
Dzięki naszym 

wolontariuszom i 

wolontariusz-

kom, zdobyliśmy 

3 miejsce w ple-

biscycie,  na naj-

lepszą akcję 

wolontariacką. 

Wolontariat w 

bursie, „pod ba-

tutą” P. Beaty 

Nobilec i P. Hali-

ny Popiela,  pro-

wadzi wiele war-

tościowych akcji i 

przedsięwzięć. 

Tego wszystkiego nie byłoby bez zaangażowania naszej młodzieży, którzy  ofia-

rują swój czas  i serce.    (E. P) 

Prywatne Technikum Zawodowe w Nowym Sączu. 
Szkoła powstała na bazie Prywatnej Szkoły Średniej i Policealnej, która została założona 

w 1992 roku przez dwóch nauczycieli Zespołu Szkół Samochodowych – pana mgr inż. Janusza Gu-

mularza i Andrzeja Oćwieję. Pierwszą siedzibą szkoły były dawne budynki LOKu przy ul. Tarnow-

skiej. Szkoła zaczęła się rozwijać i w 1998 roku została przeniesiona do obecnego budynku przy ul. 

Kochanowskiego 3 (patrz zdjęcie obok). 

Od 1 września 2007 roku związku z reorganizacją zostało powołane Prywatne Techniku Zawodowe 

w Nowym Sączu prowadzone przez mgr inż. Janusza Gumularza. Szkoła kształci młodzież w róż-

nych zawodach, na które jest obecnie zapotrzebowanie na rynku pracy. Swoją ofertę dostosowywuje 

do potrzeb rynku. 

 Obecnie szkoła kształci w następujących kierunkach: 

– Technik Informatyk 

– Technik Geodeta 

– Technik Ekonomista 

– Technik Handlowiec 

– Technik Mechanik 

– Technik Pojazdów Samochodowych 

– Technik Usług Fryzjerskich 

– Technik Żywienia i Usług Gastronomicznych 

– Kelner 
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            W Polsce ze wsparcia psychologów korzysta 1,6 mln osób, jednak pomocy może potrzebować nawet 
kilka milionów.                                                                                                                                                                                                                                 

Czego nie mówić u psychologa? 

Psychologowie są zobowiązani zachować tajemnicę zawodową, więc nic, co im powiesz, nie zostanie przekaza-
ne nikomu innemu. Nie bój się dyskutować na trudne lub kłopotliwe tematy. Zadaniem psychologa nie jest oskar-
żanie Cię ani atakowanie Cię, aby Twoje brzemię było jeszcze cięższe.                                                                                                                             
Czy psycholog powie rodzicom? 

Rodzice nie mają prawa domagać się od specjalisty, aby ten przekazywał im wszelkie informacje, o tym czego 
dowiedział się podczas świadczenia usług. Przekazywane rodzicom informacje powinny zostać ograniczone do 
WNIOSKÓW I ZALECEŃ Z PROWADZONEJ TERAPII DZIECKA.                                                                                                                                                

Czego nie mówić na terapii? 

Terapeuta w trakcie sesji nie będzie Cię „zmuszał” do wyznań, do mówienia o czymś, na co nie jesteś goto-
wy, Nie będzie z Ciebie „wyciągał” tematów, o których nie masz ochoty mówić w danym momencie terapii. Masz 
prawo do prywatności i otwarcia się na tyle, na ile chcesz.                                                                                                                                                                                     

Czy psycholog może powiedzieć o narkotykach? 

Na marginesie należy wskazać, że przepis ten nie nakłada na nikogo obowiązku poinformowania organów ściga-
nia o fakcie, że ktoś jest uzależniony od narkotyków albo takie narkotyki przy sobie posiada. Niewątpliwie to wła-
śnie z takimi sytuacjami mogą spotkać się w codziennej pracy osoby wykonujące zawód psychologa.                                                                                                                             
Czy 16 latek może sam iść do psychiatry? 

W przypadku pacjenta poniżej 18 lat zarówno badanie psychiatryczne, jak i dalsza diagnostyka oraz leczenie 
wymaga zgody rodziców (lub przedstawicieli ustawowych) tej osoby. Ponadto w wieku 16-18 lat oprócz zgody 
rodziców potrzebna jest także zgoda danej osoby, która zgłosiła się do lekarza.                                                                                                                                                                              

Od czego zacząć rozmowę z psychologiem? 

Pierwszą wizytę można porównać (nieco na wyrost) do spowiedzi – to ty musisz się uzewnętrznić, a psycholog ci 
w tym umiejętnie pomoże i poprowadzi przez kolejne etapy. Ważne jednak jest na samym początku zorientowa-
nie się, jaki rodzaj terapii wybierasz. Może być to taka, kiedy to wyłącznie ty musisz rozpocząć rozmowę.                                               
Czy rodzic musi wyrazić zgodę na rozmowę z psychologiem? 

W ramach wykonywania swoich obowiązków nauczyciel – psycholog szkolny może rozmawiać z uczniem, 
a rodzic nie musi wyrażać dodatkowej zgody. Pedagog szkolny ma obowiązek diagnozowania indywidualnych 
potrzeb uczniów, wspierania ich rozwoju oraz reagowania w sytuacjach problemowych.                                                                             

Czy 16 latek może chodzić w nocy? 

Dzieci i młodzież, w wieku od 13 do 16 lat, mogą przebywać na dworze do godziny 22:00. Dzieci i młodzież nie 
powinna sama przebywać o tej porze na dworze, chyba, że będą one wracać z zajęć poza szkolnych i będzie to 
uzasadnione przez nauczycieli, bądź rodziców.                                                                                                                                                                                                  
Co grozi 15 latkowi za picie alkoholu? 

Jeżeli picie alkoholu jest aktem jednorazowym to zazwyczaj dochodzi do upomnienia dziecka. Również rodzice 
mogą być zobligowani do zwracania jeszcze większej uwagi na dziecko, aby ponownie nie doszło do takiej sytua-
cji. Za błędy dziecka mogą być ukarani rodzice. Wtedy otrzymują oni karę finansową. 

Ile 14 latek może korzystać z telefonu? 

Dla dzieci w wieku od 5 do 17 lat czas przed ekranem nie powinien przekraczać 2 godzin dziennie, im mniej, tym 
lepiej.  

Co grozi za upicie nieletniego? 

Kto rozpija małoletniego, dostarczając mu napoju alkoholowego, ułatwiając jego spożycie lub nakłaniając go do 
spożycia takiego napoju, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.                         

Co grozi za palenie papierosów nieletnim? 

Jeśli uczeń palił w miejscu objętym zakazem palenia (np. na terenie szkoły), dyrektor szkoły może dodatkowo 
poinformować o zdarzeniu policję, ponieważ palenie wyrobów tytoniowych w miejscach objętych zakazem podle-
ga karze grzywny do 500 zł.                                                                                                                                                                               
Kiedy nieletni a kiedy małoletni? 

Zgodnie z polskim prawem, nieletni to osoba, która w momencie popełnienia czynu zabronionego nie ukończyła 
17 lat. Za małoletnią przepisy uznają natomiast osobę, która w momencie popełnienia czynu zabronionego miała 
więcej niż 17 lat, ale mniej niż 18 lat.  
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Jak zarabiać na Youtube? 

 Zarabianie na YouTube daje duże perspektywy, Youtuberzy muszą przede wszystkim dobrze przygotować się 

do swojej pracy: dotyczy to nie tylko treści, ale w równej mierze strategii biznesowej, Oczywiście Twój kanał pomoże Ci 

zarobić pieniądze przede wszystkim przez reklamy. Podstawowym sposobem na zarabianie na youtube jest skorzysta-

nie z oficjalnego programu partnerskiego YouTube. Daje on jednak kilka różnych możliwości zarabiania: 

Reklamy adsense: reklamy displayowe, wideo i nakładki reklamowe, które pojawiają się w trakcie Twoich mate-

riałów. Są one dopasowane do zainteresowań Twoich odbiorców. 

Przychody z YouTube Premium: do dyspozycji użytkowników pozostaje również płatna wersja YouTube, która 

pozwala przede wszystkim uniknąć wyświetlania reklam. Nie oznacza to jednak, że nie możesz zarabiać na reklamach 

Google adsense. Zamiast środków pochodzących od reklamodawcy otrzymasz część opłaty poniesionej przez widza 

za subskrypcję. 

Wsparcie kanału przez widzów: zarabianie na youtube to nie tylko reklamy. Możesz także otrzymywać bezpo-

średnie wsparcie od swoich widzów za pośrednictwem oficjalnego programu youtube. W zamian za wsparce finansowe 

możesz zaoferować swoim najwierniejszym odbiorcom dostęp do dodatkowych treści. 

Zarabianie na własnych produktach: jednym z najważniejszych źródeł dochodu wielu rozpoznawalnych twór-

ców jest merchandising. Możesz wykorzystać swoją popularność i wypracowaną markę, aby sprzedawać swoim fanom 

inne produkty, np. gadżety czy koszulki lub inny typ odzieży. Za pośrednictwem programów partnerskich zyskujesz 

dostęp do półki z produktami, czyli specjalnego miejsca, gdzie możesz promować na yotube swoje produkty publiczno-

ści z całego świata. 

Superczat i supernaklejki: Twój kanał to nie tylko filmy. Liczy się także angażowanie odbiorców i wchodzenie z 

nimi w interakcję, a świetnym narzędziem pozwalającym na realizację tego celu jest czat na żywo. Twoi subskrybenci 

mogą kupować wiadomości, które będą w nim wyszczególnione. Środki trafią natomiast do Ciebie. Aby czerpać zyski z 

reklam, musisz mieć ukończone 18 lat lub wskazać pełnoletniego opiekuna prawnego, który będzie zarządzał płatno-

ściami AdSense. Poza tym tworzone treści muszą być zgodne z zasadami programu partnerskiego YouTube. Umiejęt-

ność tworzenia filmów i zarządzania kanałem może pozwolić także na znalezienie zatrudnienia w branży marketingu. 

Dochód, który osiągniesz z YT również podlega opodatkowaniu. Musisz więc w odpowiedni sposób rozliczyć 

się  z urzędem skarbowym. Znaczna część internetowych twórców decyduje się na założenie jednoosobowej działal-

ności gospodarczej, zwłaszcza jeżeli ich praca ma charakter ciągły.               Paweł Łaniewski - autor - mam-
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wraz z zespołem redakcyjnym 

Stylizacje na studniówkę 

Stylizacje na studniówkę, w większości szkół, mogą być oryginalne, błyszczące, bez narzuconych norm. 

Najważniejsze, żebyście to Wy czuli się najlepiej. Trzeba jednak pamiętać, że na balu maturalnym 

obowiązuje styl wieczorowy. W 2023 na studniówkach będą rządzić długie kreacje w odważnych 

kolorach. Warto postawić na kolor habrowy, czerwony, wiśniowy lub butelkową zieleń. Świetnie sprawdzą 

się satynowe sukienki. Ciekawym rozwiązaniem jest również kreacja tiulowa lub koronkowa. Męskie 

stylizacje na studniówkę 2023 będą odrobinę bardziej wyważone. Tutaj wciąż króluje klasyka. Oznacza 

to, że świetnie sprawdzi się garnitur i koszula. Jednak warto zdecydować się na garnitur w kratę w 

odcieniach granatu lub grafitu. Nie bójcie się również ubrać weluru, który wraca do łask. 

www.bursastarysacz.pl 
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