g³os zabra³a Katarzyna Zaj¹c z Wydzia³u Przedsiêbiorczoœci i Funduszy Zewnêtrznych Urzêdu Miasta. Przedstawi³a ona prezentacjê pt. „Jak za³o¿yæ firmê”. Opowiedzia³a
przede wszystkim o rejestrach publicznych i formach
organizacyjno-prawnych. Zaprezentowa³a jak krok po kroku
wygl¹da rejestracja firmy oraz podpowiedzia³a, gdzie nale¿y
szukaæ dodatkowych informacji. – Mam nadziejê, ¿e
informacje, które przekaza³am, oka¿¹ siê dla Pañstwa pomocne i pomog¹ przebrn¹æ przez proces rejestracji w³asnej firmy –
podsumowa³a.

zg³aszaæ siê osoby, które chc¹ za³o¿yæ dzia³alnoœæ
gospodarcz¹. Otrzymaj¹ tam wsparcie – Inkubator prowadzi
bowiem konsultacje, udziela porad i pomocy. Pozyskuje tak¿e
œrodki unijne oraz pomaga w podnoszeniu kwalifikacji. Po
pomoc mo¿na zg³osiæ siê osobiœcie lub skorzystaæ z porady
telefonicznej – zapewnia³a. Pani Furtak opowiedzia³a tak¿e
o projekcie „Mój szef to ja”, do którego Inkubator Przedsiêbiorczoœci rozpoczyna nabór. Projekt ten jest kierowany do osób
bezrobotnych do 30. roku ¿ycia, które ze œrodków Unii Europejskiej mog¹ otrzymaæ dotacjê na rozpoczêcie dzia³alnoœci gospodarczej. Wyjaœni³a, na czym dok³adnie ów projekt polega, jakie warunki nale¿y spe³niæ, by móc wzi¹æ w nim udzia³ oraz jak
kompletnie wype³niæ wniosek.
Kolejn¹ prezentacjê przedstawi³ Tomasz Basta z Lokalnego
Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich. Wyjaœni³ on
dok³adnie, jakie s¹ mo¿liwoœci ubiegania siê o œrodki na
prowadzenie dzia³alnoœci gospodarczej w ramach œrodków
zewnêtrznych. Opowiedzia³ tak¿e o tym, gdzie uzyskaæ pomoc
w ubieganiu siê o te œrodki oraz w jaki sposób siê to odbywa.
Na zakoñczenie Jerzy Uryga, specjalista ds. programów
w SUP, opowiedzia³ o mo¿liwoœci ubiegania siê o dofinansowanie na podjêcie dzia³alnoœci gospodarczej w S¹deckim
Urzêdzie Pracy. Wyjaœni³, na czym wspomniane dofinansowanie polega, kto mo¿e siê o nie ubiegaæ oraz co nale¿y zrobiæ, aby dofinansowanie otrzymaæ.
Chocia¿ spotkanie mia³o formê prezentacji prowadzonych
przez zaproszonych goœci, uczestnicy czêsto dopytywali o poszczególne kwestie, na co prowadz¹cy chêtnie odpowiadali
i udzielali wyczerpuj¹cych informacji.

Ma³gorzata Furtak, inspektor ds. doradztwa biznesowego
w Nowos¹deckim Inkubatorze Przedsiêbiorczoœci, swoje wyst¹pienie rozpoczê³a od wyjaœnienia, czym jest Inkubator
Przedsiêbiorczoœci. – Do Inkubatora Przedsiêbiorczoœci mog¹

Fot.: SUP

Kolejn¹ osob¹, która przybli¿y³a kwestie zwi¹zane z prowadzeniem firmy, by³ Piotr Kosecki, kierownik Referatu
Wydzia³u Obs³ugi Klientów i Korespondencji ZUS. Opowiedzia³
on przede wszystkim o ubezpieczeniach, o których pamiêtaæ
musz¹ osoby prowadz¹ce dzia³alnoœæ gospodarcz¹. Wyjaœni³,
jakie s¹ rodzaje ubezpieczeñ i w jakich terminach nale¿y
zg³osiæ siê do ZUS, by móc danym ubezpieczeniom podlegaæ.
Nastêpnie wyjaœni³ kwestiê zawieszenia dzia³alnoœci oraz jej
wznowienia, opowiedzia³ o rozliczeniach i ulgach w op³acaniu
sk³adek.

Uczestnicy spotkania informacyjnego

Komunikat dla pracodawców
S¹decki Urz¹d Pracy informuje, ¿e posiada jeszcze œrodki na
refundacjê kosztów wyposa¿enia lub doposa¿enia stanowiska pracy.
Pracodawców zainteresowanych utworzeniem nowego stanowiska pracy
w roku bie¿¹cym prosimy o sk³adanie wniosków.
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S¥DECKI PRZEDSIÊBIORCA ROKU

„Mia³am przeczucie, ¿e wygram”
Rozmawiamy z laureatk¹ konkursu „Przedsiêbiorca 2016 – Mój Sposób na Biznes” w kategorii „Debiut
w Biznesie” pani¹ Mariol¹ Kardacz, w³aœcicielk¹ firmy MARKA – produkcja odzie¿y specjalistycznej.

Mariola Kardacz: Jakieœ przeczucie mia³am, ¿e to ja mogê byæ
zwyciêzc¹ konkursu, jednak nie do koñca. Wiadomo przecie¿,
¿e wiele firm startowa³o, ka¿da firma ma swoje priorytety, swoje
atuty. Pomimo tego, ¿e wiem co robiê i wiem co chcê robiæ. Myœla³am sobie, ¿e moja firma to firma produkcyjna, nie tylko us³ugi krawieckie, ale przede wszystkim produkcja. Nie ma w naszej okolicy takiej firmy produkcyjnej, najbli¿sza znajduje siê
w okolicach £odzi, bli¿ej œrodkowej Polski. Coœ mi tak wewnêtrznie podpowiada³o, ¿e wygram.
A sk¹d siê pani dowiedzia³a o konkursie?
Mam kole¿ankê, która zajmuje siê ró¿nego rodzaju projektami,
szkoleniami. To jest taki mój anio³ stró¿, który zawsze o mnie
pamiêta i podpowiada, co mog³abym zyskaæ ja, jako osoba oraz
jako firma.
Jak pani myœli, co wp³ynê³o na decyzjê kapitu³y?
Bardzo d³ugo siê nad tym zastanawia³am. Nie wiem, mo¿e kreatywnoœæ firmy. Druga sprawa to, jeœli dobrze poprowadzi siê
firmê, to jest to przysz³oœæ, przysz³oœæ dla gospodarki, dla rynku, ale przede wszystkim dla nowo zatrudnionych pracowników, dla ludzi którzy nie maj¹ pracy.
Czy tytu³ „Debiut w Biznesie” wp³ynie na dalsz¹ dzia³alnoœæ firmy?
Oczywiœcie, taki tytu³ zobowi¹zuje. Plany oczywiœcie s¹, teraz
muszê to wszystko pouk³adaæ. Aktualnie skupiam siê przede
wszystkim na projekcie banerów reklamowych, na promocji, bo
to jest dla mnie bardzo wa¿ne. I póŸniej, od nowego roku ruszam z pe³n¹ par¹. Teraz mia³am dwa miesi¹ce bardzo in-

tensywnej pracy. Ale nawet dobrze,
bo emocjonalnie i psychicznie przygotowywa³am siê do tego, w jakim
momencie jestem. Bo czasami potrzeba tego, ¿eby siê sob¹ zaj¹æ
i wzi¹æ siê konkretnie w garœæ, planowaæ i realizowaæ.
Czy zachêci³aby pani inne firmy
do uczestnictwa w konkursie?
Tak, dlatego, ¿e tutaj nie ma ¿adnego ryzyka. Ciekawe jest to, ¿e
ktoœ na gali, wœród tych wszystkich
Mariola Kardacz
osobistoœci czyta, ¿e jest taka firma,
czym ona siê zajmuje. Nie ma ¿adnego ryzyka, nie ma wk³adu.
Tylko prawid³owe wype³nienie wniosku, do czego równie¿ Nale¿y siê przygotowaæ i to przemyœleæ, przeanalizowaæ.
Fot.: SUP

S

¹decki Rynek Pracy: Czy spodziewa³a siê pani
zwyciêstwa w konkursie?

WeŸmie pani udzia³ w przysz³ym roku, ju¿ nie jako debiutant, ale jako przedsiêbiorca roku?
Jeszcze nie wiem. Na razie chcê zobaczyæ co ten rok przyniesie. Chocia¿ mam bardzo ambitne plany. Ale nie bojê siê tego, absolutnie. Do udzia³u w konkursie trzeba dojrzeæ. I emocjonalnie i „zapleczowo”. Ja te¿ nie wiedzia³am jak to bêdzie
wszystko wygl¹daæ. Oprócz tego, ¿e projektujê tê moj¹ odzie¿,
któr¹ chcê wypuœciæ na rynek, nic nie mia³am. Ca³y czas obs³ugiwa³am firmy, klientów, ¿eby byæ na tym rynku, ¿eby mieæ nowych klientów, ¿eby co miesi¹c by³ wp³yw gotówki. Ja w ci¹gu
tych dwóch lat zdoby³am rynek, ale zawdziêczam to przede
wszystkim moim znajomym, mojemu mê¿owi, bez którego nie
wyobra¿am sobie, ¿eby to wszystko funkcjonowa³o, bo on ma
pojêcie graficzne, ja nie. Tak to wszystko zadzia³a³o – i pomoc,
i pomys³y, i intensywna praca. To funkcjonuje.

Komunikat dla bezrobotnych
Rekrutacja do projektu
Fundacja Rozwoju Regionów informuje, ¿e w ramach projektu "Reintegracja/aktywizacja - wsparcie dla osób bezrobotnych i biernych zawodowo
z Ma³opolski" prowadzi rekrutacjê dla 24 osób celem zwiêkszenia aktywnoœci zawodowej i podniesienia kwalifikacji.

Kto mo¿e skorzystaæ ze wsparcia fundacji?
- osoby w wieku powy¿ej 30 lat, pozostaj¹cych bez
pracy (bezrobotnych i biernych zawodowo) i zamieszkuj¹cych w woj. ma³opolskim, w tym dodatkowo punktowane s¹:
* osoby powy¿ej 50. r.¿.
* osoby d³ugotrwale bezrobotne
* osoby z niepe³nosprawnoœciami
* osoby o niskich kwalifikacjach
* kobiety
Fundacja planuje wsparcie w zakresie poradnictwa
zawodowego i psychologicznego, coachingu zawodowego, poœrednictwa pracy oraz trzymiesiêcznego sta¿u z gwarancj¹ zatrudnienia.

Dodatkowo uczestniczy mog¹ liczyæ na zwrot
kosztów dojazdu na miejsce szkolenia, wyp³atê
stypendium szkoleniowego i wyp³atê stypendium
sta¿owego.

Projekt jest realizowany od 1 paŸdziernika br.
I potrwa do 30 listopada 2017 r.
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“Warto inwestowaæ w rozwój”
Rozmawiamy z laureatem konkursu „Przedsiêbiorca 2016 – Mój Sposób na Biznes” w kategorii „S¹decki
Przedsiêbiorca Roku” panem Tadeuszem Wiœniewskim, prezesem zarz¹du MEDIKOR Sp. z o.o.
Czy spodziewa³ siê Pan zwyciêstwa w konkursie?
Nie spodziewa³em siê, jest to dla nas bardzo du¿e wyró¿nienie.
Wœród laureatów by³o wiele podmiotów z ró¿nych bran¿, niejednokrotnie firm, które funkcjonuj¹ na rynku S¹decczyzny d³u¿ej
ni¿ nasz szpital. Trudno by³o prognozowaæ jaki bêdzie werdykt
jury. Bardzo siê cieszymy, ¿e nasza dzia³alnoœæ, mimo ¿e prowadzona jest od dwóch lat, zosta³a doceniana przez kapitu³ê
konkursow¹.
Czym MEDIKOR móg³ przekonaæ do siebie kapitu³ê konkursow¹?
Dzia³alnoœæ medyczna jest dzia³alnoœci¹ bardzo specyficzn¹,
nie jest ³atwo zorganizowaæ dobrze funkcjonuj¹cy podmiot leczniczy. Jest to dzia³alnoœæ, która wymaga du¿ego profesjonalizmu ze strony zarz¹dzaj¹cych i za³ogi. Niemniej jednak
warto inwestowaæ w rozwój ochrony zdrowia. Myœlê, ¿e ka¿dy
chcia³by leczyæ siê w komfortowych, nowoczesnych i dobrze
zarz¹dzanych szpitalach. Rozwój szpitala w Nowym S¹czu
spowodowa³, ¿e wiele kobiet z tego regionu ma mo¿liwoœæ podjêcia leczenia w nowoczesnej placówce. Utworzenie oddzia³u
neonatologicznego mog¹cego realizowaæ œwiadczenia, na najwy¿szym III stopniu referencyjnoœci daje mieszkankom S¹decczyzny mo¿liwoœæ profesjonalnej opieki neonatologicznej
w bezpoœredniej bliskoœci ich miejsca zamieszkania, co jest
niezwykle wa¿ne w przypadku wczeœniaków, gdy¿ ich terapia
powinna byæ realizowana przy udziale i wsparciu rodziców.
Konsekwentny rozwój szpitala, utworzenie oddzia³u neonatologicznego, zakup karetki neonatologicznej znacznie podniós³ bezpieczeñstwo medyczne dla kobiet rodz¹cych i wcze-

œniaków z rejonu S¹decczyzny. Myœlê, ¿e te okolicznoœci spowodowa³y, ¿e szpital MEDIKOR zosta³ doceniony w konkursie.
W jaki sposób tytu³ „S¹decki Przedsiêbiorca Roku”
wp³ynie na dzia³alnoœæ firmy?
To zwyciêstwo potwierdza, ¿e decyzja o budowie nowoczesnego oœrodka neonatologicznego na S¹decczyŸnie by³a
trafna. Nasz szpital jest podmiotem niepublicznym, który realizuje œwiadczenia w oparciu o kontrakt z NFZ, w obliczu planowanych zmian w ochronie zdrowia istnieje du¿a niepewnoœæ
co do zasad funkcjonowania podmiotów niepublicznych w systemie ochrony zdrowia. Na pewno nagroda jest dowodem
tego, ¿e w organizowanym systemie podmioty niepubliczne,
które tak jak nasz szpital ciesz¹ siê dobr¹ renom¹, gwarantuj¹
opiekê na najwy¿szym poziomie, powinny funkcjonowaæ. Dzia³anie tych podmiotów bardzo pozytywnie wp³ywa na podniesienie poziomu œwiadczeñ medycznych, stanowi te¿ motywacjê dla podmiotów publicznych do ich rozwoju. Jest to przyk³ad dobrze funkcjonuj¹cej konkurencji w ochronie zdrowia, na
której korzystaj¹ pacjenci.
Jakie znaczenie dla firmy ma zwyciêstwo w konkursie?
Zdobyte wyró¿nienie udowadnia, ¿e realizowana przez nas
dzia³alnoœæ oceniana jest pozytywnie zarówno przez kapitu³ê
konkursu, ale przede wszystkim przez naszych pacjentów.
Jest to du¿e wyró¿nienie dla ca³ej za³ogi Szpitala. To dziêki naszym pracownikom mo¿liwy by³ tak dynamiczny rozwój jednostki. Osoby te od samego pocz¹tku bra³y udzia³ w utworzeniu
szpitala, obecnie stale go rozwijaj¹. To dziêki ich pracy i zaanga¿owaniu mo¿liwy by³ tak dynamiczny rozwój i sukces
Szpitala. Dlatego to w³aœnie im nale¿y siê ta nagroda. Bêdzie
ona stanowi³a motywacjê do dalszego rozwoju naszej jednostki. Przyznana nagroda jest bardzo presti¿owa. St¹d
nagroda ta ma dla nas bardzo du¿e znaczenie.
Zachêci³by Pan innych przedsiêbiorców do udzia³u w konkursie?
Jak najbardziej tak. Uwa¿am, ¿e taki konkurs ma du¿e znaczenie dla regionu. Ju¿ samo znalezienie siê w gronie laureatów stanowi du¿e wyró¿nienie. Zdobyta nagroda na pewno
wspiera dobry wizerunek firmy i jej markê. Przedk³ada siê pozytywnie na funkcjonowanie firmy na rynku.

Fot.: SUP

Dziêkujê za rozmowê.

Tadeusz Wiœniewski, prezes zarz¹du MEDIKOR Sp. z o.o.

Komunikat dla bezrobotnych
S¹decki Urz¹d Pracy informuje, ¿e posiada jeszcze œrodki
na podjêcie dzia³alnoœci gospodarczej.
Osoby zainteresowane otrzymaniem œrodków na podjêcie dzia³alnoœci
gospodarczej w roku bie¿¹cym prosimy o sk³adanie wniosków.
.
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SUP INFORMUJE

Sylwetki laureatów konkursu
“Przedsiêbiorca 2016 - Mój Sposób na Biznes”
MP.P.H.U. CENTRUM Sp. Z o.o.. - zwyciêzca w kategorii “Solidny Partner SUP”
P..P.H.U. CENTRUM Sp. z o.o. jest firm¹ rodzinn¹, za³o¿on¹ w 1985 roku
przez braci Henryka i Bogus³awa Popielów. Pomys³ na rozpoczêcie dzia³alnoœci zrodzil siê w zwi¹zku z uprawian¹ przez nich dyscyplin¹ sportow¹.
W tatach L97O - 1985 bracia Henryk i Bogus³aw Popiela byli zawodnikami
i cz³onkami Kadry Narodowej Polski w kajakarstwie górskim. Pod koniec kariery sportowej zaczêli sami wytwarzaæ kajaki z tworzyw sztucznych w utworzonym przez siebie Zak³adzie Rzemieœlniczym.
Dziœ firm¹ steruje trzech braci: Henryk, Bogus³aw i Rafa³. Z biegiem lat zmienia³a siê forma prawna firmy, a¿ powsta³o P.P.H.U. CENTRUM Sp. z o.o.
i w takiej formie funkcjonuje do dziœ. Na dzieñ dzisiejszy firma zatrudnia
ponad 800 osób, z czego 70% w swoich Zak³adach Przetwórstwa Tworzyw
Sztucznych.
CENTRUM prê¿nie rozwija swoj¹ w³asn¹, ekskluzywn¹ markê VAYER.
Kolekcja BUMERANG pod mark¹ VAYER zdoby³a presti¿owy tytu³ ,,£azienka
Zak³ady produkcyjne marki VAYER
- wybór roku 2Ot4" w konkursie wydawnictwa PUBLIKATOR, oraz zosta³a
laureatem presti¿owej nagrody bran¿owej w Londynie w 2015 r. Do firmy nale¿y 4-gwiazdkowy HOTEL BESKID w Nowym S¹czu.
Hotel w swojej ofercie poza ró¿norodn¹ baz¹ noclegow¹ ma tak¿e restauracjê, centrum konferencyjno-bankietowe, bowling, strefê
SPA, a ju¿ niebawem tak¿e basen. W sezonie wiosenno-jesiennym organizowany jest Sp³yw £odziami Dolin¹ Popradu z Piwnicznej
do Rytra: na 1,2-osobowych ³odziach w³asnej produkcji. Firma posiada 6 sklepów spo¿ywczo-przemys³owych w ramach sieci franczyzowej DELlKATESY CENTRUM.

Niech te œwiêta Bo¿ego Narodzenia przynios¹
wiele radoœci – wspólnie spêdzonego
czasu, rodzinnej atmosfery, du¿o
radoœci i tyle optymizmu, by nie
skoñczy³ siê przez ca³y zbli¿aj¹cy
siê rok.
Abyœcie to Bo¿e Narodzenie
spêdzili w atmosferze mi³oœci
i wzajemnego zrozumienia.
Weso³ych Œwi¹t i szczêœliwego
Nowego Roku ¿ycz¹
dyrekcja oraz pracownicy
S¹deckiego Urzêdu Pracy.

S¥DECKI URZ¥D PRACY

KONKURS
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Firma wspó³pracuje S¹deckim Urzêdem Pracy od 2013 r. i jest jednym z kluczowych parterów przy aktywizacji osób w szczególnej
sytuacji na rynku pracy. W tym czasie zg³osi³a 82 oferty pracy, tworz¹c 152 miejsca pracy. D¹¿eniem firmy, w ramach g³ównej dzia³alnoœci jest rozwijanie mo¿liwoœci produkcyjnych - rozbudowa infrastruktury i uruchamianie nowych linii technologicznych oraz pozyskiwanie nowych rynków zbytu.
Mocn¹ stron¹ firmy jest jej rodzinny charakter, a poniewa¿ ,,w rodzinie si³a" - dobrze to wró¿y dalszemu rozwojowi firmy.

Medikor III Sp. z o.o. - zwyciêzca w kategorii “S¹decki Przedsiêbiorca Roku”
Szpital Po³o¿niczo-Ginekologiczny w Nowym S¹czu
Szpital MEDIKOR dzia³alnoœæ przy ul. Rzemieœlniczej 5 w Nowym S¹czu rozpocz¹³
w grudniu 2014 roku. W szpitalu, w ramach kompleksowej opieki funkcjonuj¹ organizacyjnie dwa oddzia³y: Po³o¿niczo – Ginekologiczny oraz Intensywnej Terapii i Patologii Noworodka. Jednostka zapewnia bezpieczeñstwo i profesjonaln¹ opiekê zarówno w zakresie po³o¿nictwa (porodów) , specjalistycznej terapii dla noworodków,
w tym intensywnej terapii wczeœniaków, ale tak¿e leczeniu schorzeñ kobiecych
w zakresie ginekologii.
Do tej pory w Szpitalu przysz³o na œwiat ponad 3600 dzieci. Profesjonalny i ¿yczliwy
zespó³ medyczny s³u¿y wsparciem i fachow¹ pomoc¹. Dostêp do us³ug jest bezp³atny, realizowany w ramach kontraktu z NFZ. Wysokie kwalifikacje personelu, najnowoczeœniejsze metody diagnostyczne i terapeutyczne zgodne z najwy¿szymi
standardami medycznymi, w po³¹czeniu z komfortowymi warunkami stworzonymi
w Szpitalu dla pacjentów powoduj¹, ¿e jednostka cieszy siê bardzo dobr¹ opini¹
wœród mieszkañców S¹decczyzny.
Siedziba Medikoru przy ul. Rzemieœlniczej 5 w Nowym S¹czu
Dzia³alnoœæ Szpitala MEDIKOR zosta³a doceniona w plebiscycie organizowanym
przez Samorz¹d Województwa Ma³opolskiego w 2014 roku i Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Ma³opolski „Lider Ma³opolski 2014r,
za upowszechnianie nowej, wysokiej jakoœci po³o¿nictwa i ginekologii oraz standardy opieki nad matk¹ i dzieckiem”. Jednostka zajê³a te¿ wysokie pozycje w audycie spo³ecznym wszystkich szpitali i oddzia³ów po³o¿niczych w Województwie Ma³opolskim. Szpital
posiada certyfikat ISO i obecnie przygotowuje siê do procesu akredytacji nadawanej przez Ministra Zdrowia a prowadzonej przez
Centrum Monitorowania Jakoœci w Krakowie.

Pozostali uczestnicy w kategorii “S¹decki Przedsiêbiorca Roku”
KSBC Legal – jest firm¹ prawnicz¹ zapewniaj¹c¹ obs³ugê
prawn¹ przedsiêbiorców dzia³aj¹cych w ró¿nych obszarach biznesu. Specjalizacj¹ KSBC Legal jest obs³uga prawna bardzo
w¹skich aspektów zwi¹zanych z prawem IT, e-commerce, prawem w³asnoœci intelektualnej i prawem w³asnoœci przemys³owej oraz ochron¹ danych osobowych. Swoim klientom
KSBC Legal zapewnia równie¿ obs³ugê zwi¹zan¹ z zak³adaniem, przekszta³caniem i ³¹czeniem spó³ek prawa
handlowego.
Zespó³ firmy tworz¹ m³odzi, innowacyjni prawnicy, wspierani
wiedz¹ doœwiadczonych adwokatów i radców prawnych.
Firma ma jasno
postawione cele. Jest lojalnym
partnerem w biznesie. Przyczynia siê do
rozwoju partnerów, wœród
których mo¿eM³ody, dynamiczny zespó³
my znaleŸæ m.
in. Zab³ocie Bussines Park, Virtual 3D, MediaMass, Gexo.IT
Dziêki posiadanemu doœwiadczeniu zdobywanemu w renomowanych kancelariach zespó³ KSBC Legal wspiera projekty typu
Start - up.
Pracownia Florystyczna
Anna
Brdej – w³aœcicielka firmy pierwsze szlify zawodowe zdobywa³a w Stanach Zjednoczonych pracuj¹c w firmie florystycznej. Wrodzone zdolnoœci manualne i precyzja

okaza³y siê strza³em w dziesi¹tkê, st¹d pomys³ na poprowadzenie takiej dzia³alnoœci po powrocie do kraju, w Nowym S¹czu. Pani¹ Annê Brdej od zawsze fascynowa³o piêkno kwiatów,
ró¿norodnoœæ ich barw i kszta³tów. Posiada wysokie poczucie
estetyki oraz niezwyk³y zmys³ plastyczny. Cech¹ charakterystyczn¹ prowadzonej przez ni¹ pracowni florystycznej jest
zindywidualizowane podejœcie do potrzeb klientów.

LOVRIN Sylwia Goliñska –
firma specjalizuje siê w sprzeda¿y bi¿uterii za poœrednictwem Internetu.
G³ównym punktem LOVRIN jest sklep
internetowy, który powsta³ z myœl¹
o kobietach ceni¹cych subteln¹ i eleganck¹ bi¿uteriê oraz dodatki takie jak
zegarki czy torebki. Marka LOVRIN
dobiera produkty tak, aby uwydatnia³y
to co w kobiecie najpiêkniejsze.
W swoim asortymencie posiada delikatne wzory, odpowiednie zarówno na co dzieñ jak i na wyj¹tkowe okazje. Mê¿czyŸni równie¿ nie powstydz¹ siê takiego
prezentu dla swoich ukochanych. Wyznawane wartoœci to kobiecoœæ, elegancja oraz finezja. Dlatego do swojego asortymentu firma wprowadza tylko takie wzory, które spe³niaj¹ te
kryteria.
Interpromo Marta Popiela-Molek – to firma zajmuj¹ca siê budowaniem œwiadomoœci konsumenckiej, propagowaniem i sprzeda¿¹ profesjonalnych, naturalnych oraz
ekologicznych produktów o najwy¿szej jakoœci i skutecznoœci.
Sprzeda¿ odbywa siê przede wszystkim poprzez strony Internetowe www.domiuroda.pl oraz www.earthnicity.pl, ale równie¿ bezpoœrednio w hurtowniach, gabinetach kosmetycznych
oraz sklepach zielarsko-medycznych. Atutem firmy jest jej rodzinny charakter i du¿e zaanga¿owanie osób j¹ prowadz¹cych
jak równie¿ elastycznoœæ i uczestnictwo w szkoleniach.
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Handel Detaliczny Sylwester Pyzik swoj¹
dzia³alnoœæ w bran¿y handlowej rozpocz¹³ 23 lata temu. Sieæ
sklepów spo¿ywczo – przemys³owych sk³ada siê z szeœciu placówek - piêæ na terenie Nowego S¹cza oraz jedna w Ro¿nowie. W okresie letnim firma prowadzi równie¿ restauracjê nad
Jeziorem Ro¿nowskim. W³aœciciel podkreœla, ¿e stworzony
przez niego biznes ma charakter rodzinny – obecnie prowadzi
firmê wspólnie z ¿on¹, a dzieci wykazuj¹ zainteresowanie handlem i chc¹ w przysz³oœci kontynuowaæ
prowadzenie dzia³alnoœci handlowej.
Za³o¿yciel firmy
w 2012 roku by³ laureatem presti¿owej
nagrody przyznawanej przez Poradnik Handlowca –
Hermes w kategorii
Handel Detaliczny W³aœciciel firmy z za³og¹ jednego z punktów spo¿ywczych
z tradycjami.
BMS4U Automatyka Budynkowa Rados³aw
Wnuk – firma powsta³a jako odpowiedŸ na rosn¹ce zapotrzebowanie na us³ugi z zakresu projektowania i wykonawstwa
instalacji teleinformatycznych i bezpieczeñstwa budynków
przemys³owych,
mieszkaniowych
i publicznych. Firma
wdra¿a innowacyjne
rozwi¹zania z zakresu Inteligentnych
Instalacji Automatyki
Budynkowej, zarz¹dzanie i nadzór nad
systemami BMS Building Management System.
Rados³aw Wnuk

F.P.H.U. „Danek” Andrzej Danek – firma „Danek”
dzia³a na s¹deckim rynku piekarniczym. Oprócz piekarstwa firma zajmuje siê równie¿ produkcj¹ cukiernicz¹. Wyroby piekarni
„Danek” zyska³y miano jednych z najlepszych w rejonie nowos¹deckim, ekspansja firmy dotar³a równie¿ na s¹siaduj¹ce powiaty. Obecnie produkty firmy „Danek” dostêpne s¹ w przesz³o
100 placówkach handlowych, zaœ asortyment obejmuje zarówno tradycyjne, regionalne wyroby, jak równie¿ nowinki na
rynku piekarniczym. W³aœciciel firmy „Danek” pan Andrzej Danek jest z zami³owania spo³ecznikiem. Firma
„Danek” równie¿
mo¿e pochwaliæ
siê szeregiem wyró¿nieñ: Z³ota Korona Superkontaktów, Rzemieœlnik Roku Regionu Ma³opolskiego, Lider Roku
2002, Z³oty Laur,
W³aœciciel Andrzej Danek
Srebrny Krzy¿.

F.P.H.U. W³odzimierz Szabla – pomys³ na firmê
zrodzi³ siê z pasji do drewna i umiejêtnoœci jego tradycyjnej
obróbki. Firma zawsze stara siê sprostaæ indywidualnym
wymaganiom klienta, dopasowuj¹c
wyrób do wnêtrza, w
którym bêdzie on
spe³nia³ swoj¹ funkcjê. Oferuje szeroki
wybór schodów z
drewna litego, najlepszych gatunków
drzew krajowych
i egzotycznych. Pracodawca jest zrzePracownia W³odzimierza Szabli
szony w Cechu Rzemios³ Ró¿nych i Przedsiêbiorczoœci w Nowym S¹czu.
Z.U.P.H. Jan Trybuch
– firma zajmuje siê produkcj¹
mebli na wymiar. Specjalizuje
siê w produkcji mebli kuchennych, pokojowych,
³azienkowych, biurowych wraz
z ich monta¿em. Firma zajmuje
siê sprzeda¿¹ mebli standardowych do zabudowy jak i tworzonych na wymiar. Firma posiada zak³ad produkcji mebli
w miejscowoœci Janczowa, oraz dwa punkty ekspozycyjne
w Nowym S¹czu.

SolArM s.c. Leszek i £ukasz Solewski – od pocz¹tku dzia³alnoœæ firma ukierunkowana jest na produkcjê
i sprzeda¿ klipsów aluminiowych s³u¿¹cych do zamykania os³onek na wyrobach wêdliniarskich oraz dystrybucjê maszyn masarskich i innego wyposa¿enia dla zak³adów ogólnospo¿ywczych wykorzystywanych na ka¿dym etapie produkcji. Obecnie
firma produkuje i dostarcza ponad 30 rodzajów klipsów na rynek Polski, Unii Europejskiej, Ukrainy, Izraela, jak równie¿ Stanów
Siedziba firmy przy ul. Wêgierskiej w Nowym S¹czu
Zjednoczonych.
WIKAR K. ¯ytkowicz, W. ¯ytkowicz – spó³ka za
g³ówny cel dzia³alnoœci przyjê³a profesjonaln¹ i partnersk¹ obs³ugê klientów w bran¿y motoryzacyjnej. Firma WIKAR jest
pierwszym na terenie by³ego województwa nowos¹deckiego
lokalnym przedstawicielem i dystrybutorem samochodów oraz
autoryzowanych us³ug serwisowych czo³owego koncernu motoryzacyjnego marki
Ford . Drug¹ pasj¹
w³aœcicieli firmy jest
sport. Pod ich bander¹, gra dru¿yna
koszykarska S¹deckiego Towarzystwa
Sportowego WIKAR
NOWY S¥CZ.
Siedziba firmy WIKAR

KONKURS

Zet Transport Sp. z o.o. – to rodzinna firma, której
g³ówn¹ dziedzin¹ dzia³alnoœci s¹ us³ugi w zakresie logistyki
transportu i spedycji. Polityka œrodowiskowa ZET Transport
zak³ada ci¹g³y rozwój Firmy z jednoczesnym poszanowaniem
œrodowiska naturalnego. Flota pojazdów jest systematycznie
odnawiana, kupowane s¹ najnowoczeœniejsze ci¹gniki siod³owe i naczepy, których wp³yw na otoczenie jest minimalizowany dziêki zaawansowanym technologiom.
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Tomasz Ga³at, fabryka okien drzwi, fine,
dronvista.pl – firma jest producentem stolarki
aluminiowo-szklanej g³ównie drzwi automatycznych i stolarki
PPO¯ oraz witryn sklepowych i ogrodów zimowych. Ponadto
firma zajmuje siê sprzeda¿¹ okien PCV, rolet zewnêtrznych i innych.
Firma aktywnie monitoruje zarówno rynek polski jak i zagraniczny, aby w ka¿dym momencie móc zaoferowaæ klientom najnowoczeœniejsze rozwi¹zania z zakresu
stolarki aluminiowej. Nieustannie poszerza sw¹ ofertê
oraz dostosowuje j¹ do dynamicznie zmieniaj¹cych siê
technologii obecnych na œwiecie w tej bran¿y.
W³aœcieciel firmy, Tomasz Ga³at

MARKA Mariola Kardacz - zwyciêzca w kategorii “Debiut w Biznesie”
Produkcja odzie¿y specjalistycznej
Oferta „Marki” skierowana jest zarówno do osób indywidualnych jak te¿ do firm. Obejmuje us³ugi z zakresu projektowania i produkcji odzie¿y specjalistycznej, eventowej,
sportowej, historycznej i firmowej pod indywidualne zamówienia klientów. Pomimo stosunkowo krótkiego okresu dzia³alnoœci, dziêki du¿emu doœwiadczeniu w³aœcicielki
zdobytemu w pracy w renomowanych firmach z bran¿y odzie¿owej, mo¿liwe jest tworzenie oryginalnych i unikatowych produktów. Indywidualne podejœcie do klienta, poprzez zapewnienie mu mo¿liwoœci okreœlenia najdrobniejszych detali w trakcie etapu
projektowania, a nastêpnie produkcji, pozwala na osi¹gniêcie przewagi rynkowej nad
konkurentami z bran¿y. Nie bez znaczenia pozostaje te¿ du¿a kreatywnoœæ, pomys³owoœæ i wyczucie estetyczne w³aœcicielki, co w po³¹czeniu ze zdolnoœciami plastycznymi pozwala na tworzenie wyrobów w pe³ni spe³niaj¹cych oczekiwania nawet najMariola Kardacz, w³aœcicielka firmy
bardziej wymagaj¹cych klientów. Nowoczesne maszyny, innowacyjne rozwi¹zania wykorzystywane w procesie produkcji w zakresie technik nanoszenia obrazów i grafik na materia³, barwienie materia³ów metod¹ sublimacyjn¹ (wgrzewanie farby w tkaninê), pozwalaj¹ na wytworzenie produktów wysokiej jakoœci, w pe³ni dostosowanych do wymagañ
i oczekiwañ klientów, które oprócz funkcjonalnoœci s¹ odporne na dzia³anie najtrudniejszych czynników zewnêtrznych np. dla dru¿yn
tanecznych, cheerleaders, pol dance, pi³ki rêcznej i no¿nej oraz prawie ka¿dej dyscypliny sportu – biegaczy, fitness itp. Firma zaanga¿owana jest w intensywn¹ wspó³pracê z lokaln¹ spo³ecznoœci¹. Z tego wzglêdu podejmuje liczne dzia³ania w aspekcie zarówno
pomocy charytatywnej (m.in. wsparcie dla Stowarzyszenia Sursum Corda, Zespo³u Szkolno - Gimnazjalnego w Piwnicznej Zdroju
czy te¿ dla organizatora akcji „Kilometry Dobra”) jak równie¿ wspierania sportu.

Pozostali uczestnicy w kategorii “S¹decki Przedsiêbiorca Roku”
Alternative Longboards Szymon Œmia³ek

–
firma zajmuje siê produkcj¹ Longobardów, czyli d³u¿szej
wersji klasycznej deskorolki, która ze wzglêdów na swoj¹
budowê umo¿liwia osi¹ganie znacznie wiêkszych prêdkoœci.
Pomys³ na firmê ³¹czy pasjê Pana Szymona do sportów
deskowych oraz prowadzenie biznesu na skalê œwiatow¹.
Dziêki najwy¿szej jakoœci stosowanych materia³ów,
zaawansowanym rozwi¹zaniom technologicznym oraz
aktywnoœci promuj¹cej deski firmy Alternative Longboards
konkuruj¹ z deskami zagranicznych producentów.

DBLTECH £ukasz Duda – firma oferuje swoim klientom profesjonalne doradztwo oraz us³ugi w zakresie automatyki (domofony, wideodomofony, napêdy do
bram, telewizja przemys³owa). Obszar, w którym
dzia³a firma, jest prê¿nie
rozwijaj¹cym siê segmentem rynku, daj¹cym mo¿liwoœæ ci¹g³ego rozwoju.
W³aœciciel na bie¿¹co podnosi swoje kwalifikacje
uczestnicz¹c w szkoleniach oraz kursach organizowanych przez kontrahentów. Szkolenia te pozwalaj¹ mu zdobyæ tak¹
wiedzê oraz umiejêtnoœci,
aby w prosty sposób
dobraæ klientowi w³aœnie
ten produkt, którego zastosowanie jest najlepsze
W³aœciciel firmy z ma³¿onk¹
w danej sytuacji.
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SANITY Gabinet Psychologiczny Joanna Jurczak – w³aœcicielka jest psychologiem, specjalist¹ terapii uzale¿nieñ i psychoterapeut¹ w procesie certyfikacji.
Ukoñczy³a psychologie ze specjalizacj¹
kliniczn¹ w Wy¿szej
Szkole Psychologii
Spo³ecznej w Warszawie. Pani Joanna
Podczas sesji w gabinecie Sanity
specjalizuje siê w pomaganiu osobom cierpi¹cym z powodu zaburzeñ depresyjnych, nerwicowych, zaburzeñ osobowoœci, oraz osób uzale¿nionych i ich rodzin (wspó³uzale¿nienie, DDA, dzieci z rodzin
alkoholowych). Pomaga równie¿ dzieciom z zaburzeniami zachowania (trudnoœci adaptacyjne, szkolne) i emocji (np. lêki nocne). Dodatkowo diagnozuje oraz wydaje opinie w celach orzecznictwa (stopieñ niepe³nosprawnoœci, ZUS).

FORSARYN Aleksandra Rynduch – firma zosta³a
za³o¿ona 14 lipca 2015 r. Fish Spa & Beauty Salon Laguna jest
pierwszym profesjonalnym oœrodkiem na S¹decczyŸnie, który
zajmuje siê fish peelingami. S¹ to zabiegi pielêgnacyjnolecznicze na d³onie i stopy z udzia³em rybek Garra Rufa.
Laguna to tak¿e pierwszy salon kosmetyczny w województwie
ma³opolskim i dziewi¹ty w Polsce, który zdoby³ uprawnienia do
wykonywania terapii Katatsumuri. Jest to innowacyjna, w 100
% naturalna metoda odm³adzania i leczenia skóry za pomoc¹
Eko-œlimaków. Salon oferuje równie¿ szereg innych zabiegów
kosmetycznych,
a wszystkie
w oparciu o najlepsze preparaty. Filozofi¹ firmy pozostaje
dzia³anie w duchu piêkna i natury.
Gabinet firmy Forsaryn

CAFFE EUROPA, Anna Æwiertniewicz

– jest
to magiczne miejsce stworzone dla osób ceni¹cych sobie zarówno jakoœæ kawy,
sposób jej podania jak równie¿ atmosferê jej spo¿ywania. Anna Æwiertniewicz
pomys³odawczyni i za³o¿ycielka kawiarenki, osobiœcie dba oto aby serCaffe Europa w CH Europa Plaza II wowana kawa w Caffe Europa by³a najwy¿szej jakoœci, wypalana z najlepszych ziaren
Arabica, a podawane do niej cia-sta i desery mia³y smak
domowych przysmaków. Wszystko to, w po³¹czeniu z wysok¹
jakoœci¹ obs³ugi tworzy niezapomniany klimat.

ANIMANIAK – Animacja Dzieci Justyna Kie³cz – to firma proponuj¹ca
bogat¹ ofertê eventów
oraz okolicznoœciowych
zabaw dla dzieci realizowanych w Krainie Zabaw
Czika-£aka, domach klientów, przedszkolach,
szko³ach jak równie¿
w hotelach, pensjonatach,
centrach handlowych, na

weselach, w ramach zorgani-zowanych wyjazdów. Energiczny
i
z a a n g a ¿ o w a n y
z e s p ó ³
w barwnych strojach, z du¿¹ doz¹ radoœci i pomys³owoœci podejmuje siê realizacji najtrudniejszych zleceñ zawsze uzyskuj¹c uznanie tych najm³odszych i doros³ych. Animaniak, to
równie¿ Wypo¿yczalnia Strojów oraz Kraina Zabaw.
KOMPLEKSOWE US£UGI POGRZEBOWE „NEKROLOG”
Ewelina Kruczek – firma specjalizuje siê w organizowaniu
i obs³udze uroczystoœci pogrzebowych zarówno tradycyjnych
jak i kremacyjnych. Firma,
choæ istnieje na rynku dopiero kilkanaœcie miesiêcy
ju¿ cieszy siê du¿ym zainteresowaniem ze strony mieszkañców Nowego S¹cza i
okolic. W³aœcicielka du¿y
nacisk k³adzie na jakoœæ
œwiadczonych us³ug i zapewnienie odpowiedniej oprawy ceremonii pogrzebowej. Osobiœcie dba o ka¿dy szczegó³
uroczystoœci m.in. o estetykê ubioru obs³ugi pogrzebu czy oprawê muzyczn¹ uroczystoœci.

INSERT Natalia Marczyk

– koncepcj¹ powstania
firmy – agencji reklamowej, by³o po³¹czenie ³añcucha
posiadanych zasobów, umiejêtnoœci oraz pasji w taki sposób,
by stworzyæ markê oferuj¹c¹ klientom wiêksz¹ wartoœæ od
istniej¹cej na rynku konkurencji. Firma ka¿dy projekt traktuje
unikatowo, oferuj¹c klientom przede wszystkim nowoczesne
narzêdzia reklamowo-marketingowe. Jako formê skutecznej
promocji wykorzystuje przede wszystkim wizualizacje. Oferuje
m.in. us³ugi z zakresu: identyfikacji wizualnej firm, spacerów
wirtualnych, spotów reklamowych, tworzenia stron
internetowych, ma³ej poligrafii, wizualizacji i grafiki 3D.

NA NIEBIE Danuta Natkowska – firma œwiadczy
us³ugi w zakresie produkcji reklam, drukowania materia³ów
reklamowych, wykonywania piecz¹tek, nadruków na odzie¿y,
gad¿etów reklamowych a od niedawna ciêcia i grawerowania
laserowego. Wykorzystuje najnowsze zdobycze techniki,
gwarantuj¹ce najwy¿sz¹ jakoœæ œwiadczonych przez siebie
us³ug reklamowych. Agencja stawia na innowacyjnoœæ,
wszechstronnoœæ i stosowanie nieszablonowych
rozwi¹zañ w zakresie szeroko pojêtej reklamy. Kieruj¹c siê zasad¹, ¿e dobra
reklama jest gwarancj¹
sukcesu, firma odpowiada
na ka¿de wyzwania, które
do tego sukcesu w rozreklamowanym œwiecie
maj¹ doprowadziæ.
ANFRIN FASHION Renata ¯uchowicz – firma
koncentruje siê na us³ugach fryzjerskich oraz kosmetycznych.
Anfrin Fashion zosta³o stworzone z myœl¹ o profesjonalnej i
kompleksowej pielêgnacji urody, przy wykorzystaniu
najnowszych rozwi¹zañ w dziedzinie
kosmetologii oraz
fryzjerskich trendów. Wykwalifikowane grono specjalistów
gwarantuje, ¿e wykonywane zabiegi s¹ skuteczne, przyjemne i
bezpieczne.

SUP INFORMUJE
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Robocze spotkanie Komisji Miêdzyrz¹dowej
ds. Wspó³pracy Transgranicznej
W czwartek (29 listopada) w Miejskim Centrum Kultury „Sokó³” odby³o siê spotkanie grupy roboczej ds.
pracy i polityki spo³ecznej Polsko-S³owackiej Komisji Miêdzyrz¹dowej

ds. Wspó³pracy Transgra-

nicznej. G³ównym celem spotkania by³o przedstawienie aktualnych informacji na temat projektu „Nauka Bez Granic” oraz przedstawienie propozycji nowych dzia³añ w zakresie edukacji na rzecz rynku pracy
w oparciu o finansowanie z projektów UE. Przedstawiono równie¿ informacjê o wspó³pracy transgranicznej w ramach Partnerstwa Na Transgranicznym Rynku Pracy Polski i S³owacji „POPRAD-DUNAJEC”.

P

artnerstwo na transgranicznym rynku pracy Polski

4. Partnerzy: Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepe³no-

i S³owacji „POPRAD – DUNAJEC” powsta³o w marcu

sprawnych „Gniazdo” oraz Towarzystwo Mi³oœników Ziemi Mu-

2013 r. jako efekt wieloletniej wspó³pracy Wojewódz-

szyñskiej wraz ze swoimi partnerami ze S³owacji uzyskali grant

kiego Urzêdu Pracy w Krakowie oraz powiatowych urzêdów

z Funduszu Wyszehradzkiego (Visegrad Fund) na realizacjê

pracy z subregionu nowos¹deckiego z instytucjami rynku pracy

swoich projektów.

po stronie s³owackiej.
Poza urzêdami pracy z terenów przygranicznych Polski i S³owacji do Partnerstwa przyst¹pi³y uczelnie wy¿sze, organizacje
pozarz¹dowe, oœrodki pomocy spo³ecznej, zwi¹zki pracodawców i inne instytucje zwi¹zane lub te¿ zainteresowane
przep³ywami pracowników na transgranicznym rynku pracy
Polski i S³owacji. W sumie Partnerstwo tworzy 65 instytucji, z tego 34 instytucje z Polski (Subregion nowos¹decki Województwa Ma³opolskiego).
Celem Partnerstwa jest dzia³alnoœæ na rzecz transgranicznego rynku pracy w 3 obszarach tematycznych: edukacji na rzecz
rynku pracy, mobilnoœci zawodowej, integracji spo³eczno – za-

5. Corocznie aktualizowane s¹ informacje na stronie Partner-

wodowej poprzez inicjowanie wspólnych projektów i dzia³añ na

stwa www.praca-plsk.eu w zakresie sytuacji na przygranicznym

rzecz podnoszenia poziomu zatrudnienia mieszkañców przy-

rynku pracy Polski i S³owacji oraz aktualnych kierunków kszta³-

granicznych obszarów.

cenia i doskonalenia. Promowane s¹ równie¿ dobre praktyki

G³ówne efekty wspó³pracy w 2016 r.:

i ciekawe przedsiêwziêcia Partnerów.

1. Przygotowanie Barometru Zawodów przez 2 Urzêdy Pracy

6. W ramach zadañ zwi¹zanych ze wspó³prac¹ transgraniczn¹

Spraw Socjalnych i Rodziny, tj. Ke¿marok i Stara Lubovnia.

Polski i S³owacji WUP Kraków kieruje pracami grupy roboczej

Aktualne Barometry Zawodów z podregionu nowos¹deckiego

ds. pracy i polityki spo³ecznej Polsko – S³owackiej Komisji Miê-

i Kraju Preszowskiego dostêpne s¹ na stronie Partnerstwa

dzyrz¹dowej ds. Wspó³pracy Transgranicznej. W ramach tej

www.praca-plsk.eu.

grupy zosta³ przygotowany projekt flagowy pt. „Nauka Bez Gra-

2. Zorganizowano Transgraniczne Targi Edukacji i Pracy OHP

nic“ integruj¹cy dzia³ania podmiotów edukacyjnych oraz rynku

w Nowym S¹czu w których udzia³ wziê³o 24 pracodawców, a ta-

pracy na rzecz zwiêkszenia szans edukacyjno - zawodowych

k¿e instytucje rynku pracy z Polski i S³owacji oraz instytucje

mieszkañców rejonu pogranicza Polski i S³owacji. Projekt zosta³

edukacyjne. 3.

zatwierdzony do realizacji przez Komitet Monitoruj¹cy Program

W ramach transferu wiedzy na temat sektora

ekonomii spo³ecznej w regionie transgranicznym, przy-

Interreg V-A Polska – S³owacja 2014-2020.

gotowano materia³ pt. „Ekonomia spo³eczna, przedsiêbiorczoœæ

Z ramienia S¹deckiego Urzêdu Pracy w spotkaniu grupy

spo³eczna oraz zatrudnienie socjalne – mo¿liwoœci rozwoju

transgranicznej uczestniczyli: Tomasz Szczepanek – zastêpca

trzeciego sektora w regionie transgranicznym Polski i S³owacji”.

dyrektora SUP, Izabela Ziêbowicz-Wróbel – z-ca kierownika

Materia³ w wersji polskiej i s³owackiej bêdzie udostêpniony na

dzia³u RPP, Anita Ka³yniuk – doradca klienta oraz Barbara

stronie Partnerstwa www.praca-plsk.eu.

Michalak – poœrednik pracy.
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Lekki wzrost bezrobocia

2888 osób na dzieñ 30 listopada 2016 r. by³o zarejestrowanych jako osoby bezrobotne
w S¹deckim Urzêdzie Pracy. To o 24 wiêcej w porównaniu do miesi¹ca paŸdziernika,
ale o 461 mniej ni¿ w analogicznym czasie rok wczeœniej. Stopa bezrobocia w Nowym
S¹czu od sierpnia nie zmieni³a siê i na koniec paŸdziernika wynosi³a 6,3 proc.

U

prawnionych do korzystania z zasi³ku w listopadzie

dzierniku br.). Nale¿y podkreœliæ, ¿e zauwa¿alna staje siê prze-

by³o 366 osób, co stanowi 12,7 proc. ogó³u zarejestro-

waga wy³¹czeñ kobiet, w listopadzie wy³¹czono z ewidencji za-

wanych bezrobotnych. W porównaniu z paŸdzier-

rejestrowanych osób bezrobotnych 175 mê¿czyzn i 207 kobiet.

nikiem br. ich stosunek zwiêkszy³ siê o 0,3 proc. W listopadzie
z ewidencji wy³¹czono 382 osoby, a g³ówny powód utraty sta-

Podjêcia pracy

tusu to podjêcie pracy (212 os.). Ponadto 16 osób rozpoczê³o

Jak wspomniano wczeœniej, w listopadzie 212 osób podjê³o

szkolenia, a kolejnych 16 rozpoczê³o prace interwencyjne. Z ty-

pracê, z czego 73,1 proc. stanowi³y podjêcia pracy niesub-

tu³u niepotwierdzenia gotowoœci do pracy status straci³o 86

sydiowanej (155). W porównaniu z paŸdziernikiem, liczba pod-

osób, ale mo¿na przyj¹æ, ¿e i w tej grupie s¹ osoby, które podjê³y

jêæ pracy zmniejszy³a siê o 37. Z finansowego wsparcia urzêdu

pracê nie informuj¹c o tym fakcie urzêdu. W zwi¹zku z naby-

w podjêciu pracy skorzysta³o 57 osób. G³ównie by³y to dofinan-

ciem praw do œwiadczenia przedemerytalnego status osoby

sowania wynagrodzenia przy pracach interwencyjnych – 16 os.,

“

bezrobotnej straci³o 6 osób, a podjêcie nauki by³o powodem

bony zasiedleniowe – 4 osoby, dotacje na podjêcie dzia³alnoœci

utraty statusu kolejnych 10 osób.

gospodarczej – 20. Z koñcem miesi¹ca 109 osób odbywa³o
sta¿, 126 by³o zatrudnionych przy pracach interwencyjnych,

W listopadzie 212 osób podjê³o pracê,

a kolejnych 10 w ramach robót publicznych. 7 osób naby³o pra-

z czego 73,1 proc. stanowi³y podjêcia pracy

wo do dodatku aktywizacyjnego, czyli podjê³y one pracê w okre-

niesubsydiowanej

sie przys³ugiwania prawa do zasi³ku dla bezrobotnych. £¹cznie
uprawnione do tego œwiadczenia z koñcem listopada by³y
23 osoby.

Zarejestrowani
WskaŸnik osób bêd¹cych w szczególnej sytuacji na rynku pracy

W listopadzie wp³ynê³o do SUP od przedsiêbiorców 177 ofert

w stosunku do paŸdziernika nie zmieni³ siê i pozosta³ na pozio-

pracy, czyli o 30 wiêcej ni¿ w poprzednim miesi¹cu. Oferty, któ-

mie 86,3 proc. ogó³u zarejestrowanych (2888 os.), czyli 2492

rymi dysponowa³ urz¹d dotyczy³y g³ównie sprzedawców, kiero-

osoby. W tej grupie przewa¿aj¹ d³ugotrwale bezrobotni oraz

wców oraz bran¿y gastronomicznej. Pojawia³y siê równie¿ ofer-

osoby powy¿ej 50. roku ¿ycia.

ty dla pracowników biurowych oraz pracowników fizycznych.
W listopadzie wp³ynê³o do urzêdu jedno zg³oszenie zwolnieñ
grupowych. Prywatna firma planowa³a redukcjê zatrudnienia
o 34 osoby, ostatecznie rozwi¹za³a wspó³pracê z piêcioma.
Wiêkszoœæ bezrobotnych zarejestrowanych w SUP (2877 osób
z 2888 zarejestrowanych) posiada³o ustalony profil pomocy.
Przypomnijmy, ¿e ka¿demu bezrobotnemu przypisany zostaje
jeden z trzech profili: od I, gdzie wymagana pomoc sprowadza
siê w zasadzie do poœrednictwa pracy; przez II, gdzie
bezrobotny mo¿e korzystaæ z wiêkszoœci form wsparcia; do III
profilu, gdzie stosowane formy wsparcia s¹ ograniczone do:

O 461 osób zmala³a iloœæ zarejestrowanych w SUP w stosunku rok do roku

Programu Aktywizacja i Integracja, dzia³añ aktywizacyjnych

Listopad to kolejny miesi¹c, w którym spad³ udzia³ kobiet

zleconych przez wojewódzki urz¹d pracy oraz skierowania do

zarejestrowanych w urzêdzie, który obecnie stanowi 56,5 proc.

podjêcia pracy w spó³dzielni socjalnej zak³adanej przez osoby

ogó³u bezrobotnych (1631 kobiet, czyli o 15 mniej ni¿ w paŸ-
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prawne. Osobie zakwalifikowanej do III profilu nie mo¿na

Stopa bezrobocia w Nowym S¹czu jest ni¿sza w porównaniu do

przed³o¿yæ natomiast zwyk³ej oferty pracy, tak jak ma to miejsce

Ma³opolski (6,6 proc.) i kraju (8,2 proc.). Porównywalny z No-

w przypadku pozosta³ych dwóch profili. Na koniec miesi¹ca

wym S¹czem pod wzglêdem potencja³u demograficznego

1391 zarejestrowanych osób zosta³o zakwalifikowanych do II

i gospodarczego Tarnów notuje stopê bezrobocia na poziomie

profilu pomocy, a 1425 osób mia³o ustalony III profil wsparcia.

7,1 proc. Najni¿sze bezrobocie rejestrowane w Ma³opolsce tra-

Osób, uznanych za te, które powinny znaleŸæ zatrudnienie bez

dycyjnie zanotowano w Krakowie (3,7 proc.), a najwy¿sze (13,6

wiêkszego wsparcia ze strony urzêdu by³o na koniec listopada

proc.) w powiecie d¹browskim.

61. Zdecydowana wiêkszoœæ zarejestrowanych bezrobotnych
zosta³a objêta Indywidualnym Planem Dzia³ania. IPD to nic

G³ówny Urz¹d Statystyczny oblicza stopê bezrobocia jako pro-

innego jak nakreœlenie œcie¿ki powrotu osoby bezrobotnej na

centowy udzia³ liczby bezrobotnych w liczbie cywilnej ludnoœci

rynek pracy i zawiera listê czynnoœci, które maj¹ wykonaæ

aktywnej zawodowo, bez pracowników jednostek bud¿e-

obydwie strony, zarówno bezrobotny, jak i urz¹d. IPD przygo-

towych, prowadz¹cych dzia³alnoœæ w zakresie obrony naro-

towuj¹ doradcy klienta wspólnie z bezrobotnym. Dzia³ania za-

dowej i bezpieczeñstwa publicznego.

planowane w ramach IPD s¹ uzale¿nione od wczeœniej ustalonego profilu wsparcia. W listopadzie przygotowano IPD dla

Bezrobocie w Polsce – nadal spada

361 bezrobotnych, a ³¹czna liczba osób realizuj¹cych IPD wy-

Stopa bezrobocia rejestrowanego w paŸdzierniku w Polsce

nosi³a w paŸdzierniku 2679.

wynios³a 8,2 proc. To spadek o 0,1 pkt. proc. w porównaniu do
wrzeœnia br. Tak wyœrubowanego wyniku nie by³o od pocz¹tku

Stopa bezrobocia w Nowym S¹czu

analiz GUS.

6,3 proc. – tyle wynios³a stopa bezrobocia rejestrowanego
w Nowym S¹czu w koñcu paŸdziernika 2016 r. (ostatnie dane
G³ównego Urzêdu Statystycznego). Statystyki GUS-u dotycz¹ce stopy bezrobocia ukazuj¹ siê póŸniej ni¿ dane liczbowe
z powiatowych urzêdów pracy, dlatego te¿ dane te publikujemy
z opóŸnieniem.
W stosunku do wrzeœnia stopa bezrobocia w Nowym S¹czu nie
zmieni³a siê. W ujêciu rocznym obserwujemy jednak wyraŸny
spadek, o 1,3 pkt. proc. Mo¿na przypuszczaæ, ¿e w œlad za delikatnym wzrostem liczby bezrobotnych w paŸdzierniku stopa
bezrobocia mo¿e minimalnie wzrosn¹æ.
W pozosta³ych powiatach subregionu s¹deckiego, obejmuj¹cego trzy powiaty ziemskie: nowos¹decki, gorlicki i limanowski
równie¿ odnotowano spadek bezrobocia. Najwy¿sz¹ stopê
bezrobocia rejestrowanego zanotowano w powiecie nowos¹-

Z komunikatu GUS wynika, ¿e liczba bezrobotnych zarejestro-

deckim (10,1 proc.) i limanowskim – 10 proc., natomiast w po-

wanych w urzêdach pracy na koniec paŸdziernika 2016 r. wy-

wiecie gorlickim stopa bezrobocia wynios³a 8,8 proc.

nosi³a 1.308 tys. wobec 1.324,1 tys. osób miesi¹c wczeœniej.
Oznacza to, ¿e obni¿y³a siê w skali miesi¹ca o 16,1 tys.
Najni¿sze, 2,1 proc. bezrobocie by³o w Poznaniu, a najwy¿sze,
27,3 proc. – w regionie szyd³owieckim na Mazowszu. W Warszawie, Katowicach i we Wroc³awiu by³o to po 2,9 proc. W Wielkopolsce zarejestrowano najni¿sze bezrobocie – wynios³o ono
5 proc. W województwie œl¹skim wyliczono je na 6,6 proc., podobnie jak w Ma³opolsce. W województwie mazowieckim by³o

Stopa bezrobocia w Nowym S¹czu pozosta³a bez zmian

to 7,2 proc. i to tu zarejestrowano najwy¿sz¹ w kraju stopê bezrobocia - w regionie szyd³owieckim wynios³a 27,3 proc. Stopa
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bezrobocia w województwach podkarpackim wynios³a 11,3

Kronika Gospodarcza

proc., w zachodniopomorskim i œwiêtokrzyskim po 10,6 proc.,
w podlaskim 10,4 proc., lubelskim 9,9 proc., w pomorskim i dolnoœl¹skim po 7,2 proc., w lubuskim 8,4 proc., ³ódzkim 8,6 proc.,
a warmiñsko-mazurskim – 13,7 proc.
Jak wynika z publikacji GUS, liczba nowo zarejestrowanych
bezrobotnych spad³a w paŸdzierniku do 185,8 tys. osób, czyli
o 8,1 proc. w stosunku do wrzeœnia. W ujêciu rocznym liczba nowo zarejestrowanych bezrobotnych spad³a o 12,1 proc. GUS
wyliczy³ te¿, ¿e w paŸdzierniku do urzêdów pracy zg³oszono 117
tys. ofert pracy, czyli o 15,9 proc. mniej ni¿ we wrzeœniu i wiêcej
o 5,9 proc. ni¿ rok temu.

Bezrobocie w Unii Europejskiej
Stopa bezrobocia w strefie euro spad³a do 9,8 proc. w paŸdzierniku 2016 r. wobec 9,9 proc. zanotowanych miesi¹c wczeœniej, poda³ unijny urz¹d statystyczny Eurostat. Rok temu wskaŸnik ten wynosi³ 10,6 proc. W ca³ej Unii Europejskiej (UE)
wskaŸnik ten wyniós³ 8,3 proc. w paŸdzierniku wobec 8,4 proc.
we wrzeœniu br. i wobec 9,1proc. rok wczeœniej.
Eurostat mierzy zharmonizowan¹ stopê bezrobocia jako procent osób w wieku 15-74 lata pozostaj¹cych bez pracy, zdolnych podj¹æ zatrudnienie w ci¹gu najbli¿szych dwóch tygodni,
którzy aktywnie poszukiwali pracy w ci¹gu ostatnich tygodni
w odniesieniu do wszystkich osób aktywnych zawodowo w danym kraju.
Najni¿sze bezrobocie odnotowano w Czechach – 3,8 proc. Najwy¿sz¹ stopê bezrobocia odnotowano w Grecji (23,4 proc. – da-

Nowoczesne Impulsy Newagu dla Ma³opolski
Newag S.A. przekaza³ szeœæ pojazdów z rodziny Impuls, które
wyprodukowane zosta³y dla Województwa Ma³opolskiego. Uroczyste przekazanie odby³o siê pod koniec listopada, na dworcu
kolejowym w Nowym S¹czu.
Cztery 5-cz³onowe Impulsy 45WE oraz dwa 4-cz³onowe EZT
Impulsy 31 WE wyprodukowane zosta³y na mocy umowy, zgodnie z któr¹ Newag ma wyprodukowaæ ³¹cznie 12 pojazdów
szynowych dla Województwa Ma³opolskiego. Kolejnych szeœæ
ma zostaæ przekazanych do 15 lutego 2017 r. Wartoœæ zamówionego taboru wynosi ponad 300 mln z³ brutto.
– Zamówienie dla Ma³opolski to priorytetowe i kluczowe dla nas
zlecenie. Jesteœmy niezmiernie dumni, ¿e nowoczesne
s¹deckie impulsy, w pe³ni zgodne z TSI bêd¹ woziæ pasa¿erów
w Ma³opolsce – powiedzia³ Zbigniew Konieczek, prezes Newag S.A. – Pojazdy te posiadaj¹ europejski system bezpieczeñstwa ETCS poziomu 2, który poprzez modu³ GPS zapewnia komunikacjê urz¹dzeñ na pok³adzie pojazdu z urz¹dzeniami znajduj¹cymi siê przy linii kolejowej.
W dostarczonych sk³adach znajduje siê 250 miejsc siedz¹cych
oraz liczne udogodnienia: klimatyzacja, nawiewne ogrzewanie,
monitoring przedzia³u pasa¿erskiego, stojaki na rowery, WiFi,
gniazdka elektryczne oraz automaty biletowe. Sk³ady posiadaj¹
specjalne udogodnienia dla pasa¿erów niepe³nosprawnych
ruchowo (windy, wyznaczone miejsca do transportu wózków,
toalety zgodne z TSI PRM) oraz dla podró¿nych z ma³ymi
dzieæmi (przewijaki).

ne z sierpnia) oraz w Hiszpanii – 19,2 proc.
Stopa bezrobocia w procentach na koniec paŸdziernika bie-

Nagroda Gospodarcza Prezydenta RP

¿¹cego roku w poszczególnych krajach Unii Europejskiej: Malta

Firma WIŒNIOWSKI znalaz³a siê wœród 18 firm, które zosta³y

(4,9); Czechy (3,8); Niemcy (4,1); Wielka Brytania (4,7); Wêgry

nominatami Nagrody Gospodarczej Prezydenta RP. Kapitu³a

(4,9); Holandia (5,6); Luxemburg (6,2); Austria (5,9); Polska

konkursowa wytypowa³a przedsiêbiorców, którzy zas³u¿yli na

(5,9); Rumunia (5,8); Estonia (7,2); Szwecja (6,9); Bu³garia

najwy¿sze laury gospodarcze w kraju. O nominacjê ubiega³o siê

(7,4); Irlandia (7,5); S³owenia (7,6); Belgia (7,9); Finlandia (8,6);

ponad 200 firm z ca³ej Polski.

S³owacja (9,1); Francja (9,7); £otwa (9,5); Portugalia (10,8);

Firma WIŒNIOWSKI nominowana zosta³a w kategorii Odpo-

W³ochy (11,6); Cypr (12); Chorwacja (12,7); Hiszpania (19,2);

wiedzialny Biznes. Nominacja ta jest ukoronowaniem doty-

Grecja (23,4).

chczasowych dzia³añ, zwi¹zanych ze spo³eczn¹ odpowiedzialnoœci¹ biznesu. – Nominacja to dla nas du¿e wyró¿nienie i po-

W Stanach Zjednoczonych w paŸdzierniku bezrobocie

twierdzenie tego, ¿e obraliœmy w³aœciwy kierunek – kierunek

delikatnie spad³o w stosunku do wrzeœnia br. i wynios³o 4,9 proc.

obierany przez najlepszych. Wiod¹ce przedsiêbiorstwa na ca-

(zmiana o 0,1 proc.). W Turcji bezrobocie w sierpniu br. wynosi³o

³ym œwiecie od dawna dostrzegaj¹ korzyœci p³yn¹ce ze œcis³ej

11,4 proc., a w Japonii by³o na poziomie 3 proc. – bez zmian.

korelacji ich spo³ecznego zaanga¿owania ze swoimi celami
strategicznymi. To procentuje. Nominacja do nagrody mobilizuje nas do jeszcze wiêkszego zaanga¿owania oraz
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nusz Komurkiewicz – cz³onek zarz¹du firmy - zostali odznaczeni Honorow¹ Odznak¹ Stowarzyszenia In¿ynierów i Technicoraz odwa¿niejszych kroków, bo ka¿dy z nich otwiera nowe

ków Przemys³u Materia³ów Budowlanych.

mo¿liwoœci, nie tylko przed nami – mówi Andrzej Wiœniowski,

Ryszard Florek otrzyma³ Z³ot¹ Odznakê Honorow¹ z Bry-

w³aœciciel firmy WIŒNIOWSKI.

lantem, natomiast Janusz Komurkiewicz – Z³ot¹ Odznakê Ho-

Nagroda Gospodarcza to wyró¿nienie, które co roku

norow¹. – Dzia³alnoœæ stowarzyszenia to olbrzymi i bardzo war-

przyznawane jest przez Prezydenta RP. Przedsiêwziêcie ma na

toœciowy czas w historii przemys³u materia³ów budowlanych.

celu wspieranie polskich przedsiêbiorców i wyró¿nienie tych

Jego dzia³alnoœæ to wypadkowa ambicji, zapa³u i chêci rozwoju

najlepszych.

jego poszczególnych cz³onków. Serdecznie gratulujê zarz¹dowi i ca³ej za³odze stowarzyszenia. Jednoczeœnie dziêkujê
w imieniu swoim i prezesa za uhonorowanie – podsumowa³ Ja-

Odznaczenia dla FAKRO

nusz Komurkiewicz.

Ryszard Florek – wspó³w³aœciciel i prezes FAKRO oraz Ja-

Nagrody wrêczono podczas gali, która odby³a siê z okazji 70lecia stowarzyszenia oraz miesiêcznika „Materia³y Budowlane”.

Spotkanie informacyjne w SUP
W siedzibie S¹deckiego Urzêdu Pracy w Nowym S¹czu przy ul. Wêgierskiej 146, odby³o siê
spotkanie wspó³organizowane z S¹deck¹ Agencj¹ Rozwoju Regionalnego S.A. (SARR) w Nowym S¹czu. Zebranym osobom przedstawiono mo¿liwoœci zawodowe w projekcie realizowane
przez SARR. W spotkaniu z ramienia SARR uczestniczy³y: Sylwia Kulczyk oraz Izabela Mika,
z fundacji Promocji Nauki i Kreatywnoœci Piotr Grzeœkow. SUP reprezentowali: Teresa Po³omska, Danuta Pacyna, Mateusz Jaskulski oraz Dominik Fecko.
Licznie zebranym uczestnikom zaproponowano nowe mo-

Organizatorzy zapewniaj¹ nocleg, wy¿ywienie, zwrot kosztów

¿liwoœci aktywizacji zawodowej. Jeœli chcesz wyjœæ na wy¿szy

dojazdu, stypendia szkoleniowe, sta¿owe, œwietn¹ ekipê tre-

poziom rozwoju osobistego, jeœli chcesz poznaæ nowych, inte-

nersk¹, a tak¿e wiele innych atrakcji.

resuj¹cych ludzi, jeœli chcesz stworzyæ now¹ wartoœæ w swoim
¿yciu, zapisz siê i zdob¹dŸ nowe doœwiadczenie i pracê zachêca³a zgromadzonych w SUP Sylwia Kulczyk.
SARR wraz z Fundacj¹ Promocji Nauki i Kreatywnoœci do
udzia³u w projekcie „Program aktywnego w³¹czenia osób
niepracuj¹cych z Nowego S¹cza i Powiatu Nowos¹deckiego"
wspó³finansowanego z Europejskiego Funduszu Spo³ecznego.
Udzia³ w projekcie jest bezp³atny i przewiduje wiele ciekawych
opcji rozwojowych.
W ramach projektu organizatorzy oferuj¹:
*

Identyfikacjê indywidualnych potrzeb oraz potencja³ów

*

Wyjazdowe poradnictwo psychospo³eczne

*

Indywidualne poradnictwo psychologiczne

* Trening kompetencji i umiejêtnoœci spo³ecznych
*

Indywidualne poradnictwo zawodowe

*

Warsztaty zaradnoœci i samodzielnoœci

*

Indywidualne poradnictwo prawno-obywatelskie

*

Warsztaty robotyki w formie zabawy playful-learning

*

Warsztaty szachowe

*

Kursy zawodowe (indywidualnie dobierane)

*

6- miesiêczne sta¿e zawodowe

* 12-miesiêczne zatrudnienie subsydiowane u pracodawców
z terenu Nowego S¹cza i powiatu nowos¹deckiego.

Wiêcej informacji: www.sarr.com.pl, tel. 18 440 81 63
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JESTEŒ OSOB¥ BEZROBOTN¥ I CHCESZ
UNIKN¥Æ KOLEJKI PRZY REJESTRACJI?

ZAREJESTRUJ SIÊ PRZEZ INTERNET!

W tym celu:
1. wejdŸ na stronê
www.sup.nowysacz.pl

2. kliknij w baner
“elektroniczna
rejestracja”

3. wype³nij formularz

S¥DECKI URZ¥D PRACY

S¥DECKI URZ¥D PRACY
CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ
w Nowym S¹czu
zaprasza do korzystania ze swoich us³ug

