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Konkurs „Przedsiêbiorca 2017 –
Mój Sposób na Biznes” rozstrzygniêty!
W numerze przeczytamy równie¿:
> Prezentacja laureatów konkursu
„Przedsiêbiorca 2017 – Mój Sposób na Biznes”
> Kierunek Kariera – bezzwrotne dotacje do szkoleñ
> Prezentacje sylwetek uczestników konkursu
„Przedsiêbiorca 2017 – Mój Sposób na Biznes”
> Bezrobocie w Nowym S¹czu (paŸdziernik)
> Kronika gospodarcza
Statystyki, analizy, opracowania
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www.facebook.com/
S¹decki Rynek Pracy
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SZANOWNI PAÑSTWO!
Oddajê w Pañstwa rêce kolejne wydanie S¹deckiego Rynku
Pracy, w którym znajd¹ Pañstwo bie¿¹ce informacje dotycz¹ce
funkcjonowania S¹deckiego Urzêdu Pracy. Prezentujemy równie¿ nasze aktualne dzia³ania, podejmowane inicjatywy oraz
programy wsparcia, które realizujemy.
W aktualnym numerze znajd¹ Pañstwo relacjê z wielkiej gali
podsumowuj¹cej konkurs „Przedsiêbiorca 2017 - Mój Sposób na
Biznes”, która mia³a miejsce w auli PWSZ w Nowym S¹czu, przy
Al. Wolnoœci 40. Rozstrzygnêliœmy X Jubileuszow¹ edycjê
naszego konkursu, wewn¹trz numeru poznaj¹ Pañstwo
laureatów w kategoriach: Przedsiêbiorca Roku, Debiut w Biznesie oraz Solidny Partner SUP. Przybli¿amy równie¿ Sylwetki
wszystkich uczestników konkursu, których w tym roku by³a
rekordowa iloœæ - 31.
Kolejnymi artyku³ami s¹ rozmowy ze zwyciêzcami wszystkich
kategorii, którzy przybli¿yli nam profile swoich dzia³alnoœci oraz
odpowiedzieli jaki jest ich sposób na biznes.
Mo¿na równie¿ zapoznaæ siê ze szczegó³ami projektu Kierunek
Kariera realizowanego przez Wojewódzki Urz¹d Pracy. W ramach, którego mo¿liwe jest otrzymanie bezzwrotnych dotacji
na szkolenia dla osób zatrudnionych.
W aktualnym wydaniu prezentujemy tak¿e najnowsz¹ statystykê bezrobocia, która jest bardzo istotna, gdy¿ przybli¿a
nam, jak wygl¹da sytuacja na lokalnym rynku pracy. Aktualna
statystyka ukaza³a spadek liczby bezrobotnych zarejestrowanych w S¹deckim Urzêdzie Pracy.

Zachêcam do lektury!
Leszek Langer
Dyrektor SUP
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 S¹deckiego
Rynku Pracy dostarczany jest partnerom i instytucjom
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Oni maj¹ swój sposób na biznes!
Wype³niona po brzegi aula, przesz³o 200 zaproszonych goœci, 31 s¹deckich firm, 3 presti¿owe kategorie oraz
okaza³y tort – tak w skrócie mo¿na podsumowaæ wielk¹, Jubileuszow¹ Galê podsumowuj¹c¹ X edycjê
konkursu „Przedsiêbiorca 2017 – Mój Sposób na Biznes" organizowanego przez S¹decki Urz¹d Pracy, przy
wspó³pracy z Urzêdem Miasta Nowego S¹cza.

P

odsumowanie wydarzenia organizowanego ju¿ od 10
lat z inicjatywy Prezydenta Ryszarda Nowaka przesz³o
do historii. Podczas uroczystoœci w auli Pañstwowej
Wy¿szej Szko³y Zawodowej poznaliœmy laureatów trzech presti¿owych kategorii: S¹decki Przedsiêbiorca Roku, Debiut
w Biznesie oraz Solidny Partner S¹deckiego Urzêdu Pracy.
Galê poprowadzi³ Lech „Bigos" Zwoliñski, który na pocz¹tku
powita³ zaproszonych goœci. Kolejno g³os zabra³ Jerzy
Gwi¿d¿, który w imieniu Prezydenta Ryszarda Nowaka przywita³ zaproszonych goœci – Bardzo cieszê siê z tego dzisiejszego spotkania. Nowy S¹cz stoi nie tylko tymi du¿ymi,
znanymi przedsiêbiorcami, ale przede wszystkim tymi ma³ymi
i œrednimi. Voltaire stwierdzi³ kiedyœ, ¿e praca oddala od nas
trzy z³a: nudê, wystêpek i biedê. Oddalamy od nas te trzy z³a
dziêki tym, którzy daj¹ pracê i dziêki tym, którzy zak³adaj¹ te
firmy. Wszyscy s¹deccy przedsiêbiorcy zas³uguj¹ na to
wyró¿nienie – mówi³.

„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.
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.
My jesteœmy przyzwyczajeni do ciê¿kiej pracy
bez ogl¹dania siê na przeciwnoœci losu i wierzê,
¿e ci, których nagradzamy, taki sukces osi¹gn¹”
- Ryszard Nowak, prezydent Nowego S¹cza.

Ryszard Nowak podczas fina³u konkursu w 2016 r.

Kolejno dyrektor Langer zaprezentowa³ filmy przybli¿aj¹ce
sylwetki ubieg³orocznych laureatów konkursu. Byli to:
Jerzy Gwi¿d¿ – zastêpca prezydenta Nowego S¹cza

- w kat. "S¹decki Przedsiêbiorca 2016 roku – firma Medikor III
- w kat. "Debiut w Biznesie" – firma Marka Mariola Kardacz

Nastêpnie Leszek Langer, dyrektor S¹deckiego Urzêdu Pracy
przybli¿y³ krótk¹ historiê, cele oraz za³o¿enia konkursu.
– Konkurs organizowany jest w kategoriach: S¹decki Przedsiêbiorca Roku, Debiut w biznesie oraz Solidny Partner
S¹deckiego Urzêdu Pracy – podkreœla³ dyrektor Langer.
– G³ówne cele konkursu to 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 oraz popularyzacja w³asnej aktywnoœci przedsiêbiorców: zaanga¿owania w rozwój firmy – doda³. – W 10-letniej
historii konkursu 214 firm wziê³o w nim udzia³ , 63 firmy zosta³y
nagrodzone lub wyró¿nione. Do X edycji konkursu wp³ynê³o 31
prac: 10 w kategorii „Debiut w Biznesie", 19 w kat. „Przedsiêbiorca Roku" oraz dwie prace, które nie przesz³y oceny
formalnej – kontynuowa³ dyrektor Langer.

- w kat. "Solidny Partner SUP" – firma Centrum.

Leszek Langer – dyrektor S¹deckiego Urzêdu Pracy
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INFORMACJE

Po krótkiej prezentacji firmowej nast¹pi³a wyczekiwana przez
wszystkich prezentacja sylwetek kandydatów zakwalifikowanych do objêcia tytu³u „Debiut w Biznesie". Jak wspomniano wczeœniej by³o to 10 firm: Katarzyna Pietrzak – Fryzo,
Tomasz Mróz – Przedsiêbiorstwo Rozwoju i Marketingu,
£ukasz Fr¹czek – £F Sport Event, Kinga Wnêk – Figelo,
Leszek Wolf – Synerge.pl, Szymon Jagie³³o – Scepter,
Park Trampolin Ninja Jumo s.c. Damian i Leszek Bajerscy,
Violetta Romul-Pomiet³o – FHU Pomitello, Ewa Œlaga –
Smart Business oraz Justyna Zabrzyñska – firma Zaba.
Decyzj¹ Kapitu³y konkursu zwyciêzc¹ w tej kategorii zosta³
£ukasz Fr¹czek w³aœciciel firmy „£F Sport Events". Laureat
podkreœla³ podczas krótkiej rozmowy, ¿e nie spodziewa³ siê
tego presti¿owego wyró¿nienia. – Jest to dla mnie bardzo du¿e
wyró¿nienie. Ciê¿ka i efektywna praca op³aci³a siê. Tytu³ z pewnoœci¹ motywuje i dodaje energii na przysz³oœæ – zaznaczy³
laureat.

Jubileuszowy tort krojony przez Leszka Langera,
w tle Jerzy Gwi¿d¿ i dr Marek Reichel

Ostatnie wyró¿nienie przyznane w kategorii „Solidny Partner
S¹deckiego Urzêdu Pracy" – trafi³o do firmy Norlys, która
wspó³pracuje z S¹deckim Urzêdem Pracy od 2000 roku. W tym
czasie zg³osi³a do Urzêdu 102 oferty pracy na ³¹czn¹ liczbê 201
miejsc pracy. Norlys sp. z o.o. to miêdzynarodowy holding specjalizuj¹cy siê w produkcji i sprzeda¿y oœwietlenia zewnêtrznego.
W trakcie uroczystej gali wszyscy uczestnicy konkursu odebrali
pami¹tkowe grawerowane dyplomy. Wydarzenie odby³o siê
pod honorowym patronatem El¿biety Rafalskiej – Minister
Rodziny, Pracy i Polityki Spo³ecznej, Ryszarda Nowaka
Prezydenta Miasta Nowego S¹cza oraz Wies³awa Janczyka
– Wiceministra Finansów. Podczas gali nie zabrak³o oczywiœcie Jubileuszowego tortu.

Od lewej Wioletta Janik, Leszek Langer, Magdalena Kogut, Jerzy Gwi¿d¿

Nastêpnie zaprezentowano sylwetki 19 firm walcz¹cych o tytu³
„S¹deckiego Przedsiêbiorcy 2017 roku”. By³y to: Mariposa
s.c. Micha³ Leœniak i Anna Leœniak, Dawid Furmanek –
Zak³ad Fotograficzny „Foto-Ars-Furmanek", Grzegorz
Skrzypiec – PTHU „Moto-Grzeœ", Roman Podstawski – ABC
Podstawscy, NZOZ Centrum Rehabilitacji „Imprimis" s.c.
Aleksander Lachowski i Maciej Bugaj, Ludmi³a Bas –
„Autorska Szko³a Pianistyczna Ludmi³y Bas", Zet Transport Sp.
z o.o., Zak³ad Piekarski „Grzyb" s.j., Maciej KuŸma – „Concept
Plus", Piekarnia U Klaczaka s.c. El¿bieta Margraf & Marta
Klaczak-Mróz, Wydawnictwo i Drukarnia Nova Sandec s.c.
Roman Ka³yniuk i Mariusz Ka³yniuk, Wies³aw Wilk – Firma
Handlowa Leo, Trojan-Sport s.c. Jaros³aw Trojanowicz
i Aneta Druzgalska, Wioletta Janik –Artyku³y Kamieniarskie
i Pogrzebowe, F.H.U. MultiPak s.c. Jerzy Œwiês, Beata
Doszna – DKokno, £ukasz P³awecki – Halny, Wojciech Duch
– Firma Produkcyjno Handlowo Us³ugowa „Kacper",
Katarzyna Wolanin – PHU Per³a.
Tytu³ w tej presti¿owej kategorii zdoby³a firma Zet Transport.
W imieniu spó³ki nagrodê odebra³a Magdalena Kogut, która
podziêkowa³a za wyró¿nienie i podkreœla³a, ¿e S¹decki Przedsiêbiorca 2017 roku to tytu³, który z pewnoœci¹ uœwietni przysz³oroczne 25-lecie firmy oraz, ¿e ten tytu³ przekuj¹ w jeszcze
wiêkszy sukces firmy.

Od prawej: Jerzy Gwi¿d¿, £ukasz Fr¹czek (laureat), Leszek Langer

– W ka¿dym roku wybór jest trudny, poniewa¿ firmy sk³adaj¹ce
zg³oszenia chc¹ siê pokazaæ z jak najlepszej strony. Kapitu³a
nie mia³a ³atwego zadania podczas wy³aniania laureatów,
a dwie prace musia³y zostaæ regulaminowo odrzucone. Chcielibyœmy, aby wygrani odczuwali satysfakcjê nie tylko dzisiaj, ale
te¿ w latach póŸniejszych. Chcemy, aby ta gala kojarzy³a siê ze
wspieraniem s¹deckiej przedsiêbiorczoœci. Bêdziemy d¹¿yæ
do tego, aby tworzyæ jak najwiêcej narzêdzi wspieraj¹cych
przedsiêbiorców w naszym mieœcie. Chcemy tak¿e w³¹czyæ
s¹deckich przedsiêbiorców do mapy Marek Ma³opolskich i aby
by³o o nich g³oœno tak¿e na rynku ogólnopolskim czy
miêdzynarodowym – mówi³ po gali Leszek Langer, dyrektor
S¹deckiego Urzêdu Pracy.
Na kolejnych stronach prezentujemy rozmowy z laureatami konkursu oraz przybli¿amy sylwetki wszystkich
uczestników konkursu „Przedsiêbiorca 2017 - Mój
Sposób na Biznes”
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„Najwy¿sza jakoœæ gwarancj¹ sukcesu”
Laureatem g³ównej kategorii „S¹decki Przedsiêbiorca Roku” konkursu „Przedsiêbiorca 2017 – Mój Sposób
na Biznes”, którego podsumowanie opisujemy na str. 3, jest firma Zet Transport. Poprosiliœmy prezesa spó³ki, Pana Jana Za³ubskiego o krótkie podsumowanie dotycz¹ce funkcjonowania firmy oraz wra¿eniach
zwi¹zanych z konkursem.
S¹decki Rynek Pracy: Czy spodziewa³ siê Pan zwyciêstwa
w konkursie?

SRP: W jaki sposób tytu³ „S¹decki Przedsiêbiorca 2017
roku” wp³ynie na dzia³alnoœæ firmy?

Jan Za³ubski: Wiadomoœæ o przyznaniu nam nagrody by³a dla
nas bardzo mi³¹ niespodziank¹. Cieszy nas, ¿e uda³o nam siê
stworzyæ siln¹, solidn¹ markê, która zyska³a uznanie w opinii
S¹deczan i lokalnych instytucji. Podejmowane przez Zarz¹d

JZ: Z ca³¹ pewnoœci¹ zdobycie
tytu³u „S¹deckiego
Przedsiêbiorcy Roku” wzmacnia wizerunek firmy jako
solidnego kontrahenta oraz pracodawcy. To bardzo cenne
w dzisiejszych czasach. S¹decczyzna to dobry teren do
prowadzenia dzia³alnoœci, choæ coraz bardziej trudny ze
wzglêdu na to, ¿e dotyka nas równie¿ problem ogólnokrajowy,
jakim jest brak pracowników. Musimy umieæ reagowaæ na
zmieniaj¹c¹ siê sytuacjê na krajowym rynku pracy w odniesieniu do wymagañ, które nak³adaj¹ na bran¿ê transportow¹
przepisy unijne.

i pracowników dzia³ania s³u¿¹ realizacji strategicznych celów
firmy, zapewniaj¹c jej systematyczny rozwój, dlatego te¿
niniejsze wyró¿nienie traktujemy jako potwierdzenie
skutecznoœci tych dzia³añ.
SRP: Czym firma Zet Transport mog³a przekonaæ do siêbie kapitu³ê konkursow¹?
JZ: S¹dzê, ¿e konsekwentn¹ na przestrzeni wielu ostatnich
lat, realizacj¹ g³ównej zasady dzia³ania naszej firmy, któr¹
jest zapewnienie najwy¿szej jakoœci realizowanych przez nas
us³ug.

SRP: Jakie znaczenie dla firmy ma zwyciêstwo w konkursie?
JZ: Zwyciêstwo w konkursie to ogromna satysfakcja dla
wszystkich pracowników firmy, których zaanga¿owanie i codzienna, solidna praca zosta³y w ten sposób docenione.
SRP: Zachêci³by Pan innych przedsiêbiorców do udzia³u
w konkursie?
JZ: Zdecydowanie tak. Zwyciêstwo w konkursie to
fantastyczny zastrzyk energii motywuj¹cy do dalszego
rozwoju.

POLUB NAS NA
www.facebook.com/
S¹decki Rynek Pracy
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DEBIUT W BIZNESIE

„Po prostu lubiê pracowaæ”
Rozmawiamy z £ukaszem Fr¹czkiem, w³aœcicielem firmy £F Sport Events zajmuj¹cej siê organizacj¹ imprez
sportowych dla firm, instytucji, gmin, urzêdów, a tak¿e wszystkich grup ludzi zainteresowanych wszelkiego
rodzaju rozgrywkami sportowymi – jednoczeœnie zwyciêzc¹ konkursu „Przedsiêbiorca 2017 – Mój Sposób na
Biznes” w kategorii „Debiut w biznesie”.
S¹decki Rynek Pracy: Czy spodziewa³ siê Pan zwyciêstwa
w konkursie?
£ukasz Fr¹czek: Liczy³em na wygran¹ to fakt, ale po
prezentacji konkurencji by³em ju¿ mniej pewny, poniewa¿
wszystkie firmy w naszej kategorii by³y ciekawe i innowacyjne,
a takie w³aœnie by³o za³o¿enie konkursu. Jak siê póŸniej
okaza³o moja firma zajê³a 1 miejsce, co jest wielkim sukcesem
i wyró¿nieniem.
SRP: Czym Pan
konkursow¹?

móg³ przekonaæ do siebie kapitu³ê

£F: Trudno powiedzieæ czym przekona³em do siebie kapitu³ê.
Stara³em siê w ofercie konkursowej napisaæ wszystko co
towarzyszy³o za³o¿eniu mojej firmy. Mo¿e najwiêkszym moim
argumentem by³o to, ¿e po prostu lubiê pracowaæ, a po drugie
mogê zagwarantowaæ i¿ w³aœnie ta praca daje mi niesamowit¹
radoœæ i satysfakcjê. Na pewno plusem by³o to, i¿ aktywizuje
sportowo nie tylko najwiêksze firmy S¹decczyzny, ale i z terenu
ca³ej Polski. Dodatkowo moje eventy organizujê w taki sposób,
¿e konkurencja zostaje troszkê w tyle - oferty s¹ dopasowane
do klienta i ekskluzywne.
SRP: W jaki sposób tytu³ „Debiut w Biznesie” wp³ynie na
dzia³alnoœæ firmy?
£F: Mam nadziejê ¿e po wygraniu w kategorii „Debiut w Biznesie” moja firma stanie siê jeszcze bardziej rozpoznawalna,
ale tak¿e godna zaufania. W mojej pracy zaufanie to podstawa,
poniewa¿ na ka¿de imprezy pozyskujemy sponsorów, wiêc ta
nagroda zapewne bêdzie wizytówk¹ rzetelnej firmy, przez co
powinno byæ ³atwiej pozyskaæ sponsora. Dodatkowo liczê, ¿e
ta nagroda przyci¹gnie do nas kolejnych uczestników i partnerów do dzia³ania.

wa¿ daje presti¿ i poszanowanie. Wizerunkowo zyskuje bardzo
wiele, gdy¿ w dzisiejszych czasach ceni siê firmy, które
odnosz¹ sukcesy i s¹ nagradzane. Cieszy fakt, i¿ mój pomys³
na ¿ycie znalaz³ uznanie wœród kapitu³y, co utwierdza mnie
w przekonaniu, ¿e idê w dobrym kierunku.
SRP: Zachêci³by Pan innych przedsiêbiorców do udzia³u
w konkursie?
Od prawej: £ukasz Fr¹czek, Arkadiusz Aleksander, Tomasz Micha³owski

SRP: Jakie znaczenie dla firmy ma zwyciêstwo w konkursie?
£F: Nagroda „Debiut w Biznesie” ma wielkie znaczenie, ponie-

£F: Tak zdecydowanie zachêci³bym innych m³odych
przedsiêbiorców do udzia³u w tym konkursie, z racji tego ¿e nic
siê nie traci, a mo¿na wiele zyskaæ. Dodatkowo mamy
mo¿liwoœæ poznania innych przedsiêbiorców, z którymi
mo¿emy nawi¹zaæ wspó³pracê. Bez dwóch zdañ –
zdecydowanie polecam udzia³ w takich przedsiêwziêciach.

SOLIDNY PARTNER SUP
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Tytu³ motywuje i mobilizuje
Konkurs „Przedsiêbiorca 2017 – Mój Sposób na Biznes” przeszed³ do historii, jednak w podsumowaniu
nale¿y zwróciæ szczególn¹ uwagê na kategoriê „Solidny Partner SUP”. Jest to kategoria szczególna,
wymagaj¹ca od firmy d³ugiej i przede wszystkim efektywnej wspó³pracy z S¹deckim Urzêdem Pracy.
W tym roku laureatem tej kategorii zosta³a firma Norlys, która
od przesz³o 50 lat z du¿ymi sukcesami specjalizuje siê w produkcji i sprzeda¿y oœwietlenia zewnêtrznego. Firma
wspó³pracuje z S¹deckim Urzêdem Pracy od 2000 roku. W tym
czasie zg³osi³a do Urzêdu 102 oferty na ³¹czn¹ liczbê 201
miejsc pracy.
– Jesteœmy bardzo zaskoczeni i bardzo zadowoleni z wyró¿nienia jakie przyzna³ nam Urz¹d Pracy. Jesteœmy zaskoczeni
zwyciêstwem, wiemy jednak, ¿e wyró¿nia nas solidna wspó³praca z SUP – zaznacza El¿bieta Grzybowska, kierownik
dzia³u kadr w firmie Norlys. – Przyznany tytu³ z pewnoœci¹
podzia³a na nas motywuj¹co, jednoczeœnie mobilizuje do
dalszej owocnej i efektywnej wspó³pracy z S¹deckim Urzêdem
oraz osobami bezrobotnymi – dodaje Pani El¿bieta.
El¿bieta Grzybowska odbiera tytu³ z r¹k Jerzego Gwi¿d¿a

Kierunek Kariera – nabór chêtnych trwa
Kierunek Kariera" to jedyny projekt w Ma³opolsce oferuj¹cy osobom pracuj¹cym bezp³atne porady zawodowe poprzez specjalistyczn¹ us³ugê Bilansu Kariery oraz szansê nawet na 87% dofinansowania do szkoleñ
jêzykowych, komputerowych oraz prawa jazdy kat. A, B, C, C+E, zarz¹dzania projektami.
Chêtni do udzia³u w projekcie powinni mieæ wiêcej ni¿ 25 lat
i posiadaæ maksymalnie wykszta³cenie œrednie, tj. zdan¹ maturê. W przypadku osób, które ukoñczy³y 50 lat, wykszta³cenie
mo¿e byæ dowolne. Oczywiœcie musz¹ pracowaæ, ewentualnie
prowadziæ jednoosobow¹ dzia³alnoœæ gospodarcz¹, czyli nie
zatrudniaæ pracowników, b¹dŸ te¿ op³acaæ sk³adki na KRUS
(rolnicy op³acaj¹cy sk³adki KRUS i zajmuj¹cy siê dzia³alnoœci¹
roln¹) oraz cudzoziemcy.
Projekt "Kierunek Kariera" obejmuje nie tylko poradnictwo
zawodowe, ale daje równie¿ mo¿liwoœæ otrzymania
dofinansowania do szkoleñ. Ka¿dy uczestnik projektu, dla
którego zostanie opracowany tzw. "Bilans Kariery", ma szansê
na bony szkoleniowe, które pozwol¹ pokryæ do 87% kosztów
szkolenia komputerowego, jêzykowego oraz prawa jazdy,
prawa jazdy kat. A, B, C, C+E, zarzadzania projektami.
Us³ugê Bilansu Kariery oferuj¹:
Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej
w Krakowie e-mail: centrum.krakow@wup-krakow.pl, tel.: 12
424 07 38, Centrum Informacji i Planowania Kariery
Zawodowej w Nowym S¹czu e-mail:centrum.nowysacz@wupkrakow.pl, tel.: 18 442 94 90 Centrum Informacji i Planowania
Kariery Zawodowej w Tarnowie e-mail: centrum.tarnow@wupkrakow.pl, tel.: 14 626 99 40
Projekt "Kierunek Kariera" jest finansowany z
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Ma³opolskiego. Wed³ug szacunków, do 2023 roku uda
siê w nim przeszkoliæ nawet 25 tys. osób.

Micha³ K¹dzio³ka realizuje projekt Kierunek Kariera w WUP
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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
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Bezrobocie w Nowym S¹czu w dó³
S¥DECKI URZ¥D PRACY

Wed³ug aktualnych statystyk S¹deckiego Urzêdu Pracy, wskaŸnik osób bezrobotnych
zarejestrowanych w Nowym S¹czu po raz pierwszy w historii spad³ poni¿ej 2000 osób
i na koniec paŸdziernika wyniós³ dok³adnie 1937 osób. To o 129 osób mniej ni¿ miesi¹c
wczeœniej. W zestawieniu rok do roku wskaŸnik ten pomniejszy³ siê o 927 osób.
³o¿yæ, ¿e kolejne miesi¹ce mog¹ przynieœæ minimalny

P

pracy w Mieœcie Nowym S¹czu (III)”, w ramach którego

wzrost bezrobotnych. G³ównym czynnikiem bêdzie

przewidziano nastêpuj¹ce formy wsparcia: sta¿e – dla 143

zakoñczenie prac sezonowych i rozpoczynaj¹cy siê okres

osób, bony szkoleniowe – dla 15 osób, jednorazowe œrodki na

zimowy.

podjêcie dzia³alnoœci gospodarczej – 56 osób, bony na zasie-

atrz¹c jednak na statystyki lat poprzednich, mo¿na za-

Rozwój projekt „Aktywizacja osób m³odych pozostaj¹cych bez

dlenie – 50 osób, prace interwencyjne – 16 osób.
Zdecydowana wiêkszoœæ zarejestrowanych w SUP to
bezrobotni w szczególnej sytuacji na rynku pracy. Zaliczamy do
nich miêdzy innymi osoby do 30. i powy¿ej 50. roku ¿ycia,
niepe³nosprawne i d³ugotrwale bezrobotne. WskaŸnik bezrobotnych w szczególnej sytuacji na rynku pracy wzrós³ minimalnie
(o 0,3p. proc) i wynosi 86,3 procent wszystkich zarejestrowanych.

“

ZAREJESTROWANI

W paŸdzierniku pracê podjê³o 249 osób
bezrobotnych (we wrzeœniu – 255). Zdecydowana
wiêkszoœæ to podjêcia pracy niesubsydiowanej,
czyli bez wsparcia ze œrodków bêd¹cych
w dyspozycji urzêdu.

Najwiêkszy udzia³ w strukturze bezrobotnych stanowi¹
d³ugotrwale bezrobotni, czyli pozostaj¹cy w rejestrze Urzêdu
Pracy ³¹cznie przez okres ponad 12 miesiêcy w okresie

KOBIETY

ostatnich 2 lat. Udzia³ tej grupy wynosi obecnie 48,6 proc. i jest to

Kobiety stanowi¹ 58,6 proc. zarejestrowanych ogó³em. Udzia³

g³ówny powód, dla którego osoby z tej kategorii aktywizowane

kobiet w strukturze bezrobotnych minimalnie spad³. Kobiety

s¹ w pierwszej kolejnoœci.

stanowi¹ wiêkszy odsetek zarejestrowanych, równie¿ wiêcej
z nich pobiera zasi³ek dla bezrobotnych. Kobiet jest wiêcej
wœród osób w szczególnej sytuacji na rynku pracy (58,9 proc.).
Szczególnie niepokoj¹ca jest statystyka d³ugotrwale
bezrobotnych - tu kobiety stanowi¹ 60,5 proc. zarejestrowanych. Wsparcie w programach aktywizacji zawodowej bêdzie
wiêc w pierwszej kolejnoœci kierowane do tej grupy
bezrobotnych.

PODJÊCIA PRACY
W paŸdzierniku pracê podjê³o 249 osób bezrobotnych (we
Nieznacznie spad³ odsetek osób powy¿ej 50. roku ¿ycia i nie-

wrzeœniu – 255). Zdecydowana wiêkszoœæ to podjêcia pracy

pe³nosprawnych. W paŸdzierniku by³y to 552 osoby. Bezrobotni

niesubsydiowanej, czyli bez wsparcia ze œrodków bêd¹cych

w tej kategorii aktywizowani s¹ m.in. w ramach realizowanego

w dyspozycji Urzêdu. Ponadto 99 osób straci³o status

przez SUP projektu pn. „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i wiêcej

bezrobotnego w zwi¹zku z niepotwierdzeniem gotowoœci do

pozostaj¹cych bez pracy w Mieœcie Nowym S¹czu (III)”. W gru-

podjêcia pracy (najczêœciej oznacza to niezg³oszenie siê do

pie osób do 30. roku ¿ycia zaobserwowano niewielki wzrost

doradcy klienta w wyznaczonym terminie), a kolejne 24 osoby

udzia³u osób bezrobotnych. Urz¹d przygotowa³ dla nich miêdzy

dobrowolnie zrezygnowa³y ze statusu bezrobotnego. 30 osób

innymi w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja

osi¹gnê³o wiek emerytalny.
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bezrobotny, jak i Urz¹d. IPD przygotowuj¹ doradcy klienta.
1930 osób zarejestrowanych w SUP ma ustalony profil pomocy.
Nieznacznie wzrós³ odsetek osób uprawnionych do zasi³ku dla
bezrobotnych. W koñcu paŸdziernika prawo do tego œwiadcze-

Ka¿demu bezrobotnemu przypisany zostaje jeden z trzech

nia mia³o 14,9 proc. ogó³u zarejestrowanych; w poprzednim

profili: od I, gdzie wymagana pomoc sprowadza siê w zasadzie

miesi¹cu 14,7. Przypomnijmy: ¿eby uzyskaæ prawo zasi³ku

do poœrednictwa pracy; przez II, gdzie bezrobotny mo¿e

trzeba (w najwiêkszym uproszczeniu) przepracowaæ minimum

korzystaæ z wiêkszoœci form wsparcia; do III, gdzie wsparcie ma

365 dni w ci¹gu 18 miesiêcy poprzedzaj¹cych datê rejestracji i

charakter specjalistyczny, np. w postaci Programu Aktywizacja

osi¹gaæ w tym czasie co najmniej minimalne wynagrodzenie za

i Integracja, czy programu specjalnego.

pracê. Charakterystyka wspó³czesnego rynku pracy nie
pozwala w wielu wypadkach na osi¹gniêcie tego kryterium.

“

Nieznacznie wzrós³ odsetek osób
uprawnionych do zasi³ku dla bezrobotnych.
W koñcu paŸdziernika prawo do tego
œwiadczenia mia³o 14,9 proc. ogó³u
zarejestrowanych; w poprzednim
miesi¹cu 14,7

Wiêkszoœæ bezrobotnych w SUP, 1318 osób, ma ustalony II
profil pomocy. Co trzeci bezrobotny to osoba oddalona od rynku
pracy zaliczana do III profilu wsparcia (563 osób).
Bezrobotnych wymagaj¹cych minimalnego wsparcia jest zaledwie 49 osób.

STOPA BEZROBOCIA W NOWYM S¥CZU
4,4 proc. – tyle wynios³a stopa bezrobocia rejestrowanego
w Nowym S¹czu w koñcu wrzeœnia 2017 r. Oznacza to, ¿e
w stosunku do poprzedniego miesi¹ca spad³a o 0,1%. W ujêciu
rocznym zanotowano wyraŸny spadek; w analogicznym

PRACODAWCY

okresie ubieg³ego roku stopa bezrobocia w naszym mieœcie

W paŸdzierniku pracodawcy z³o¿yli w SUP 309 ofert pracy

by³a o 1,9 punktu procentowego wy¿sza.

i aktywizacji zawodowej. To o 14 ofert wiêcej ni¿ we wrzeœniu
(295 ofert). W dniu przygotowywania materia³u, tj. 8 listopada,

Spadek stopy bezrobocia we wrzeœniu nast¹pi³ w dwóch po-

pracodawcy oferowali na stronie internetowej S¹deckiego

wiatach subregionu nowos¹deckiego, obejmuj¹cego trzy

Urzêdu Pracy 49 wolnych miejsc zatrudnienia. Wiêkszoœæ ofert

powiaty ziemskie i wynosi³: nowos¹decki – 8,7 p. proc. spadek

zwi¹zana by³a z transportem i logistyk¹, produkcj¹ i us³ugami

o 0,3%, gorlicki – 6,6 p. proc., bez zmian i limanowski – 8,8 p.

oraz handlem. Pracodawcy oferowali przewa¿nie pojedyncze

proc., spadek o 0,1%.

miejsca pracy, rzadko by³o ich kilka.
Pod wzglêdem poziomu bezrobocia rejestrowanego miasto
Stale poszukiwani s¹ kierowcy ci¹gników siod³owych.

Nowy S¹cz jest nieprzerwanie liderem w podregionie nowo-

O¿ywienie widaæ w handlu, pracodawcy poszukuj¹

s¹deckim. Ró¿nica pomiêdzy Nowym S¹czem, a pozosta³ymi

sprzedawców, przedstawicieli handlowych i kierowników

powiatami siêga kilku punktów procentowych.

sklepów. Czêœæ z tych ofert dotyczy zorganizowania sta¿u.
Poszukiwani byli tak¿e m.in. krawcy, stolarze i pracownicy
gastronomii. Zdecydowana wiêkszoœæ ofert zaczyna³a siê od
najni¿szej krajowej (2000 z³otych brutto) plus dodatki. Umowy
w wiêkszoœci dotyczy³y zatrudnienia na czas okreœlony lub
okres próbny.

ZANIM BEZROBOTNY WRÓCI NA RYNEK
W paŸdzierniku przygotowano indywidualne plany dzia³ania
(IPD) dla 308 bezrobotnych. Niemal wszyscy bezrobotni
zarejestrowani w SUP realizuj¹ Indywidualny Plan Dzia³ania.
Przypomnijmy, ¿e IPD to nic innego jak nakreœlenie œcie¿ki
powrotu osoby bezrobotnej na rynek pracy i zawiera listê
czynnoœci, które maj¹ wykonaæ obydwie strony, zarówno
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BEZROBOCIE W UE
Jesieñ 2017 r. to czas dalszej poprawy sytuacji na europejskim
rynku pracy. Ze stop¹ bezrobocia poni¿ej 5 proc. Polska znaStopa bezrobocia w Nowym S¹czu jest ni¿sza w porównaniu

jduje siê w unijnej czo³ówce. Liderem niezmiennie pozostaj¹

do Ma³opolski (5,5 proc.) i kraju (6,8 proc.). Porównywalny

Czechy.

z Nowym S¹czem pod wzglêdem potencja³u
demograficznego i gospodarczego Tarnów notuje stopê

Stopa bezrobocia w strefie euro we wrzeœniu wynios³a 8,9

bezrobocia na poziomie 6,1 proc.

proc. wobec 9,1 proc. sierpniu. Odczyt jest najni¿szy od ponad

Najni¿sze bezrobocie rejestrowane w Ma³opolsce tradycyjnie

cy temu stopa bezrobocia w strefie euro wynosi³a 9,9 proc.

8 lat (od stycznia 2009 r.). Dla porównania, dwanaœcie miesiêzanotowano w Krakowie – we wrzeœniu wynios³o ono 3 proc.
W ca³ej UE stopa bezrobocia wynios³a we wrzeœniu 7,5 proc.
G³ówny Urz¹d Statystyczny oblicza stopê bezrobocia jako

wobec równie¿ 7,5 proc. w sierpniu tego roku i 8,4 proc. we

procentowy udzia³ liczby bezrobotnych

wrzeœniu 2016 r. Po raz ostatni tak dobry wynik Eurostat

w liczbie cywilnej

ludnoœci aktywnej zawodowo, bez pracowników jednostek

odnotowa³ w listopadzie 2008 r.

bud¿etowych prowadz¹cych dzia³alnoœæ w zakresie obrony
narodowej i bezpieczeñstwa publicznego.

W liczbach bezwzglêdnych dane o bezrobociu kszta³towa³y siê
nastêpuj¹co: w UE Eurostat naliczy³ 18,446 mln bezrobotnych,
z czego 14,513 mln zamieszkiwa³o pañstwa strefy euro. W po-

BEZROBOCIE W POLSCE – 6,8 p. proc.

równaniu z sierpniem, liczba bezrobotnych w UE spad³a o 116

Poprawia siê sytuacja na rynku pracy. G³ówny Urz¹d

tys. (w strefie euro o 96 tys.). Z kolei w porównaniu z wrzeœniem

Statystyczny poinformowa³, ¿e we wrzeœniu bezrobocie

ubieg³ego roku, w Unii uby³o 2,076 mln bezrobotnych (1,46,

rejestrowane spad³o do 6,8 proc., W sierpniu by³o to 7 proc.

mln w strefie euro).

Wed³ug GUS zatrudnienie najbardziej zwiêkszy³o siê w administracji, a najmocniej spad³o w górnictwie i wydobyciu.

Miano kraju o najni¿szej stopie bezrobocia w UE utrzyma³y

Jak wskaza³ GUS, liczba bezrobotnych zarejestrowanych

ltê (4,1 proc.). W porównaniu z wrzeœniem ubieg³ego roku,

Czechy (2,7 proc.), które wyprzedzi³y Niemcy (3,6 proc.) i Maw urzêdach pracy wynios³a 1.117,1 tys. wobec 1.136,1 tys
miesi¹c wczeœniej.

stopa bezrobocia spad³a we wszystkich pañstwach UE. Najwy¿szy spadek odsetka bezrobotnych odnotowano na Cyprze
(z 13 proc. do 10 proc.) oraz w Hiszpanii (z 19,1 proc. do 16,7

Liczba nowo zarejestrowanych bezrobotnych we wrzeœniu

proc.).

spad³a o 11,2 proc. Rok do roku do 179,6 tys. – poda³ GUS.
Liczba zg³oszonych ofert pracy z wynios³a 156,0 tys., o 12,2

Statystyki bezrobocia publikowane przez Eurostat pochodz¹

proc. wiêcej rdr.

z badañ ankietowych zgodnych z metodyk¹ Miêdzynarodowej

Minister El¿bieta Rafalska stwierdzi³a, ¿e niskie bezrobocie

EL) za bezrobotnego uznaje siê osobê niemaj¹c¹ pracy,

Organizacji Pracy. W badaniach aktywnoœci zawodowej (BAzmusza firmy do siêgniêcia po nowe grupy, które dotychczas

gotow¹ j¹ podj¹æ w ci¹gu dwóch tygodni i aktywnie jej po-

nie pracowa³y. – Mam tu na myœli osoby ze skrajnych grup

szukuj¹c¹ w ci¹gu ostatnich czterech tygodni.

wiekowych, a wiêc m³odych studiuj¹cych. Ci¹gle w Polsce to
jest ma³o popularne. Mog¹ pracowaæ w niepe³nym wymiarze

Stopa bezrobocia w procentach na koniec wrzeœnia w po-

godzin – podkreœli³a. Minister Rafalska zaznaczy³a, ¿e do tej

szczególnych krajach Unii Europejskiej: Czechy (2,7); Niemcy

grupy zaliczaj¹ siê tak¿e osoby d³ugotrwale bezrobotne. – Oni

(3,6); Malta (4,1); Wêgry (4,2); Wielka Brytania (4,2); Holandia

s¹ trudni do aktywizacji, przez wiele lat byli oddaleni od rynku

(4,5); Polska (4,6); Estonia (5,4); Rumunia (5); Austria (5,6);

pracy. Rejestruj¹ siê g³ównie z powodu uzyskania

Dania (5,7); Luksemburg (6); Irlandia (6); Bu³garia (6,1);

ubezpieczenia zdrowotnego. Trudno po nich siêgaæ, ale jeœli

S³owenia (6,4); Szwecja (6,7); Belgia (7,1); S³owacja (7,2);

jest to mo¿liwe, to jest to dla nich szansa – powiedzia³a

£otwa (7,9); Finlandia (8,7); Portugalia (8,6); Francja (9,7);

minister.

Cypr (10,3); Chorwacja (10,5); W³ochy (11,1); Hiszpania
(16,7); Grecja (20,6).
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Sylwetki laureatów konkursu
“Przedsiêbiorca 2017 - Mój Sposób na Biznes”
Zet Transport Sp. z o.o. – zwyciêzca w kategorii “S¹decki Przedsiêbiorca Roku”
To rodzinna firma dzia³aj¹ca na rynku TSL od 1993 roku, której filozofia opiera siê na
koncepcji budowy organizacji, której struktura i kompetencje gwarantuj¹ dostarczenie klientowi kompleksowej us³ugi najwy¿szej jakoœci z zachowaniem zasad
zrównowa¿onego rozwoju.
G³ówn¹ dziedzin¹ dzia³alnoœci s¹ us³ugi w zakresie logistyki transportu i spedycji.
Realizacja tych funkcji prowadzona jest przez zespó³, który stanowi¹ wykwalifikowani
specjaliœci potrafi¹cy realizowaæ powierzone im zadania na najwy¿szym poziomie.
Aktualnie firma posiada flotê licz¹c¹ ponad 300 pojazdów, których œredni wiek to
mniej ni¿ 1,5 roku. Wszystkie wyposa¿one s¹ w telematykê i GPS daj¹ce pe³n¹
kontrolê w zarz¹dzaniu pojazdem. S¹ to jednostki zapewniaj¹ce komfort pracy
kierowców i bezpieczeñstwo na drodze, charakteryzuj¹ce siê niskim zu¿yciem
paliwa. Dodatkowe dzia³ania zmierzaj¹ce do ograniczenia poziomu zu¿ycia paliwa
opieraj¹ siê na rygorystycznej polityce paliwowej. Firma k³adzie równie¿ nacisk na
kulturê jazdy, systematycznie szkol¹c kierowców w zakresie ekologicznej i bezpiecznej jazdy.

Pozostali uczestnicy w kategorii “S¹decki Przedsiêbiorca Roku”
MARIPOSA s.c., Micha³ Leœniak, Anna
Leœniak – Firma powsta³a w sierpniu 2010 roku. Specjalizuje siê w us³ugach zwi¹zanych ze zdrowiem i urod¹.
Siedziba zlokalizowana jest na ul. ¯ywieckiej 44 w Nowym
S¹czu.

„MOTO-GRZEŒ", Grzegorz Skrzypiec – Dzia³alnoœæ firmy Pana Grzegorza opiera siê na trzech g³ównych
ga³êziach: sklepie z czêœciami samochodowymi, warsztacie
samochodowym oraz us³ugach transportowych. Us³ugi
œwiadczone od 2004 roku.

Siedziba firmy Moto-Grzeœ

Relaksacyjny pokój w siedzibie firmy przy ul. ¯ywieckiej 44

ABC PODSTAWSCY,
Roman Podstawski –
Pan Roman zajmuje siê szeroko
pojêt¹ gastronomi¹. Zaopatruje
m.in. sto³ówki szkolne w obiady.
Firma posiada prawie 30-letnie
doœwiadczenie.
Roman Podstawski - w³aœciciel firmy

Centrum Rehabilitacji „IMPRIMIS" s.c. – Firma
Zdjêcie przed zak³adem fotograficznym firmy

Zak³ad Fotograficzny „Foto-Ars-Furmanek”, Dawid Furmanek – Firma rodzinna dzia³aj¹ca na s¹deckim rynku ju¿ od 80 lat. Na zapleczu firmy
znajdziemy najnowoczeœniejszy sprzêt s³u¿¹cy obróbkom
zdjêæ. Pan Dawid jest równie¿ mistrzem zawodu, szkol¹cym
przysz³ych pasjonatów fotografii.

W³aœciciele firmy

zajmuj¹ca siê fizjoterapi¹
od 2009 roku. W bardzo
bogatej ofercie znaleŸæ
mo¿emy m..in. innowacyjn¹ fizjoterapiê uroginekologiczn¹. Centrum
Rehabilitacji aktywnie
wspiera s¹decki sport
oraz kulturê.
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Piekarnia „U Klaczaka” s.c., El¿bieta Margraf & Marta Klaczak-Mróz – Rodzinna piekarnia od
„Autorska Szko³a Pianistyczna Ludmi³y
Bas” – Pani Ludmi³a specjalizuje siê w rozwijaniu
pozaszkolnych form edukacji artystycznej. Szko³a powsta³a na
bazie autorskich programów, podrêczników i nut. Szko³a
organizuje m.in. koncerty i przedstawienia teatralne.

25-ciu lat wyró¿nia siê na lokalnym rynku tradycyjnymi,
naturalnymi wyrobami. Od pocz¹tku istnienia zaanga¿owana
jest w dzia³alnoœæ charytatywn¹, wspieraj¹c m.in. domy
dziecka i Caritas Polska.

Piekarnia “U Klaczaka” przy ul. Lwowskiej w Nowym S¹czu

Wydawnictwo i Drukarnia NOVA SANDEC
s.c. – Firma dzia³a od 2006 roku. Wyspecjalizowa³a siê
Ludmi³a Bas

g³ównie w dzia³alnoœci wydawniczej oraz realizuje zalecenia
poligraficzne. W swoim portfolio pochwaliæ siê mo¿e us³ugami
drukarki 3D.

Zak³ad piekarski „Grzyb” s.j. – Ta rodzinna firma
powsta³a w 1992 roku zajmuje siê produkcj¹ oraz handlem
pieczywem. Zarudnia 88 pracowników, szkoli kolejnych 15
osób. Posiada 150 odbiorców w Polsce oraz na S³owacji.
Aktywnie wspiera s¹deck¹ kulturê.

Siedziba firmy NOVA SANDEC przy ul. Lwowskiej w Nowym S¹czu

Firma Handlowa
„LEO”, Wies³aw Wilk –
Firma zajmuje siê sprzeda¿¹
odzie¿y damskiej, mêskiej i m³odzie¿owej o najwy¿szej jakoœci,
znanych polskich producentów.
Firma planuje poszerzenie
dzia³alnoœci o teren Krynicy, Limanowej i Grybowie.

Piekarnia “Têgoborze” to marka rozpoznawalna na ca³ej S¹decczyŸnie

CONCEPT PLUS, Maciej KuŸma – Firma dzia³aj¹ca na rynku od przesz³o 10 lat. Zajmuje siê sprzeda¿¹ i monta¿em bram gara¿owych i przemys³owych, rolet, stolarki
okiennej oraz automatyki.

Wies³aw Wilk - w³aœciciel firmy LEO

TROJAN –
S P O R T, J a ros³aw Trojanowicz,Aneta
Druzgalska s.c. –
Firma handluje sprzêtem sportowym,
g³ównie narciarskim.
Posiada popularny
sklep internetowy. Ta
rodzinna firma istnieje
na rynku od 2016 r.
Siedziba firmy Concept-Plus

Jaros³aw Trojanowski - wspó³w³aœciciel firmy TROJAN
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UCZESTNICY KONKURSU
Dkokno Beata Doszna – Firma

Artyku³y Kamieniarskie i Pogrzebowe,
Wioletta Janik – Firma jest producentem najwy¿szej
jakoœci wyrobów z kamienia naturalnego. G³ównym atutem
firmy jest terminowoœæ i profesjonalna obs³uga. Dzia³alnoœæ
rozpoczê³a w 2006 roku.

dzia³a w bran¿y budowlanej od 2014
roku. Powsta³a dziêki dotacji SUP i specjalizuje siê w sprzeda¿y oraz monta¿u
stolarki okiennej, drzwiowej PCV, ALU,
rolet zewnêtrznych i wewnêtrznych i parapetów.

HALNY £ukasz P³awecki – Dzia³alnoœæ £ukasza
skupia siê g³ównie na pracy trenerskiej w Klubie Sportowym
„Halny”. Efektywna praca od podstaw skutkuje mistrzowskim
poziomem podopiecznych.
Znakomitym przyk³adem mo¿e
byæ sam £ukasz P³awecki, który
w tym roku zdoby³ tytu³ Mistrza Œwiata Federacji IPCC.
Siedziba firmy Wioletty Janik przy ul. Lwowskiej w Nowym S¹czu

„KACPER” Wojciech Duch – Firma gastronomiczna
MultiPak s.c. – Firma dzia³a w bran¿y opakowañ ju¿ od
2006 roku. Specjalizuje siê w produkcji oraz dystrybucji opakowañ jednorazowych, systemów pakowania, chemii
gospodarczej i przemys³owej oraz systemach utrzymania czystoœci.

œwiadcz¹ca swoje us³ugi od 2007 roku w restauracji
zlokalizowanej przy ul. Koœciuszki oraz w sto³ówce Szko³y
Podstawowej nr 2. Charakteryzuje siê wydawaniem potraw
przygotowanych z najœwie¿szych i najzdrowszych produktów.
W³aœciciel jest pasjonatem zdrowej kuchni.

PHU Per³a, Katarzyna Wolanin –
Firma od 2016 roku œwiadczy us³ugi w najbardziej
zaawansowanej i ekologicznej technologii czyszczenia garderoby. Dodatkowo w³aœcicielka aktywnie wspiera s¹decki Klub
Sandecja Nowy S¹cz.

Siedziba firmy w Nowym S¹czu

Siedziba firmy

£F – Sport Events £ukasz Fr¹czek – zwyciêzca w kategorii “Debiut w Biznesie”
Firma zajmuje siê organizacj¹ imprez sportowych dla firm,
instytucji, gmin, urzêdów, a tak¿e wszystkich grup ludzi zainteresowanych wszelkiego rodzaju rozgrywkami sportowymi. Firma
aktywizuje ju¿ ponad 500 osób w Lidze Orlika oraz ponad 500
osób w lidze Futsalu. Znakomicie buduje relacje z partnerami biznesowymi. Pan £ukasz dzia³a na rynku od 2016 roku i ju¿ mo¿e
pochwaliæ siê presti¿owymi ogólnopolskimi nagrodami (Ministerstwo Sportu) oraz cz³onkostwem w ogólnokrajowych organizacjach (Astral Team).

£ukasz Fr¹czek podczas podsumowania ligi “ORLIK 2016”

Pozostali uczestnicy w kategorii “Debiut w Biznesie”
Pracownia Fryzjerska – FRYZO, Katarzyna
Pietrzak – Salon fryzjersko-kosmetyczny powsta³y z myœl¹
o najbardziej wymagaj¹cych klientach, dla których
najwa¿niejsza jest najwy¿sza jakoœæ œwiadczonych us³ug. Pani
Katarzyna jako pierwsza w Nowym S¹czu wprowadzi³a us³ugi
barberskie dla panów.
Pracownia Katarzyny Pietrzak
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Park Trampolin „NINJA JUMP” s.c., Damian
Bajerski, Leszek Bajerski – To najm³odsza z firm
startuj¹cych w kat. Debiut w Biznesie – za³o¿ona w sierpniu
ubieg³ego roku. Firma zajmuje siê rekreacj¹ i promocj¹
zdrowego trybu ¿ycia dzieci, doros³ych i m³odzie¿y poprzez
korzystanie z takich urz¹dzeñ jak trampoliny i dmuchane kule.
Firma zlokalizowana jest przy ul. Kolejowej.

Przedsiêbiorstwo
Rozwoju i Marketingu,
Tomasz Mróz – Firma od
2016 roku dzia³a w sferze
marketingu sieciowego. Pan Tomasz prowadzi szkolenia dot.
¿ywienia, zdrowia, psychiki dla
dzieci i doros³ych.

Figelo, Kinga Wnêk

– Firma zajmuje siê produkcj¹
przenoœnych domowych placów zabaw dla dzieci w wieku od 1
do 11 roku ¿ycia. Figelo powsta³o w odpowiedzi na problemy
zg³aszane przez rodziców, którzy dostrzegli potrzebê
przeciwdzia³ania deficytom gimnastyki w ¿yciu codziennym
swoich dzieci. Firma pochwaliæ siê mo¿e tytu³em Consumer
Award 2017 zdobytym podczas miêdzynarodowych targów
Kind Und Jugend w Kolonii.

Park trampolin do doskona³a rozrywka dla ca³ej rodziny

PHU POMITELLO, Violetta Romul-Pomiet³o
– Teatr Nowy jest nowo powsta³ym miejscem na mapie
kulturalnej Nowego S¹cza. Dzia³a od 2015 roku. Pani Violetta
zajmuje siê dzia³alnoœci¹ artystyczn¹ tworz¹c i wystawiaj¹c
spektakle dla dzieci, m³odzie¿y oraz doros³ych.

Urz¹dzenie Kingi Wnêk rofi furorê w Polsce i za granic¹

SYNERGE.PL LESZEK WOLF – Profilem firmy jest
marketing, informatyka i rachunkowoœæ. Pan Leszek g³ównie
zajmuje siê tworzeniem stron internetowych oraz materia³ów
reklamowych. Klientom oferuje rozwi¹zania proste, intuicyjne,
dedykowane i kompleksowe.

Aktorzy Teatru Nowego

SMART BUSINESS, Ewa Œlaga – Firma zajmuj¹ca
siê profesjonalnym organizowaniem szkoleñ zawodowych,
doradztwa zawodowego,
psychologicznego oraz coachingu dla osób najbardziej
tego potrzebuj¹cych (bezrobotnych, bezdomnych,
w szczególnej sytuacji ¿yciowej)

Pracownia firmy SYNERGE

ZABA Justyna Zabrzañska – Pani Justyna od 2016
Scepter, Szymon Jagie³³o – Pan Szymon od 2015 roku
zajmuje siê projektowaniem stron
internetowych, logotypów, materia³ów promocyjnych. Firma charakteryzuje siê indywidualnym podejœciem do ka¿dego klienta.
Wspó³pracuje z takimi firmami jak:
Komtech, piekarnia Têgoborze, czy
lodziarnia Fratelli.

roku zajmuje siê produkcj¹
niepowtarzalnych i wysokiej
jakoœci puf futerkowych, worków
SAKO oraz poduszek. Firma
posiada sklep internetowy
zapewniaj¹c sobie klientów
z kraju i zagranicy.
W³aœciciel, Szymon Jagie³³o
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NORLYS Sp. z o.o. - zwyciêzca w kategorii “Solidny Partner SUP”
“Norlys" Sp. z o.o. –

To miêdzynarodowy holding
specjalizuj¹cy siê w produkcji i sprzeda¿y oœwietlenia zewnêtrznego.
20 lat temu firma postanowi³a przenieœæ ca³¹ produkcjê do Polski.

Zak³ad posiada w³asn¹ odlewniê aluminium, dzia³ pras do produkcji
opraw stalowych, dzia³ ocynkowni ogniowej, dzia³ obróbki, w którego
sk³ad wchodzi obróbka CNC, malarniê proszkow¹ oraz dzia³
monta¿u. Na prze³omie roku 2014/2015 zosta³a oddana do u¿ytku
nowa hala o powierzchni 2 500m2. Pozwoli³o to na rozbudowê
zak³adu o automatyczn¹ liniê malarni oraz w pe³ni zautomatyzowan¹
liniê monta¿u koñcowego.
Wspó³praca z S¹deckim Urzêdem Pracy oraz wspieranie s¹deckiego rynku pracy: Firma wspó³pracuje z S¹deckim Urzêdem
Pracy od 2000 roku. W tym czasie zg³osi³a do Urzêdu 102 oferty
pracy na ³¹czn¹ liczbê 201 miejsc pracy. W wyniku wspó³pracy z firm¹
pracê podjê³o ju¿ 96 osób bezrobotnych skierowanych przez Urz¹d
Siedziba firmy NORLYS
Pracy. Firma wspó³pracuje równie¿ przy aktywizacji osób w
szczególnej sytuacji na lokalnym rynku pracy poprzez organizacjê sta¿y oraz prac interwencyjnych. Realizacjê tych programów
cechuje wysoka efektywnoœæ zatrudnieniowa. W 2015 roku firma Norlys sp. z o.o. zaanga¿owa³a siê w aktywizacjê osób
niepe³nosprawnych poprzez organizacjê sta¿y finansowanych ze œrodków PFRON.

Konkurs na pamiêtniki bezrobotnych
S¹decki Urz¹d Pracy informuje, ¿e Instytut Gospodarstwa Spo³ecznego Szko³y G³ównej Handlowej
w Warszawie we wspó³pracy z Instytutem Socjologii Uniwersytetu Miko³aja Kopernika w Toruniu organizuje
konkurs na „Pamiêtniki bezrobotnych”.

D

otknê³o Ciê bezrobocie? Mo¿e nie jeden raz? Jak
wp³ynê³o to na Twoje ¿ycie? Opowiedz nam o tym! WeŸ
udzia³ w konkursie Instytutu Gospodarstwa
Spo³ecznego Szko³y G³ównej Handlowej w Warszawie na
„Pamiêtniki bezrobotnych” i opisz swoje doœwiadczenia w formie pamiêtnika lub bloga. Najciekawsze prace zostan¹
nagrodzone lub/i opublikowane – informuje prof. dr hab. Piotr
B³êdowski, dyrektor Instytutu Gospodarstwa Spo³ecznego.
Dodajmy, ¿e zwyciêzca otrzyma 5000 z³.
Zasady Konkursu s¹ proste: je¿eli w latach 2016-2017
by³aœ/by³eœ przynajmniej przez miesi¹c osob¹ bezrobotn¹, to
opisz swoj¹ historiê w formie wpisu do pamiêtnika lub stwórz
blog poœwiêcony temu doœwiadczeniu. Objêtoœæ dokumentów
nie jest z góry okreœlona, ale organizatorzy prosz¹ o nie mniej
ni¿ kilkanaœcie stron czytelnego rêkopisu lub wydruku
komputerowego. Przeœlij go poczt¹ lub jako link do bloga. Do
tekstu do³¹cz kwestionariusz i oœwiadczenie, które znajdziesz
na stronie internetowej: www.sgh.waw.pl/pamietnikibezrobotnych lub, jeœli zwrócisz siê do SGH z proœb¹, otrzymasz je poczt¹. Organizatorzy wyjaœni¹ wszelkie w¹tpliwoœci
i odpowiedz¹ na ka¿de Twoje pytanie dotycz¹ce konkursu
zadane drog¹ mailow¹, telefonicznie lub listownie.
Nie wiesz, od czego zacz¹æ? Opisz dok³adnie swoj¹ sytuacjê
i po³o¿enie rodziny w czasie, gdy doœwiadcza³eœ bezrobocia –
twoje starania, reakcje otoczenia, perspektywy. Zale¿y nam na
szczeroœci – dodaje Pan Piotr B³êdowski.

Organizatorzy gwarantuj¹ pe³n¹ anonimowoœæ, tak¿e w przypadku publikacji pamiêtnika. Nie przejmuj siê brakiem
umiejêtnoœci pisarskich – wa¿ne jest autentyzm, z jakim przedstawisz w³asne prze¿ycia i dzia³ania podejmowane po to, by
sytuacjê bezrobocia zmieniæ lub do niej siê przystosowaæ. Ka¿da informacja bêdzie wa¿na. Z jednostkowych losów i indywidualnych problemów organizatorzy zbuduj¹ portret osób bez
pracy. Wiedza o tym jest potrzebna instytucjom, które
chcia³yby dostosowaæ formy wsparcia dla Ciebie oraz osób
w podobnej sytuacji. Termin nadsy³ania prac: 31.12.2017 r.
oraz adres: Instytut Gospodarstwa Spo³ecznego SGH, ul.
Wiœniowa 41, 02-520 Warszawa
Przewidziano nastêpuj¹ce nagrody:
I nagroda – 5000 z³,
II – 4000 z³,
III – 3000 z³
oraz wyró¿nienia po 1500 z³.
O ostatecznym podziale nagród zadecyduje powo³ane przez
organizatorów Jury. Najciekawsze prace zostan¹
opublikowane w ca³oœci lub we fragmentach.
Nades³ane prace nie bêd¹ zwracane, po zakoñczeniu
konkursu zostan¹ zarchiwizowane.

GOSPODARKA

Kronika Gospodarcza
Nowy S¹cz trzeci w rankingu Rzeczpospolitej!
Miasto Nowy S¹cz zajê³o trzecie miejsce w Polsce w kategorii
miast na prawach powiatu. Ranking samorz¹dów organizuje
dziennika "Rzeczpospolita". Og³oszenie wyników i wrêczenie
nagród odby³o siê dziœ (23 listopada) w Jarocinie. To sukces,
którego znaczenie trudno przeceniæ.
- To miejsce œwiadczy o tym, ¿e Nowy S¹cz jest miastem
dobrze zarz¹dzanym, ¿e dba o swoich mieszkañców i z roku na
rok stawia sobie wy¿sze cele, które realizuje - tak komentuje
wyniki prezydent Ryszard Nowak. Nowy S¹cz wyprzedzi³
du¿o wiêksze miasta, takie jak Opole, £ódŸ, Gliwice czy
Rzeszów. W ubieg³ym roku Nowy S¹cz by³ w rankingu "Rzeczpospolitej" dziewi¹ty. W tym roku nasze miasto wyprzedzi³y
tylko Poznañ i Bielsko-Bia³a. Przyznaj¹c Nowemu S¹czowi
miejsce na podium organizatorzy wziêli pod uwagê miêdzy
innymi pod uwagê inwestycjê stulecia, jak¹ by³a modernizacja
sieci wodno-œciekowej o wartoœci ponad 300 mln z³otych.
Dziêki tej inwestycji 98 proc. mieszkañców miasta ma dostêp
do sieci wod-kan.
Warto wspomnieæ tak¿e o programie wymiany pieców na
nowe, spe³niaj¹ce wymogi ekologiczne w ramach programu
KAWKA, który w³aœnie w 2016 roku nabra³ rozpêdu. Wielkie
projekty robi¹ wra¿enie, ale prezydent Nowego S¹cza Ryszard
Nowak akcentuje równoczeœnie wagê codziennych, bie¿¹cych
dzia³añ.

Newag ogrzewany przez MPEC
W siedzibie Newagu zosta³a podpisana umowa pomiêdzy
Miejskim Przedsiêbiorstwem Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.
a Newag S.A., na mocy której MPEC stanie siê dostawc¹
ciep³a i ogrzewania. Kot³ownia zaœ mieszcz¹ca siê na terenie
Newagu zostanie wygaszona. Symbolicznym momentem
podczas tego wydarzenia by³o zniesienie komina dotychczasowej kot³owni przy Newag. W uroczystoœci uczestniczyli: Minister Finansów Wies³aw Janczyk oraz Prezydent
Miasta Nowego S¹cza Ryszard Nowak.
Pod³¹czenie do sieci przez firmê NEWAG pozwoli na
zaoszczêdzenie ponad dwudziestu tysiêcy ton wêgla rocznie,
które by³y spalane przez wewnêtrzn¹ kot³owniê zapewniaj¹c¹
ciep³o pracownikom firmy. Inwestycja opiewaj¹ca na kwotê
miliona z³otych, zak³ada³a przebudowê ca³ej sieci ciep³owniczej firmy, która teraz bêdzie zarz¹dzana przez MPEC.
Po³¹czenie MPEC z wymiennikowni¹ ciep³a w Newagu zapewni pó³kilometrowa magistrala. Newag sta³ siê odbiorc¹ oko³o
piêtnastu procent pe³nej mocy kot³ów, a poprzez firmê mo¿liwe
sta³o siê przejœcie z ruroci¹gami do przemys³owych terenów
miasta, tj. rejon ulic 29-Listopada, Zielonej i Wêgierskiej.
Dzia³ania te wi¹¿¹ siê nie tylko z optymalizacj¹ kosztów
ogrzewania, ale przede wszystkim ograniczaniem emisji py³ów
do atmosfery.

Wiœniowski Or³em Wprost 2017
Producent bram, drzwi i ogrodzeñ – firma Wiœniowski, znalaz³a
siê w gronie firm nagrodzonych presti¿owym tytu³em „Or³y
WPROST 2017”, przyznawanej przez tygodnik Wprost. To kolejne wyró¿nienie w ostatnim czasie dla tego przedsiêbiorstwa.
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Or³y WPROST to nagroda przyznawana dla firm, samorz¹dów,
wybitnych osobowoœci regionu oraz projektów transgranicznych i ponadnarodowych za szczególny wk³ad w rozwój
gospodarki, regionu czy kraju. W tym roku odby³a siê ju¿ druga
edycja konkursu. Nagrody zosta³y wrêczone podczas
uroczystej gali, która odby³a siê 14 listopada w Krakowie.
Marka WIŒNIOWSKI zosta³a wyró¿niona na rynku województwa ma³opolskiego, tym samym potwierdzi³a, ¿e jest jednym
z najdynamiczniej rozwijaj¹cych siê przedsiêbiorstw w regionie. Nagroda ta poœwiadcza rzetelnoœæ prowadzonej dzia³alnoœci, jest namacalnym dowodem wskazuj¹cym na
innowacyjnoœæ i umiejêtnoœæ prowadzenia transparentnego,
uczciwego biznesu.

Lepsza jakoœæ powietrza z Fakro
Zanieczyszczone i truj¹ce powietrze jest obecnie jednym z najistotniejszych problemów poruszanych w Polsce. Tym
bardziej, ¿e w naszym kraju mamy a¿ 33 z 50 najbardziej
zanieczyszczonych miast w Europie. Na szczêœcie po licznych
ubieg³orocznych alarmach smogowych, po których okaza³o
siê, ¿e polskie powietrze jest jednym z najgorszych na starym
kontynencie, problem smogu zacz¹³ siê przebijaæ do
œwiadomoœci spo³ecznej. W ofercie firmy Fakro dostêpne s¹
wyj¹tkowe produkty: filtruj¹ce markizy i ramki cleanAir, które
niezwykle efektywnie chroni¹ nas i nasze wnêtrza przed
zabójczym smogiem. Zamontowane na oknach markizy lub
ramki filtruj¹ce pozwol¹ na swobodne i bezpieczne wietrzenie
pomieszczeñ, gdy¿ zanieczyszczenia zostan¹ zatrzymane za
oknem, a do œrodka zostanie wpuszczone czyste i zdrowe
powietrze. Pozwoli to na skuteczn¹ ochronê naszego zdrowia
i zapewnienie dobrego samopoczucia.
Produkty antysmogowe cleanAir z membran¹ z nanow³ókna to
potwierdzona skutecznoœæ filtrowania na poziomie 100% dla
py³ów PM10, 97,6% dla PM2,5 i a¿ 82,9% dla py³ów Pm1.
Zadbaj o czyste powietrze w domach, mieszkaniach i biurach,
poniewa¿ w nich spêdzamy wiêkszoœæ naszego ¿ycia.

Dako na targach Batimat
Od 6 do 10 listopada Pary¿ sta³ siê europejsk¹ stolic¹ bran¿y
budowlanej. Wszystko za spraw¹ tragów Batimat, czyli jednej
z najwiêkszych i najwa¿niejszych na œwiecie imprez o tematyce bran¿owej. Podczas targów stoisko Dako cieszy³o siê
sporym zainteresowaniem wœród goœci. Ich uwagê przyci¹ga³y
nowoczesne produkty, piêkne stoisko, jak równie¿ œwietna
atmosfera.
– Udzia³ w targach Batimat by³ dla nas doskona³¹ okazj¹ do
zaprezentowania klientom nowoœci produktowych,
innowacyjnych rozwi¹zañ, jak równie¿ produktów
spe³niaj¹cych specyficzne wymagania rynku francuskiego.
Z najwiêkszym zainteresowaniem klientów spotka³o siê
drewniane okno ³ukowe, fasadowa ¿aluzja zewnêtrza oraz
nowoczesne okno drewniano-aluminiowe. Podczas
wszystkich dni imprezy towarzyszy³a nam œwietna atmosfera,
która dodatkowo zachêca³a goœci do odwiedzania naszego
stoiska – podsumowuje Karolina Kaczor, dyrektor ds.
sprzeda¿y.
BATIMAT to najwiêksze targi budowlane we Francji. Ka¿da
edycja gromadzi tysi¹ce architektów, przedsiêbiorców,
projektantów, deweloperów i dystrybutorów zwi¹zanych z budownictwem z ca³ego œwiata.
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zaprasza do korzystania ze swoich us³ug

