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» opinie uczniów
Zespół Szkół
Ponadgimnazjalnych
im. Jana Pawła II
w Krynicy-Zdroju

Agata
Bugajska
Ta szkoła ma sporo do zaoferowania swoim uczniom – począwszy
od wielu kierunków przez świetnych nauczycieli i bardzo dobre
warunki do nauki. Wybrałam hotelarstwo – wiem, że po przygotowaniu w tym technikum będę mogła od razu pracować w zawodzie
i dokształcać się.

Konrad
Komernicki
Poziom nauczania jest tutaj bardzo wysoki, ludzie są życzliwie nastawieni, a każda lekcja jest ciekawa. Korzystamy z nowoczesnych
pomocy naukowych, pracowni
językowych i informatycznych,
bierzemy udział w projektach
unijnych.

Oświata to nasze oczko w głowie
Wydatki Powiatu Nowosądeckiego na oświatę systematycznie rosną. Inwestycje w poprawę bazy
oświatowej, to obok budowy i remontów dróg - priorytet władz Powiatu. Dzięki milionom złotych, które przeznaczono na budowę nowych obiektów, remonty i wyposażenie placówek, obecnie szkoły powiatowe są jednymi z najlepszych w regionie. Wystarczy wspomnieć, że w latach
1999 – 2009 Powiat Nowosądecki przeznaczył na inwestycje i remonty w szkołach blisko 19 mln zł.
Wybudowano sześć nowych placówek, a istniejące już budynki przeszły gruntowną modernizację.
W sumie wykonano 216 remontów, za kwotę 6 milionów 782 tysięcy 852 złotych.

Do szkół prowadzonych przez
Powiat Nowosądecki uczniowie przychodzą chętnie – nie
ma tutaj szans na nudę. LekBartłomiej
cje są prowadzone w ciekawy
Matiaszek
sposób, nauczyciele wykorzystują pomoce multimedialne,
Kolega polecił mi tę szkołę i zde- a uczniowie internet. Aby tak
cydowałem się na technikum in- właśnie było, władze Powiatu
formatyczne. Nie żałuję. Jest tutaj
dobra kadra, pracujemy na nowoczesnym sprzęcie i mamy do
dyspozycji najlepsze programy
komputerowe. Na wysokim poziomie jest również nauka języków
obcych, co będzie procentowało
podczas kolejnego etapu nauki na
studiach.

Nowosądeckiego włożyły sporo wysiłku i pieniędzy w unowocześnienie tych placówek.
Właśnie dzięki zaangażowaniu
i stawianiu na edukację, szkoły
ponadgimnazjalne zarządzane
przez Powiat cieszą się wielką
popularnością wśród młodych
ludzi.

Powiat Nowosądecki
prowadzi 14 szkół.
- Każda ze szkół jest inna – oferuje różne zakresy kształcenia – od
zawodowego przez techniczne
i licealne – mówi Waldemar Olszyński, członek Zarządu Powiatu Nowosądeckiego. - W sumie

do tych placówek uczęszcza
obecnie 5300 uczniów i słuchaczy. W 54 klasach pierwszych
uczy się 1425 uczniów. W liceach ogólnokształcących młodzież najczęściej wybierała klasy humanistyczne (rozszerzone
języki obce, historia, WOS),
klasy specjalistyczne (wojskowe, pożarnicze, ratownictwa
medycznego), a w następnej kolejności te z przedmiotami ścisłymi. Z każdym rokiem kolejne
budynki szkół są remontowane
i doposażane w pomoce naukowe i sportowe. Wszystko po to,
aby uczniowie chętniej tutaj
przychodzili i mogli korzystać
z nowoczesnych pomocy.

» czytaj więcej na str. 6
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Szanowni Państwo!

» informacje
praktyczne
Starosta
Nowosądecki
JAN GOLONKA

Oddajemy do Państwa rąk drugi już numer powiatowego biuletynu informacyjnego. Tym razem jest on głównie
poświęcony edukacji. Prezentujemy w nim szkoły ponadgimnazjalne prowadzone przez powiat nowosądecki z nadzieją, że – szczególnie w domach gimnazjalistów – ten numer będzie pomocny przy wyborze dalszego kierunku
kształcenia. Serdecznie zapraszam do zapoznania się z ciekawą ofertą placówek, które należą do doskonale wyposażonych w regionie.
Systematycznie przez ostatnich dwanaście lat budujemy, remontujemy, modernizujemy i doposażamy szkoły. Na
inwestycje oświatowe przeznaczyliśmy już ponad 20 milionów złotych. Dzięki temu powstała między innymi nowoczesna szkoła w Krynicy, Grybów zyskał halę sportową, a Łącko nowe skrzydło szkolne. Wszystkie placówki były
remontowane i wyposażane w nowoczesny sprzęt. Dzisiaj tablice multimedialne stają się w powiatowych szkołach
codziennością, nie mówiąc już o komputerach czy pracowniach językowych.
Rozwijamy nie tylko bazę dydaktyczną, ale również stale poszerzamy i modernizujemy kierunki kształcenia, dostosowując je do potrzeb rynku pracy. W ostatnim czasie pozyskaliśmy ponad 5 milionów złotych z funduszy unijnych
na dodatkowe zajęcia pozalekcyjne w naszych szkołach i kupno nowoczesnego sprzętu dydaktycznego. Programy
unijne przyczyniły się do upowszechnienia zajęć dodatkywcxh, dzięki którym szkoły powiatowe to szkoły bez korepetycji. Wszystko z myślą o młodych mieszkańcach Sądecczyzny. Oni są naszą przyszłością, rozwojem powiatu
nowosądeckiego.

Drodzy Czytelnicy!
Dziękuję wszystkim za uwagi na temat naszego biuletynu oraz sugestie tematyczne. Mam nadzieję, że wydawnictwo
jest cennym źródłem na temat działań i roli samorządu powiatowego w regionie. Zapraszam do lektury.

» Unijne pieniądze dla szkół
Powiat nowosądecki realizuje kilka projektów edukacyjnych
współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, większość z
nich w partnerstwie z miastem Nowy Sącz. Wartość projektów wynosi blisko 22 miliony złotych, a ich celem - stworzenie uczniom
wszystkich placóek powiatowych warunków do osiągania lepszych
wyników w nauce, rozwijania pasji naukowych i zainteresowań,

Aktywna Edukacja
- szansą na rozwój
szkolnictwa zawodowego
wartość: 2 484 325,00 zł
odbiorcy: 8 szkół zawodowych powiatu nowosądeckiego i miasta Nowego
Sącza kształcących w kierunkach
ekonomicznych
działania: zajęcia wyrównawcze,
zajęcia dla uczniów uzdolnionych,
kursy specjalistyczne (kadry i płace
w praktyce, zasady prowadzenia
podatkowej książki przychodów
i rozchodów, nauka jazdy samochodem kat. B wraz z I egzaminem

Edukacja twoją szansą
wartość: 1 938 760,00 zł
odbiorcy: 6 szkół zawodowych
powiatu nowosądeckiego i miasta
Nowego Sącza kształcące w kierunkach mechanicznych
działania: zajęcia wyrównawcze,
zajęcia dla uczniów uzdolnionych,
kursy specjalistyczne (spawacza
wraz z cetryfikatem, kierowcy wózka
widłowego , AutoCAD-szkolenie
bazowe, nauki jazdy samochodem
kat. B wraz z I egzaminem)

Możemy Więcej
wartość: 3 780 140,00 zł
odbiorcy: 10 szkół ogólnokształcących
powiatu nowosądeckiego
działania: zajęcia wyrównawcze,
zajęcia dla uczniów uzdolnionych,
kursy specjalistyczne (kurs komputerowy wraz z certyfikacją ECDL
oraz kurs języka angielskiego
wraz z certyfikacją TELC)

Informatyk - zawód przyszłości
wartość: 1 569 441 zł
odbiorcy: 4 szkoły zawodowe
powiatu nowosądeckiego i miasta
Nowego Sącza kształcące w kierunku
informatycznym
działania: zajęcia wyrównawcze
z matematyki, zajęcia z j. angielskiego
przygotowujące do egzaminu TELC,
warsztaty w zakresie nowoczesnych
technologii IT, kurs „Menadżer firmy”
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a także wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty
szkół. Uczniowie sami wybierają przedmioty, z których chcą się dokształcać. Tym sposobem, po lekcjach zgłębiają wiedzę z języka polskiego, matematyki, fizyki, biologii czy religii; mogą również zdobyć
prawo jazdy. Mają do dyspozycji sprzęt komputerowy i tablice interaktywne zakupione w ramach realizacji projektów.

Kierunek na przyszłość - lepsza
jakość kształcenia uczniów
sądeckich szkół zawodowych
z branży budowlanej
wartość: 789 097,91 zł
odbiorcy: 4 szkoły zawodowe powiatu
nowosądeckiego i miasta Nowego
Sącza kształcące w kierunkach
budowlanych
działania: zajęcia wyrównawcze
z matematyki, zajęcia z j. angielskiego przygotowujące do egzaminu
TELC, zajęcia z kosztorysowania
i projektowania

Profesjonalista na rynku
gastronomicznym
wartość: 1 783 207,00 zł
odbiorcy: 11 szkół zawodowych
powiatu nowosądeckiego i miasta
Nowego Sącza kształcące w kierunkach gastronomicznych
działania: zajęcia wyrównawcze
z j. polskiego, zajęcia z j. angielskiego
przygotowujące do egzaminu TELC,
kursy specjalistyczne (barmański,
zdobnictwa cukierniczego i carvingu)

Rozbudowa i wyposażenie
CKUiP w Marcinkowicach
i Grybowie jako wzmocnienie
oferty Południowej Sieci
Edukacji Zawodowej
wartość: 3 430 268,85 zł
odbiorcy: 4 szkół zawodowych
powiatu nowosądeckiego kształcących w kierunkach budowlanych,
hotelarskich, technologii drewna
działania: modernizacje budynków,
zakup wyposażenia sal do nauki
zawodów, zakup wyposażenia punktów kształcenia na odległość

Modernizacja kształcenia
zawodowego w Małopolsce
wartość: 5 961 979,85 zł
odbiorcy: 9 szkół zawodowych
powiatu nowosądeckiego kształcących w kierunkach rolniczych
i gastronomiczno-hotelarskich
działania: pozalekcyjne zajęcia
wyrównawcze, pozalekcyjne zajęcia
rozwijające, kursy zawodowe (pilarza,
brakarza, inseminacji krów, AutoCAD,
Photoshop, carvingu, zdobnictwa cukierniczego), wyposażenie pracowni
zawodowych, doradztwo zawodowe

Milion pozarządowy
Ponad milion złotych z kasy powiatu nowosądeckiego trafiło do organizacji pozarządowych z terenu Sądecczyzny,
które składały wnioski grantowe na programy realizowane w powiecie. Ze wsparcia skorzystało 436 organizacji.
- Te dane pokazują otwarcie samorządu na współpracę z organizacjami pozarządowymi i naszą
gotowość wspierania ich działań – mówi Józef Broński, członek Zarządu Powiatu zajmujący
się współpracą z organizacjami
pozarządowymi. – Aktywność
mieszkańców trzeba wspierać.
Te przedsięwzięcia służą Sądeczanom, zwłaszcza młodzieży.

Ponad 1,1 miliona złotych
(1108677,52 zł) przeznaczył
powiat przez ostatnich pięć
lat na wsparcie projektów
grantowych organizacji pozarządowych działających
na Sądecczyźnie. Dotację
uzyskało 436 projektów.

Od pięciu lat powiat nowosądecki organizuje konkursy grantowe
dla stowarzyszeń i innych organizacji. Wspierane są przedsięwzięcia z kilku dziedzin: edukacji, kultury i ochrony dziedzictwa
narodowego, sportu, turystyki,
edukacji ekologicznej oraz promocji zdrowia. Zawsze we wrześniu przygotowywany jest w Starostwie program współpracy
z organizacjami pozarządowymi
na następny rok. Jest on opracowywany przez pracowników Starostwa i konsultowany
z członkami stowarzyszeń działających w powiecie. Następnie jest on przyjmowany przez
Zarząd Powiatu i ostatecznie

uchwalany przez Radę Powiatu
Nowosądeckiego.
Na koniec każdego roku w mediach regionalnych i na stronie
internetowej powiatu (www.
starostwo.nowy-sacz.pl) ukazuje się ogłoszenie o rozpoczęciu
konkursu grantowego i terminie
składania wniosków. Po upływie czasu składania wniosków
do pracy przystępuje komisja
oceniająca. W jej skład wchodzą
dyrektorzy wydziałów Starostwa
zajmujących się danymi dziedzinami oraz radni powiatowi.
Przez ostatnie lata pracom komisji przewodniczył radny Cezary
Burtak. Komisja przygotowuje
oceny poszczególnych wniosków
i propozycje ich dofinansowania
ze strony powiatu. Ostatecznie
całość zatwierdza Zarząd Powiatu Nowosądeckiego.
- Zawsze chcemy wesprzeć jak
najwięcej przedsięwzięć i przeznaczyć na ten cel jak najwięcej
środków – dodaje Józef Broński.
– Od trzech lat jest to systematycznie ponad dwieście tys. zł.
Rośnie również zainteresowanie
organizacji tą formą współpracy

Powiat wsparł m.in.
57 projektów turystycznych,
119 sportowych, 75 promujących zdrowy tryb życia oraz
181 z dziedziny kultury
i ochrony dziedzictwa
narodowego.

zł), Sądecka Organizacja Turystyczna (uczestnictwo w targach
turystycznych w Poznaniu, Łodzi i Warszawie – łącznie ok. 22
tys. zł czy Towarzystwo Rozwoju
Piwnicznej (ok. 11 tys. zł).
- W tym roku zmieniło się prawo
i pierwszy raz możemy przygotować wieloletni program współpracy – stwierdza Józef Broński.
– Zmieniliśmy również sposób
opracowywania tego dokumentu
zwiększając udział stowarzyszeń
w jego tworzeniu. Projekt opublikowaliśmy także na stronie
internetowej powiatu, gdzie do
końca września można zgłaszać
uwagi pod jego adresem. Nad całością tego procesu czuwają pracownicy Kancelarii Powiatu oraz
Powiatowe Centrum Współpracy
z Organizacjami Pozarządowymi.
z samorządem powiatowym. Zapraszamy wszystkie środowiWystarczy wspomnieć, że w o ile ska do współpracy.
pierwszym roku konkursów
w powiecie (2005r.) o dotację
PCWOP
i
starało się zaledwie 31 organiPowiatowe Centrum
zacji, to w ubiegłym roku było
Wspierania Organizacji
ich już 119. Łącznie wsparcie
Pozarządowych
uzyskało 436 stowarzyszeń i innych instytucji. Wśród wielu
ul. Jagiellońska 18
wydarzeń przygotowywanych
33-300 Nowy Sącz
przez organizacje pozarządowe
tel. 18 443 57 08
i wspartych przez powiat warto
pcwop@starostwo.nowy-sacz.pl
wymienić kilka tegorocznych. Są
wśród nich: szkolenia dla maGodziny otwarcia Centrum:
turzystów - Stowarzyszenie na
Rzecz Integracji Środowisk Akaponiedziałek, środa, piątek:
demickich ORION (8 tys. zł), Sta8.00 - 15.00
rosądecki Festiwal Muzyki Dawśroda, czwartek:
nej (5 tys. zł), Stowarzyszenie
8.00 - 16.00
Visegrad Maraton Rytro (10 tys.

Oprócz konkursu powiat na
bieżąco wspiera organizacje
pozarządowe przez utworzone w 2007 roku Powiatowe
Centrum Organizacji Pozarządowych. Centrum prowadzi
poradnictwo prawne dla
organizacji, służy swoją siedzibą (także jako siedziba danej
organizacji) oraz organizuje
powiatowe Forum Organizacji
Pozarządowych. Jego bieżące
prowadzenie powiat powierzył
stowarzyszeniu, jakim jest
Sądecki Uniwersytet Trzeciego
Wieku.

Agropromocja 2010
- okazja do nawiązania kontaktów
4 i 5 września w Nawojowej odbyła się kolejna Międzynarodowa Wystawa Rolnicza
Agropromocja 2010.
Jednym z patronów imprezy
był Powiat Nowosądecki, który pomaga w organizacji tego
przedsięwzięcia.
- Agropromocja to świetna okazja do nawiązania kontaktów
pomiędzy producentami i wystawcami - mówi wicestarosta nowosądecki Mieczysław
Kiełbasa. - To również szansa
na wymianę doświadczeń. Ta
dwudniowa impreza, jak zwykle
została przygotowana w sposób
profesjonalny. O jej popularności świadczy liczny udział wystawców i zwiedzających.

XX Forum
Ekonomiczne
w Krynicy-Zdroju
Tysiące zagranicznych gości, setki dziennikarzy i obserwatorów,
codzienne relacje w największych ogólnopolskich stacjach
telewizyjnych – tak było podczas
XX Forum Ekonomicznego, które
odbyło się na początku września
w Krynicy-Zdroju.
W trakcie Forum zaplanowanych
jest zazwyczaj ponad 100 paneli dyskusyjnych realizowanych
w kilku ścieżkach tematycznych: Makroekonomia, Biznes
i Zarządzanie, Paliwa i energetyka, Inwestycje, prywatyzacja,
rozwój gospodarczy, Innowacje
i zrównoważony rozwój. Panele,
konferencje prasowe i specjalne
prezentacje są jedną z form prezentacji sektora gospodarczego.
Prze lata, krynickie Forum wyrosło na najbardziej znane miejsce spotkań przedsiębiorców ze
Wschodu i Zachodu - stwarzające okazję do spotkań i nieformalnych rozmów.
Ale spotkanie w Krynicy-Zdroju
to nie tylko dyskusje polityków
i biznesmenów. W tym roku, odbyło się kilka imprez towarzyszących, podczas których zaprezentowały się różne środowiska.
Odbyło się m.in.: Forum Regionów, Forum Innowacji, Forum
Młodych Liderów, Forum Energetyczne czy Forum Samorządowe. Osobnym wydarzeniem był
I Festiwal Biegowy FE.
Zdaniem wielu uczestników
Forum, krynickie spotkanie
w ciągu kilkunastu lat swojego
istnienia stało się jednym z najważniejszych wydarzeń biznesowo-intelektualnych w Europie. Goście w Krynicy w coraz
większym stopniu zwracają
uwagę na kompleksowość oraz
szerokie spojrzenie na sprawy
nie tylko środkowoeuropejskie,
ale także globalne.

Forum Ekonomiczne jest
organizowane od początku
lat dziewięćdziesiątych
ubiegłego wieku. Jego misją,
jak mówią organizatorzy,
jest budowanie przyjaznego
klimatu dla rozwoju współpracy politycznej i gospodarczej
pomiędzy państwami Unii
Europejskiej i ich sąsiadami.
Przez 20 lat działalności,
Forum stało się platformą
wymiany opinii, doświadczeń,
ważnym punktem dla tworzenia planów na przyszłość przez
polityków i biznesmenów
z ponad 60 krajów Europy, Azji,
Ameryki Północnej i Środkowej.
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Wysoka lokata
powiatowych szkół

» z życia powiatu
Coroczne nagrody
dla absolwentów
Aż 30. wybitnych absolwentów
szkół ponadgimnazjalnych powiatu nagrodził w tym roku starosta nowosądecki Jan Golonka.
Mieli najlepsze wyniki w ubiegłym roku szkolnym. W tym roku
władze powiatu już czekają na
następnych zdolnych uczniów,
którzy za 10 miesięcy popiszą się
świadectwami.

Wyróżnieni osiągali przez cały
cykl kształcenia wysokie wyniki
w nauce, ale nie tylko. To uczniowie, którzy wykazali się także niezwykłą aktywnością pozalekcyjną,
byli wolontariuszami, startowali
w konkursach, przeglądach, olimpiadach, pomagali kolegom w różnych sytuacjach, działali na rzecz
szkoły i środowiska. Stali się liderami swojej społeczności.

W najbardziej prestiżowych w kraju rankingach „Rzeczpospolitej” i miesięcznika „Perspektywy”, oceniającym osiągnięcia szkół ponadgimnazjalnych w minionym roku, Zespół Szkół Zawodowych im. Władysława Orkana ze Starego Sącza uplasował się na 97.
miejscu, a Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Władysława Reymonta z Tęgoborzy
na miejscu 211 w Polsce.
Zespół Szkół Zawodowych im. Władysława Orkana
w Starym Sączu

Z najlepszymi absolwentami,
nauczycielami, wychowawcami
i dyrektorami szkół – jak co rok spotkali się przewodniczący Rady
Powiatu Stanisław Wanatowicz
oraz Starosta Nowosądecki Jan
Golonka.
Dyplomy i nagrody rzeczowe
otrzymali:

 Liceum
Ogólnokształcące
w Grybowie: Karolina Kmak,
Mateusz Matusik, Jacek Waz.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Tęgoborzy

 Zespół Szkół Zawodowych
w Grybowie: Anna Motyka, Aneta Pajor.

 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Krynicy-Zdroju: Łukasz
Zabrzeski, Urszula Rusiniak,
Marek Beresiński, Grzegorz
Biskup.
 Zespół Szkół w Łącku: Dominika
Jagieła, Ewelina Ogorzały.

 Zespół Szkół w Marcinkowicach: Renata Woźniak.

 Liceum Ogólnokształcące w Muszynie: Gabriel Ojrzanowski,
Katarzyna Sowa.

 Zespół Szkół Rolniczych CKP
w Nawojowej: Marcin Gwóźdź,
Justyna Kotlarska, Monika
Klimczak.
 Zespół Szkół Zawodowych
w Podegrodziu: Jadwiga Mółka.
 Zespół Szkół i Placówek w Piwnicznej-Zdroju: Agata Zaweracz.

 Liceum Ogólnokształcące w Starym Sączu: Katarzyna Sławiec,
Sandra Obrzud, Karolina Tomaszewska, Honorata Adamczyk.

 Zespół Szkół Zawodowych
w Starym Sączu: Jerzy Pustułka, Marzena Konopka, Justyna
Kowalska.

 Zespół Szkół Drzewno-Mechanicznych w Starym Sączu: Michał Dłubacz.

 Zespół Szkół Zawodowych Nr 2
w Starym Sączu: Barbara Citak.
 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Tęgoborzy: Kamil
Pociecha.

 Zespół Szkół w Złockiem: Krystyna Góra.

Co rok uczniowie szkół
ponadgimnazjalnych prowadzonych przez powiat
nowosądecki zdobywają
nagrody i wyróżnienia na
olimpiadach i konkursach
przedmiotowych, a szkoły znajdują się na wysokich miejscach w ogólnopolskich i wojewódzkich
rankingach.
Wśród wybitnych młodych ludzi
znaleźli się w tym roku uczniowie Technikum Leśnego w Starym Sączu wchodzącego w skład
Zespołu Szkół Zawodowych
im. Władysława Orkana, którzy
nagrodę odbierali w Krakowie
od przedstawicieli władz województwa. Marzena Konopka,
Michalina Zieleń, Adam Faron,
Marcin Koszut i Jerzy Pustułka
otrzymali wyróżnienia za szczególne osiągnięcia w olimpiadach
ogólnopolskich.
Największe sukcesy uczniowie
starosądeckiej szkoły osiągnęli
w „Olimpiadzie Wiedzy Leśnej”
oraz w „Olimpiadzie Racjonalizacji i Wynalazczości”.
Kolejną
powiatową
szkołą
z wybitnymi osiągnięciami jest
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Wśród szkół z Małopolski sklasyfikowanych w rankingu, Zespół
Szkół Zawodowych ze Starego
Sącza kierowany przez dyrektor Bogumiłę Hybel zajął wspaniałe siódme miejsce. Do szkoły
uczęszcza blisko 450. uczniów.
Największe sukcesy osiągnęli
w „Olimpiadzie Wiedzy Leśnej”
oraz w „Olimpiadzie Racjonalizacji i Wynalazczości” przygotowywani przez Grzegorza Skalskiego, Teresę Ciołkiewicz-Trąd,
Dorotę Zborowską-Dudę oraz
Wandę Michalik.
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych z Tęgoborzy uplasował się na piętnastym miejscu

w Małopolsce. Szkołą kieruje
dyrektor Andrzej Lach, uczy się
w niej 220. uczniów. Najwyższe
lokaty wychowankowie zdobyli
w „Olimpiadzie Wiedzy o Żywieniu”. Pracowali pod kierunkiem
Marii Cięciwy oraz Marii Zelek
i Marty Grabowskiej.
- Jest to niewątpliwie duży sukces powiatowych placówek.
Zarówno w zestawieniu ogólnopolskim jak i wojewódzkim
znacznie wyprzedziły renomowane szkoły sądeckie. - mówił
Waldemar Olszyński, Członek
Zarządu Powiatu Nowosadeckiego odpowiedzialny za zadania z zakresu edukacji.

Laury dla młodych
Sądeczan

Głównym czynnikiem klasyfikacji były wyniki uczniów w olimpiadach. Zostały uwzględnione
szkoły, do których uczęszczało
co najmniej dwóch finalistów
lub laureatów olimpiad przedmiotowych i zawodowych. Kapituła pod przewodnictwem prof.
Tomasza Boreckiego, zweryfikowała dane z 35. olimpiad akredytowanych przez Ministerstwo
Edukacji Narodowej.
Dwunasta już gala finałowa
i ogłoszenie wyników odbyło się
w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Po raz kolejny
wygrało XIII LO ze Szczecina.

Technikum Żywienia i Gospodarstwa Domowego w Tęgoborzy, którego uczeń - Mateusz
Baran - zdobył I miejsce w finale
centralnego etapu XIV. Olimpiady Wiedzy o Żywieniu i Żywności w minionym roku szkolnym.
W finale tej Olimpiady, który
odbywał się w Szczecinie, wzięła również udział uczennica tej
samej szkoły Aneta Mirek. Obydwoje uzyskali tym samym wolny wstęp na niektóre kierunki
studiów.
Na lokalnym, ale studenckim podwórku, odnosił sukcesy uczeń
kolejnej powiatowej szkoły ze
Starego Sącza. Tym razem był to
Marcin Faltyn z klasy 3e LO im.
M. Skłodowskiej-Curie, który zajął I miejsce w II. Konkursie Wiedzy Ekonomicznej dla uczniów
szkół średnich „Gospodarka
Polski w procesach globalizacji
i integracji”. Marcin okazał się
najlepszy spośród 156. uczestników konkursu organizowanego przez Instytut Ekonomiczny
Państwowej Wyższej Szkoły
Zawodowej w Nowym Sączu.
Warto także przypomnieć, że
w ubiegłym roku uczniowie starosądeckiego LO: Marcin Guc
i Sylwester Kozieński, zostali
laureatami ogólnopolskiej olimpiady „O Diamentowy indeks
AGH” z matematyki. Tym samym
zdobyli indeksy na tę uczelnię.

Most polsko-włoski

» z życia powiatu
Konkursy i festiwale
Wyjątkowo bogata jest oferta zajęć
i festiwali organizowanych przez
Powiatowy Młodzieżowy Dom
Kultury w Starym Sączu. Tylko
w 2010 roku w imprezach (łącznie z konkursami plastycznymi,
recytatorskimi i krasomówczymi)
wzięło udział 2851 uczestników.
Współorganizatorami wydarzeń
było ponad 280 szkół, placówek
i instytucji kultury z terenu powiatu nowosądeckiego i Nowego
Sącza. Wykonawców przygotowywało 602. nauczycieli, instruktorów oraz miłośników kultury
i sztuki.

Już drugi raz włoska młodzież przyjeżdża na Sądecczyznę, a polska jedzie do Italii. To kolejny etap realizacji
programu, jaki prowadzi powiat nowosądecki z włoskim
miastem Massa.
Wymiana młodzieży odbywa się
w ramach programu grantowego „Żeby nie zapomnieć - most
pamięci między Polską i Włochami” poświęconego II wojnie światowej. W ramach wizyt
uczniowie szkół średnich spotykają się z rówieśnikami z kraju partnerskiego i odwiedzają
miejsca pamięci narodowej.
W czasie pierwszej edycji Włosi
zobaczyli obóz koncentracyjny
w Oświęcimiu oraz miejsca pamięci narodowej w naszym powiecie. Młodzi Sądeczanie mieli

okazję odwiedzić rejon Alp Apuańskich, gdzie działała włoska
partyzantka antyfaszystowska
i doszło do masowych egzekucji
ludności.
Przełom września i października to czas kolejnych spotkań.
Do powiatu nowosądeckiego
przybędzie 23-osobowa grupa
uczniów z Massy. Trzy tygodnie
później podobna grupa Polaków
pojedzie do Włoch.
Program jest realizowany ze
środków Unii Europejskiej z programu Europa dla obywateli.

W tym roku do najważniejszych
wydarzeń organizowanych przez
PMDK należą:
 III Starosądecki Konkurs Zespołów Instrumentalnych i Wokalno – Instrumentalnych;

 VII Starosądecki Konkurs Młodych Muzyków Grających na
Keyboardzie;
 VIII Starosądecki Konkurs Rozśpiewanych Klas;

 VIII Starosądecki Konkurs Zespołów Wokalnych i Chórów;

 XIV Starosądecki Konkurs Młodych Wokalistów;
Grupa sądeckiej młodzieży podczas wizyty we Włoszech w ramach pierwszej edycji Konkursu.

 XIV Starosądecki Przegląd Teatrzyków Dziecięcych;
 XIV Starosądecki Konkurs Młodych Muzyków Instrumentalistów;

Grupa sądeckiej młodzieży podczas wizyty we Włoszech w ramach pierwszej edycji Konkursu.

Nowatorskie podejście
Nigdzie w Polsce nie mogą się poszczycić podobnym
zbiorem płyt z autentyczną regionalną muzyką. Sądecka
Fonoteka Powiatowa jest wyjątkiem w skali kraju. Zbiór
ponad 70. płyt CD świadczy o niezwykłym bogactwie
kultury Sądecczyzny.
Fonoteka to zbiór ponad 70. płyt
CD nagranych przez sądeckie
zespoły, kapele, instrumentalistów, chóry i grupy śpiewacze.
Wydawnictwa te powstają dzięki ogromnej pracy autorów przy
finansowym i organizacyjnym
wsparciu Starostwa Powiatowego
w Nowym Sączu. Utwory nagrywane są w profesjonalnym studiu
Powiatowego
Młodzieżowego
Domu Kultury w Starym Sączu.
Pierwsza setka egzemplarzy każdej płyty wydawana jest na koszt
powiatu, który następnie przekazuje krążki artystom. Otrzymują
oni także płyty-matki i już sami
mogą starać się o produkowanie
kolejnych egzemplarzy. Powiat
opłaca także wszelkie koszty związane z ochroną praw autorskich.
Perełką w zbiorze jest płyta będąca dźwiękowym uzupełnieniem
słownika gwary górali nadpopradzkich „Matusine słówecka”,
autorstwa znanej piwniczańskiej
poetki i pisarki Wandy Łomnickiej-

Dulak. Słownik jest efektem wieloletniej pracy samej autorki, jej
rodziny i przyjaciół, „...jest próbą
zatrzymania słów odchodzących
w niepamięć, próbą serdeczną ale
nie w pełni doskonałą”. Słowa te
autorka zbierała przede wszystkim w Kosarzyskach, Piwnicznej
i okolicach.

Wśród płyt wydanych w ramach
Fonoteki Powiatowej są również
krążki takich zespołów, jak: Małe
Lachy, Lachy, Piątkowioki, Kapela
Franciszka Kurzei z Kiczni, Kapela Wojtka Boguckiego z Podegrodzia, Mszalniczanie, Skalnik,
Mały Skalnik, Mali Mszalniczanie,
Jakubkowianie, Kamionczanki,
Chór Parafialny z Marcinkowic,
Dolina Popradu, Małe Łącko, Podegrodzie, Małe Podegrodzie,
Górale Łąccy, Sądeczanie, Chór
ECHO, Promyczki, Sądecka Orkiestra Symfoniczna, Dolina Dunajca, Nawojowiacy, Chór Siołkowa, Mali Apostołowie, Stokrotki,

 XIV Starosądeckiego Konkurs
Młodych Wokalistów;

Kowalnia, Sądeczoki, Chłopcy Podegrodzcy, Zespół Kameralny „Sonatina”, Zespół Sygnalistów Myśliwskich, Ciupaga, Lipniczanie,
Chór Męski „Siołkowianie”, Chór
i Zespół ze Strzygańca, Mały Chórek wielkich serc – Szkoła Podstawowa im. Ojca Świętego Jana
Pawła II w Brzeznej – Litaczu,
Mali Jakubkowianie, Mała Helenka, Michalczowa, Orkiestra Dęta
z Rożnowa, Małe Łącko, Przyszowianie, Brzeźniocki, Nawojowiacy, Orkiestra Dęta z Długołęki
Świerkli, Limanowianie, Mali Starosądeczanie, Niskowioki, Piecuchy, Soi De Cantus.

Wręczenie płyty nagranej w ramach Fonoteki Powiatowej dzieciom z Zespołu Regionalnego Mali Jakubkowianie w Łososiny Dolnej.

 XXVI Wojewódzki Festiwal Zespołów Artystycznych im. Jana
Joachima Czecha.

Nauczyciele z nominacjami
W ostatnim dniu wakacji dwudziestu siedmiu pedagogów pracujących w ponadgimnazjalnych
placówkach powiatu nowosądeckiego otrzymało nominacje na nauczyciela mianowanego. Wcześniej
musieli zdać egzamin na kolejny
stopień awansu zawodowego oraz
złożyć uroczyste ślubowanie:
Nominacje, z rąk starosty Jana
Golonki oraz dyrektora Wydziału
Edukacji, Kultury i Sportu Zbigniewa Czepelaka i wicedyrektor EKS
Marii Jabłońskiej otrzymali: Anna
Bartyzel, Adam Basta, Agnieszka Cisek, Urszula Garwol-Padula,
Teresa Głąb, Agnieszka Góral, Paweł Groń, Rafał Gruca, Dominika
Janczura-Leszko, Aneta KunickaWokacz, Anna Majerczyk, ks. Piotr
Mączka, Dorota Obrzut, Dominika
Olech, Dariusz Oleksy, Agnieszka
Oleszycka, Małgorzata Pławecka, Radosław Repetowski, Piotr
Romański, Wacław Romański,
Krzysztof Ruchała, Urszula Sadowska, Joanna Sowa, Monika Szczurek, Przemysław Święs, Beata Tott,
Tomasz Walicki.
Przed pedagogami zostały jeszcze
dwa stopnie awansu zawodowego:
nauczyciel dyplomowany i profesor oświaty. To jednak wymaga
wielu kolejnych lat pracy w zawodzie i ciągłego podnoszenia swych
umiejętności.
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» opinie uczniów
Liceum Ogólnokształcące
im. Artura Grottgera
w Grybowie

Oświata to nasze
oczko w głowie
» ciąg dalszy ze str. 1

Florian
Frączek
W tej szkole mogę rozwijać swoje zainteresowania humanistyczne. Nauczyciele prowadzą lekcje w taki sposób,
że chce się ich słuchać. Służą pomocą,
jeśli ktoś chce pogłębiać wiedzę.

Piotr
Oleksy
Po tej szkole są niezłe perspektywy.
Ponad 80 procent uczniów dostaje się
na studia w najlepszych uczelniach.
Na wysokim poziomie jest wykładana
matematyka i fizyka, korzystamy też ze
spotkań z profesorami z politechniki.

Artur
Koszyk
Znajomi polecili mi tę szkołę i nie
zawiodłem się. Nauczyciele przygotowują nas do matury i studiów.
Oprócz nauki, mamy też sporo zajęć
sportowych.

Liceum Ogólnokształcące
im. Marii Skłodowskiej-Curie
w Starym Sączu

Monika
Kunicka
Moi rodzice chodzili do tej szkoły i ja
też chciałam się tu uczyć. Po maturze
zamierzam iść na medycynę, więc potrzebuję naprawdę dobrych nauczycieli - tutaj ich znalazłam.

Łukasz
Kozielec
Byłem tutaj na Dniach otwartych
i spodobała mi się atmosfera panująca
w szkole. Jestem na profilu matematyczno-informatycznym z językiem
angielskim, sporo się uczymy, nauczyciele chętnie pomagają nam w poszerzaniu wiedzy.

Dominika
Dyrek
Mamy jednozmianowy system nauczania, więc zostaje jeszcze sporo czasu na
odpoczynek i dodatkowe zajęcia. Możemy uczęszczać na zajęcia muzyczne,
kółka tematyczne, korzystać z komputerów i siłowni. Dzięki wysokiemu poziomowi nauczania mam nadzieję, że
dostanę sie studia ekonomiczne.

−− W miarę naszych możliwości,
stwarzamy jak najlepsze warunki nauki i pracy nauczycielom i uczniom – mówi Jan Golonka, starosta nowosądecki.
- Podczas nauki przedmiotów
wymagających ćwiczeń językowych czy specjalistycznych
istnieją podziały na grupy. Dla
uczniów mających trudności
w nauce odbywają się zajęcia
wyrównawcze, a uczniowie
zdolni, chcący rozwijać swoje pasje, mogą się realizować
podczas zajęć pozalekcyjnych
współfinansowanych przez
Unię Europejską z programu
Kapitał Ludzki.

Dobra kadra,
nowoczesny sprzęt
Dla uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w KrynicyZdroju każda lekcja jest ciekawa.
Powiat ściąga tutaj pieniądze
unijne, a nauczyciele i uczniowie
uczestniczą w projektach unijnych. Do tej pory zrealizowano
ich już sześć. Dzięki nim placówkę wyposażono w komputery
i laptopy, tablice multimedialne,
mapy, płyty dvd, specjalistyczne
książki czy magnetofony. Działają dwie pracownie językowe, trzy
pracownie informatyczne. Do
dyspozycji uczniów jest też hala
sportowa, siłownia, sala do aerobiku i sztuk walki, szatnie i natryski. Dyrekcja czuwa nad bezpieczeństwem młodych – szkoła
jest objęta monitoringiem.
−− Ważna jest też atmosfera –
mówi Janina Złotnicka, dyrektorka krynickiego ZSP.
- Zarówno nauczyciele jak
i uczniowie mogą ze mną
porozmawiać, wspólnie rozwiązujemy problemy. Wiedzą
też, że w szkole obowiązują
zasady, których nie należy łamać. Oprócz tego, że uczymy
młodych ludzi, to jeszcze ich
wychowujemy i kształtujemy.
Dzięki pomocy Starostwa Powiatowego, szkoła jest wyremontowana i wyposażona w nowoczesne pomoce dydaktyczne,
jest tu hala sportowa i boiska.
Uczniowie mają do dyspozycji
liceum oraz technikum z kierunkami: technik informatyki, hotelarstwa, gastronomii, mechanik,
tech. budowlany i ekonomista.

Koncertowo zdają maturę
Liceum Ogólnokształcące im. Artura Grottgera w Grybowie zasłynęło w 2010 r. na całą Małopolskę. 97,7 procent uczniów
zdało tutaj maturę, podczas gdy
średnio w liceach małopolskich
– 90,7 proc.
−− Nasi nauczyciele nie skupiają
się na wygrywaniu olimpiad
z pojedynczymi osobami, ale
uczą na wysokim poziomie
wszystkich – mówi dr Kazimierz Solarz, dyrektor
LO. - Najważniejsza jest dla
nas matura i właśnie do niej
przygotowujemy młodzież.
Wysokie wyniki z tego egzaminu otwierają im drzwi
najlepszych uczelni w Polsce.
Patronat nad szkołą objęła
już Politechnika Warszawska. Dzięki temu, uczniowie
korzystają z wykładów w tej
uczelni. Powiat zadbał o generalny remont starego budynku, łącznie z wymianą instalacji. Budynek zyskał nowe
okna i drzwi, sanitariaty, dach
i kotłownię.

Uratują cię... uczniowie
Liceum Ogólnokształcące im.
Marii Skłodowskiej-Curie w Starym Sączu jest znane szczególnie
z klasy ratownictwa medycznego
oraz autorskich programów prowadzonych w klasie dziennikarskiej i pedagogicznej. W szkole
i w jej pobliżu zainstalowano
monitoring.
−− Jesienią tego roku rozpocznie się budowa boiska ze
sztuczną nawierzchnią –
mówi Krzysztof Szewczyk,
dyrektor placówki. - Bez
pomocy powiatu nie ruszylibyśmy z miejsca. Starostwo pomaga nam w remontach i wyposażaniu
klas. W ostatnich latach
zostały wymienione w budynku między innymi podłogi, instalacja elektryczna,
kotłownia, zrobiono elewację budynku, uszczelniono
dach. To ogromne koszty.
Władze Powiatu podchodzą
ze zrozumieniem do naszych potrzeb, zawsze możemy liczyć na ich pomoc.

Powiat nowosądecki prowadzi 7 palcówek oświatowych: Internat Międzyszkolny w Starym Sączu, Ognisko Pracy Pozaszkolnej
w Muszynie, Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury w Starym
Sączu, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Starym Sączu,
Grybowie i Krynicy-Zdroju oraz Międzyszkolny Ośrodek Sportu
w Piwnicznej-Zdroju.

wrzesień/ październik 2010

Klubowicze
w Krynicy
Prawie dwustu gości przyjechało, by spotkać się na obradach Klubu Przyjaciół Ziemi Sądeckiej. Tym razem
wszystko odbywało się w Krynicy w ostatni wieczór Forum Ekonomicznego.
Gości podjęli, były premier,
honorowy prezes KPZS Józef
Oleksy, Jan Golonka - starosta
nowosądecki, prezydent Nowego Sącza - Ryszard Nowak oraz
przewodniczący Rady Programowej Forum - Zygmunt Berdychowski. Gościem specjalnym
spotkania był Günter Verheugen,
długoletni komisarz do spraw
rozszerzenia Unii Europejskiej.

Wśród zebranych nie brakowało
wywodzącej się z Sądecczyzny
śmietanki
polityczno-naukowo-biznesowej. Byli też ludzie,
którzy tu się nie urodzili i nie
mieszkają, ale zakochali się
w naszym regionie i chcą dla
niego zrobić coś dobrego lub po
prostu są przyjaciółmi słynnych
Sądeczan.

Kolejny raz członkowie Klubu
ufundowali stypendia naukowe
dla najlepszych maturzystów.
Stypendia (300 zł miesięcznie) na rozpoczynający się rok
akademicki otrzymali: Tomasz
Gargas z Wielogłów (absolwent
I LO w Nowym Sączu), Joanna
Jochymek z Rytra (absolwentka
Akademickiego Liceum w Nowym Sączu), Rozalia Knapik

(absolwentka I LO), Jerzy Michalik – oboje z Nowego Sącza
(absolwent II LO) i Bartłomiej
Szczepanik z Krużlowej Wyżnej
– Starej Wsi w gminie Grybów
(absolwent II LO w Nowym
Sączu).
Muzycznie spotkanie uświetnił recital piosenek sądeckich
w wykonaniu Marioli Szczypty
i Tomasza Wolaka.

Poczęstunek dla uczestników
spotkania według tradycyjnych
receptur przygotowały Katarzyna Sułkowska, Marianna
Kaliciecka i Lidia Dobrowolska

z Gospodarstwa Galicyjskiego
„U Sułków”. Swoje wyroby zaprezentowała także firma Konspol, która przygotowała dla gości gamę produktów z kurczaka.

Szkoły w powiecie
nowosądeckim
Liceum Ogólnokształcące
im. Marii Skłodowskiej-Curie w Starym Sączu
ul. Partyzantów 15, 33-340 Stary Sącz
tel./fax 18 446 05 83
e-mail: lostarysacz@neostrada.pl
www.lo.stary-sacz.iap.pl

Powiat nowosądecki prowadzi 14 szkół i 7 placówek oświatowych. Łącznie w szkołach powiatu uczy się ok. 5300 młodzieży. W ostatnich dwóch latach liczba ta uległa
zmniejszeniu, gdyż nastąpił znaczny niż demograficzny i systematycznie spada liczba
absolwentów gimnazjum.
Zespół Szkół Rolniczych
Centrum Kształcenia Praktycznego w Nawojowej
33-335 Nawojowa 348
tel./fax 18 445 70 76
e-mail: zsrnawojowa@wp.pl
www.nawojowa.edu.pl

Liceum Ogólnokształcące
im. Artura Grottgera w Grybowie
ul. Rynek 4, 33-330 Grybów
tel./fax 18 445 03 24
e-mail: lo-grybow@oswiata.org.pl
www.logrybow.pl

Zespół Szkół im. Władysława Orkana
w Marcinkowicach
33-393 Marcinkowice 1
tel./fax 18 443 31 85
e-mail: sekretariat@zsmarcinkowice.edu.pl
www.zsmarcinkowice.edu.pl

Zespół Szkół Drzewno-Mechanicznych
w Starym Sączu
ul. Batorego 27, 33-340 Stary Sącz
tel./fax 18 446 05 88
e-mail: zsdmstsacz@poczta.onet.pl
www.zsdmstsacz.republika.pl

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
im. Stanisława Reymonta w Tęgoborzy
33-312 Tęgoborze 193
tel./fax 18 444 90 59
e-mail: zs-tegoborze@onet.pl
www. zsp-tegoborze.c0.pl

Zespół Szkół im. Św. Kingi w Łącku
ul. Ks. J. Piaskowego 47, 33-390 Łącko
tel./fax 18 446 60 23
e-mail: zslacko@poczta.onet.pl
www.zslacko.republika.pl

Zespół Szkół w Złockiem
ul. Złockie 68, 33-370 Muszyna
tel./fax 18 471 47 13
e-mail: zesszkzlockie@poczta.onet.pl
www.zespszkzlockie68.republika.pl

Liceum Ogólnokształcące
im. Jana Kochanowskiego w Muszynie
ul. Rynek 13, 33-370 Muszyna
tel. 18 471 40 58, 471 49 02, fax 18 471 80 11
e-mail: zso.muszyna@poczta.onet.pl
www.liceum.muszyna.pl

Zespół Szkół Zawodowych
im. Stanisława Staszica w Grybowie
ul. A. Krajowej 19, 33-330 Grybów
tel./fax 18 445 03 56
e-mail: zszgrybow@poczta.onet.pl
www.zszgrybow.prv.pl

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
im. Jana Pawła II w Krynicy-Zdroju
ul. Nadbrzeżna 3, 33-380 Krynica-Zdrój
tel. 18 471 21 79, 471 54 43, fax 18 471 54 43
e-mail: sekretariat@krynica.szkola.pl
www.krynica.szkola.pl

Zespół Szkół Zawodowych
im. Władysława Orkana w Starym Sączu
ul. Daszyńskiego 15, 33-340 Stary Sącz
tel./fax 18 446 05 80
e-mail: stszsz@poczta.onet.pl
www.zsz1starysacz.pl

Zespół Szkół Zawodowych
im Św. Kingi w Podegrodziu
33-386 Podegrodzie 170
tel./fax 18 445 90 77
e-mail: lzpodeg@poczta.onet.pl
www.lzpodegrodzie.republika.pl

Zespół Szkół Zawodowych Nr 2
w Starym Sączu
ul. Mickiewicza 33, 33-340 Stary Sącz
tel./fax 18 446 06 83
e-mail: sekretariat@zsz2.jor.pl
www.zsz2.jor.p
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gimnazjum

szkoła policealna - rolnik

uzupełniające liceum ogólnokształcące dla dorosłych

ślusarz

kucharz małej gastronomii

stolarz

mechanik pojazdów samochodowych

sprzedawca

mechanik monter maszyn i urządzeń

elektryk

wielozawodowa / nauka zawodu u pracodawcy

technik ekonomista

technik usług pocztowych i telekomunikacyjnych

technik hotelarstwa

technik żywienia i gospodarstwa domowego

technik budownictwa

kucharz

technik organizacji usług gastronomicznych

zasadnicza szkoła zawodowa

technik agrobiznesu

technik logistyk

technik architektury krajobrazu

kelner

technik hodowli koni

technik obsługi turystycznej

technik informatyk

technik technologii drewna

technik technologii żywności

technik ochrony środowiska

technik leśnik

technik mechanik

liceum ogólnokształcące

technikum

technikum uzupełniające dla dorosłych - technik żywienia i gosp. domowego

Profile kształcenia w szkołach powiatu nowosądeckiego

LO Stary Sącz1
LO Grybów2
LO Muszyna
ZSR CKP Nawojowa
ZS Marcinkowice3
ZSZ Podegrodzie
ZSZ Grybów
ZS Złockie
ZSZ Stary Sącz4
ZSZ Nr 2 Stary Sącz
ZS Łącko
ZS Tęgoborze
ZSP Krynica-Zdrój
ZSD-M Stary Sącz
1

- prowadzi klasę dziennikarską i ratownictwa medycznego, 2 - nauka języka włoskiego i łaciny, 3 - LO o profilu obronnym, wojskowym, pożarniczym, 4 - LO o profilu sportowym

Strategiczne spotkania
Co jest najważniejsze dla mieszkańców powiatu? Co i w jakiej kolejności ma być wykonane? Jakie są największe potrzeby? Odpowiedzi na te i inne podobne pytania mają przynieść konsultacje
społeczne prowadzone przez powiat nowosądecki. Dzięki nim powstanie Strategia Rozwoju Powiatu do roku 2020.
Aktualizacja Strategii rozpoczęła
się już w maju. Ten dokument ma
określić wizję, misję, cele rozwojowe i priorytety na najbliższą
dekadę.
- Dzięki temu łatwiejsze będzie
staranie się o dofinansowanie

różnych przedsięwzięć przez
fundusze unijne – mówi starosta nowosądecki Jan Golonka. –
Wprawdzie mamy jeszcze w powiecie Strategię obowiązującą do
2013 roku, ale zmiany społeczne
i gospodarcze regionu zaszły tak
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daleko, że już teraz trzeba aktualizować ten dokument, a właściwie tworzyć nowy, obowiązujący
przez najbliższe dziesięć lat.
Planowanie strategiczne stanowi
ważne narzędzie dla samorządów każdego rodzaju, ułatwia
nakreślenie kierunków dalszego rozwoju i działania oraz pozwala na podejmowanie decyzji,
mających istotne znaczenie dla
ożywienia społeczno – gospodarczego regionu. Dlatego właśnie Strategię buduje się w trakcie spotkań konsultacyjnych
z mieszkańcami, organizacjami
społecznymi, przedsiębiorcami,

samorządowcami i innymi aktywnymi ludźmi pracującymi
na rzecz Sądecczyzny. Musi
uwzględniać zachodzące zmiany.
- Od czasu uchwalenia poprzedniej Strategii znacznie zmieniła
się sytuacja gospodarcza i prawna – dodaje starosta Golonka. –
Zarząd Powiatu ocenił również
stopień realizacji zadań wyznaczonych na lata 2007-20013.
Na tej podstawie doszliśmy do
wniosku, że aktualizacja jest konieczna. Zwłaszcza że część zapisów nie przystaje już do realiów.
W sumie w ramach konsultacji
od maja do listopada tego roku

zostało zaplanowanych kilkanaście spotkań z mieszkańcami,
przedstawicielami samorządów,
organizacji
pozarządowych,
przedsiębiorców i innych podmiotów zaangażowanych w rozwój powiatu.

Na stronie www.pcfe.home.pl
można bezpośrednio zgłaszać
uwagi do planowanych przez
powiat działań i zapisów
w Strategii oraz zapoznać się
z szerszymi informacjami
na temat tego dokumentu.

