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Program Rozwoju Powiatu  Będzińskiego na lata 2021 – 2027 jest dokumentem tworzącym 

politykę samorządu powiatowego w zakresie rozwoju społeczno-gospodarczego, wyznacza 

długookresowe cele Powiatu.  

Program podlega corocznemu monitoringowi. Podstawą monitorowania efektywności wdrażania 

zapisów Programu Rozwoju  są mierniki, wynikające z danych pozyskiwanych z wydziałów,  

jednostek organizacyjnych Starostwa oraz Gmin Powiatu.  

 

Cel strategiczny 1:  

Rozwój gospodarczy i infrastrukturalny przy wykorzystaniu potencjału powiatu 

 

Program operacyjny 1.1: Spójność komunikacyjna Powiatu 

 

W ramach w/w programu mieszczą się działania z zakresu: odnawiania nawierzchni dróg 

powiatowych, eliminowania niebezpiecznych miejsc na drogach, budowy i modernizacji 

chodników i parkingów oraz wspierania przebudowy dróg (gminnych, powiatowych, 

wojewódzkich i krajowych) na terenie Powiatu Będzińskiego.  

 

W roku 2021 zostały podjęte następujące działania wpisujące się w powyższy zakres:  

Powiatowy Zarząd Dróg w Będzinie przeprowadził modernizację nawierzchni jezdni dróg 

powiatowych: ulica Olkuska w Sławkowie – 520 m,  ulica Gzichowska w Będzinie – 130 m, 

odcinek drogi Dąbie – Malinowice – 340 m, ulica Główna w Sarnowie – 110 m, ulica 

Zawadzkiego w Nowej Wsi – 3200 m, ulica Strażacka w Nowej Wsi – 350 m. 

W roku 2021 przebudowano również  następujące drogi powiatowe: ul. Czesława Miłosza          

w Będzinie – 370 m, ul. Sielecka w Będzinie – 459 m, ul. M. Dąbrowskiej w Bobrownikach –         

350 m. 

W celu  poprawy bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego dokonano modernizacji 

dwunastu przejść dla pieszych. Dziesięć przejść oznakowano urządzeniami aktywnego przejścia 

dla pieszych, oznakowanie dwóch przejść zostało uzupełnione napisem grubowarstwowym 

„Szkoła”. Zmodernizowane przejścia znajdują się w następujących lokalizacjach: Będzin - ul. 

Wolności/Orkana oraz ul. Sienkiewicza/Sielecka, Czeladź - ul. Nowopogońska/Spacerowa oraz 

ul. Nowopogońska/Reymonta, Mierzęcice/Nowa Wieś - ul. Zawadzkiego, Wojkowice - ul. 
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Sobieskiego/PCK, Siewierz/Brudzowice - ul. Szkolna, Psary - ul. Wiejska/Akacjowa, 

Bobrowniki/Sączów - ul. Wolności (Plac zabaw), Sławków - ul. Hrubieszowska/Owocowa.  

Wykonane zostały również prace związane z przebudową/budową chodników (ul. Czesława 

Miłosza w Będzinie, ul. Sielecka w Będzinie, ul. M. Dąbrowskiej w Bobrownikach, ul. Leśna     

w Górze Siewierskiej). 

 

W roku 2021  Powiatowy Zarząd Dróg otrzymał dofinansowanie w ramach Rządowego 

Funduszu Rozwoju Dróg dla zadania „Przebudowa drogi powiatowej 4740 S (ul. Cisowa) i 4739 

S (ul. Jagodowa) w Brudzowicach. Natomiast zadanie „Przebudowa drogi powiatowej 4720 S – 

ul. Odkrywkowa w Będzinie” otrzymało dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski 

Ład.  

Mierniki przypisane do Programu Operacyjnego: 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, 1.1.4,  

 

Program operacyjny 1.2: Rozwój lokalnej przedsiębiorczości 

 

W ramach w/w programu mieszczą się działania z zakresu: wspierania organizacji szkoleń, 

wspierania lokalnych porozumień przedsiębiorców, tworzenia i wdrażania programów 

pomocowych dla przedsiębiorców oraz wspierania kształcenia ustawicznego                                 

w obszarach/branżach kluczowych dla rozwoju Powiatu.  

 

Powiatowy Urząd Pracy w Będzinie zorganizował 50 szkoleń dla osób bezrobotnych, w tym 20  

w ramach bonów szkoleniowych. 

Na bieżąco następowało informowanie klientów rynku pracy o realizowanych usługach i instru-

mentach rynku pracy, projektach realizowanych przez instytucje oraz partnerów rynku pracy za 

pośrednictwem strony bedzin.praca.gov.pl , facebooka https://www.facebook.com/PUPBedzin/; 

wydawano  broszury, informatory, Biuletyn Urzędowy BędzinPUPress, Vademecum przyszłego 

pracownika, Vademecum pracodawcy. Informacje promocyjne były rozsyłane zarówno do gmin 

jak i przedsiębiorców.  

Wsparcie działań na rzecz rozwoju lokalnej przedsiębiorczości następowało również poprzez 

udzielanie dotacji na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej. W roku 2021 dotację otrzy-

mało 161 osób.  
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W ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego następowało kształcenie pracowników i praco-

dawców – liczba zawartych umów 58, liczba osób objętych finansowaniem – 368 osób. 

Pośrednim sposobem rozwoju lokalnej przedsiębiorczości było  realizowanie projektów aktywi-

zujących młodych bezrobotnych:  

 Projekt Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie będzińskim (V) 

współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, 

w ramach Osi Priorytetowej I Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działania 1.1 Wsparcie 

osób młodych na regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe, Podziałania 1.1.1 

Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza 

Edukacja Rozwój 2014-2020. Okres realizacji: 01.01.2021 – 31.12.2022. Cel główny 

projektu: zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 roku życia pozostających 

bez pracy w powiecie będzińskim. Formy wsparcia przewidziane w ramach projektu: 

pośrednictwo pracy, staże (w tym zwrot kosztów przejazdu z miejsca zamieszkania do 

miejsca odbywania stażu i z powrotem oraz refundacja kosztów opieki nad dziećmi do 6 roku 

życia, dziećmi niepełnosprawnymi do 7 roku życia lub osobami zależnym), bony na 

zasiedlenie, prace interwencyjne, środki przyznawane jednorazowo na podjęcie działalności 

gospodarczej, wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy dla skierowanego 

bezrobotnego, 

 Projekt Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+ zarejestrowanych w Powiatowym 

Urzędzie Pracy w Będzinie (IV) współfinansowany przez Unię Europejską ze środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego Oś Priorytetowa VII Regionalny rynek pracy Działanie 

7.2 Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez 

zatrudnienia – projekty pozakonkursowe (dla publicznych służb zatrudnienia) Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Okres realizacji: 

01.01.2019 r. – 31.12.2022 r. Cel główny projektu: zwiększenie możliwości zatrudnienia 

osób w wieku 30+ pozostających bez pracy zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie 

Pracy w Będzinie. Formy wsparcia przewidziane w ramach projektu: pośrednictwo pracy, 

staże (w tym zwrot kosztów przejazdu z miejsca zamieszkania do miejsca odbywania stażu     

i z powrotem oraz refundacja kosztów opieki nad dziećmi do 6 roku życia, dziećmi 

niepełnosprawnymi do 7 roku życia lub osobami zależnym), prace interwencyjne, środki 

przyznawane jednorazowo na podjęcie działalności gospodarczej, refundacja kosztów 
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wyposażenia  lub doposażenia stanowiska pracy, instrumenty dofinasowania - wskazane        

w art. 15zzb, 15zzc, 15zze Ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach 

związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób 

zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 2095 z późn. 

zm.), 

 Z POWER- em do pracy!  Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej I Rynek pracy otwarty  

dla wszystkich, Działania 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy – projekty 

konkursowe Poddziałania 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego 

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Okres realizacji: 01.05.2021 – 

30.04.2023. Cel główny projektu: zwiększenie możliwości zatrudnienia 30 osób młodych  

(16 kobiet i 14 mężczyzn) w wieku 18-29 lat pozostających bez pracy w Powiecie 

Będzińskim. W szczególności osób, które pozostają bez pracy w wyniku negatywnych 

skutków pandemii wirusa SARS-CoV-2. Formy wsparcia przewidziane w ramach projektu: 

bony zatrudnieniowe, prace interwencyjne, 

 Projekt pilotażowy pn.: „Start w dorosłość” finansowany ze środków rezerwy Funduszu 

Pracy w ramach projektów pilotażowych pod nazwą: „Nowe spojrzenie - nowe możliwości". 

Okres realizacji: 01.10.2021-31.12.2022. Celem głównym projektu jest aktywizacja 

zawodowa 15 osób do 30 roku życia, mieszkańców Powiatu Będzińskiego, zarejestrowanych 

w Powiatowym Urzędzie Pracy w Będzinie jako bezrobotni i poszukujący pracy i ze względu 

na swoją sytuację społeczno - zawodową zagrożonych wykluczeniem społecznym. 

Gmina Będzin w okresie od maja do listopada 2021 roku realizowała program pn. „Będziński 

Program Wsparcia Młodych Przedsiębiorców”. Inicjatywa ta powstała we współpracy Miasta 

Będzina i Stowarzyszenia Przedsiębiorcy z Wyboru. Oferowano mieszkańcom Będzina oraz 

pozostałych gmin powiatu wsparcie w zakresie zakładania i rozwoju własnej firmy. Głównym 

działaniem wspierającym przedsiębiorczość w mieście  były bezpłatne konsultacje biznesów, 

księgowe, prawne, marketingowe.  

Mierniki przypisane do Programu Operacyjnego: 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3, 1.2.4 
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Program operacyjny 1.3: Rozwój turystyki 

 

W ramach w/w programu mieszczą się działania z zakresu: wykorzystania potencjału szlaków 

turystycznych i propagowania turystyki weekendowej i kilkudniowej, promocja walorów 

Powiatu, rozwój infrastruktury i turystyki rowerowej.  

 

Promocja walorów turystycznych Powiatu odbywa się poprzez działania podejmowane przez 

Powiatowego Konserwatora Zabytków. PKZ jako Prezes Fundacji „Zamek Siewierski” im. 

Księstwa Siewierskiego poprzez promocję historii zamku promuje gminy tworzące Powiat oraz 

usytuowane tam inne zabytki jako świadków dawnej wspólnej historii regionu.  

W roku 2021 Starosta Będziński objął honorowym patronatem XIII edycję ogólnopolskiego 

konkursu „Moja Ziemia – Czysty Świat”. Był to konkurs z zakresu ochrony środowiska                 

i ekologii, organizowany przez Powiat Będziński, Miasto Będzin, Miejską i Powiatową 

Bibliotekę Publiczną w Będzinie, Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego oraz 

Państwowe Gospodarstwo Leśne - Lasy Państwowe Nadleśnictwo Siewierz. Jego zadaniem było 

upowszechnianie wiedzy o przyrodzie, podnoszeniu poziomu świadomości ekologicznej oraz 

propagowaniu postaw sprzyjających ochronie środowiska naturalnego wśród przedstawicieli 

młodego pokolenia. 

Gmina Wojkowice wybudowała zintegrowane centrum przesiadkowe A-R w Wojkowicach wraz 

z budową dróg rowerowych prowadzących do punktu przesiadkowego oraz ścieżkę rowerową 

łączącą gminę Wojkowice z Bobrownikami.  

Gmina Czeladź również realizowała inwestycje w zakresie infrastruktury rowerowej w ramach 

inwestycji zintegrowane punkty przesiadkowe  ATR (ul. Schiblera, obwodnica Osiedla 

Piłsudskiego).  

Mierniki przypisane do Programu Operacyjnego: 1.3.1, 1.3.2, 1.3.3 

 

Program operacyjny 1.4: Innowacyjna i sprawna administracja 

 

W ramach w/w programu mieszczą się działania z zakresu: usprawnienia zarządzania 

administracją, e-administracja. 
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W roku 2021 w Starostwie Powiatowym rozpoczęto wdrażanie systemu rezerwacji wizyt  

w trybie online pod adresem https://erezerwacje.powiat.bedzin.pl  

System rezerwacji wizyt przez internet pozwala interesantom na wybór jednego z wolnych 

terminów wizyty w celu realizacji wybranej sprawy. Po wyborze terminu, wprowadzeniu danych 

osobowych i zaakceptowaniu wymaganych oświadczeń oraz regulaminu świadczenia usługi, 

system wstępnie rezerwuje wybrany termin i wysyła e-mail potwierdzający na podany adres. Aby 

rezerwacja była skuteczna, należy potwierdzić termin wizyty zgodnie z instrukcją zawartą          

w treści maila w ciągu godziny od jego otrzymania, w przeciwnym wypadku rezerwacja zostanie 

anulowana. 

W Powiatowym Urzędzie Pracy istnieje możliwość załatwiania spraw urzędowych w postaci 

elektronicznej  poprzez platformę Praca.gov.pl oraz skrzynkę ePUAP.   Od kwietnia 2020 roku 

uruchomiono dodatkowe wsparcie dla klientów: osób bezrobotnych oraz pracodawców. Za po-

mocą systemu sms Powiatowy Urząd Pracy w Będzinie przypomina o terminach wizyt oraz  

o najważniejszych wydarzeniach organizowanych przez Urząd. 

W Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Będzinie istnieje  System Obsługi Wsparcia 

(SOW). Jest to nowoczesna platforma, za pomocą której osoby niepełnosprawne i jednostki 

działające na ich rzecz mogą elektronicznie składać wnioski o wsparcie finansowe przez PFRON, 

dystrybuowane przez jednostki samorządu terytorialnego. 

Celem projektu, w ramach którego powstał System SOW, jest zwiększenie dostępności pomocy 

oferowanej w ramach zadań i programów finansowanych ze środków PFRON, których 

realizatorem są Jednostki Samorządu Terytorialnego. 

System SOW umożliwia Osobom Niepełnosprawnym i podmiotom działającym na ich rzecz 

proces aplikowania o środki PFRON będące w gestii jednostek samorządowych bezpośrednio za 

pomocą systemu informatycznego. Pozwala na weryfikację wniosków osób indywidualnych         

i instytucji na etapie przyznawania dofinansowań, jak również na badanie skuteczności 

wydatkowania środków PFRON. 

Możliwe jest załatwienie sprawy drogą elektroniczną na każdym jej etapie: uzyskanie informacji, 

wypełnienie wniosku, podpisanie i złożenie wniosku, dokonanie ewentualnych wyjaśnień             

i uzupełnień, zapoznanie się ze wzorem umowy, rozliczenie dofinansowania. 

 Dostęp do Systemu jest nieodpłatny. Podstawowym i jedynym wymaganiem w celu spełnienia 

warunku zapewnienia ogólnokrajowego zasięgu jest dostęp do sieci internetowej. Pełne 
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korzystanie z Systemu wymaga posiadania narzędzia autoryzacji – uwierzytelnienia przez profil 

zaufany na platformie ePUAP lub przy pomocy kwalifikowalnego podpisu elektronicznego. 

W roku 2021 w ramach pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” osoby niepełnosprawne 

złożyły 22 wnioski w ramach Modułu I oraz 56 wniosków w ramach Modułu II. 

Za pośrednictwem SOW osoby niepełnosprawne założyły również wnioski o dofinansowanie ze 

środków PFRON do: 

- uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym- 15 wniosków, 

- zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze- 17 wniosków. 

Zgodnie z obowiązkiem Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Będzinie prowadzi 

elektroniczną skrzynkę podawczą urzędu. Elektroniczna platforma usług administracji 

publicznej, czyli e-PUAP, ma za zadanie udostępnianie usług administracji publicznej w sposób 

elektroniczny.  

Mierniki przypisane do Programu Operacyjnego: 1.4.1, 1.4.2 

 

Cel strategiczny 2:  

Poprawa stanu środowiska i warunków rozwoju 

 

Program operacyjny 2.1: Zmniejszenie poziomu zanieczyszczeń środowiska i ochrona 

dziedzictwa naturalnego  

 

W ramach w/w programu mieszczą się działania z zakresu: realizacji powiatowego programu 

ochrony środowiska, wspierania działań i przedsięwzięć związanych z regulacją stosunków 

wodnych oraz zabezpieczeń przed powodzią i suszą, promocją postaw ekologicznych, 

rewitalizacją obszarów zdegradowanych. 

 

W czerwcu 2021 roku podjęto Uchwałę Nr XXVI/310/2021  Rady  Powiatu  w sprawie przyjęcia  

„Programu  ochrony  środowiska  dla  Powiatu  Będzińskiego na lata 2021-2024 z perspektywą 

do roku 2028”. Organ wykonawczy powiatu zgodnie z art.  18 ust. 2  ustawy  Prawo  ochrony  

środowiska  sporządza co  2  lata  raport z  wykonania  programu,  który  przedstawia  Radzie  

Powiatu Będzińskiego i sejmikowi województwa. Pierwszy raport zostanie opracowany w roku 

2023.  



Sprawozdanie z realizacji Programu Rozwoju Powiatu Będzińskiego na lata 2021 – 2027” za rok 2021 

 

9 
 

Program ochrony środowiska jest podstawowym narzędziem precyzującym działania w sektorze 

środowiska na terenie gminy/powiatu. Według założeń, przedstawionych w niniejszym 

opracowaniu, sporządzenie Programu doprowadzi do poprawy stanu środowiska naturalnego, 

efektywnego zarządzania środowiskiem, zapewni skuteczne mechanizmy chroniące środowisko 

przed degradacją, a także stworzy warunki dla wdrożenia wymagań obowiązującego, w tym 

zakresie prawa. 

W roku 2021 zakończona została realizacja trzech projektów skierowanych na poprawę 

środowiska naturalnego:  

„Ograniczenie niskiej emisji poprzez działania termomodernizacyjne budynków 

użyteczności publicznej z terenu Powiatu Będzińskiego – Dom Pomocy Społecznej                

w Będzinie przy ul. Chopina 1”, projekt realizowany ze środków unijnych.  

Inwestycja obejmowała termomodernizację budynku Domu Pomocy Społecznej przy  

ul. Chopina 1 w Będzinie. Ponadto w ramach inwestycji wykonano: wymianę instalacji ciepłej 

wody użytkowej, odwodnienia i hydroizolację fundamentów, wymianę rynien i rur spustowych, 

wymianę instalacji odgromowej, wymianę oświetlenia na energooszczędne. 

„Termomodernizacja budynku Powiatowe Centrum Usług Społecznych wraz                         

z mieszkaniami chronionymi – Będzin ul. Krakowska 11”, zadanie finansowane ze środków 

własnych Powiatu, powiązane z przedsięwzięciem „Rozwój mieszkalnictwa chronionego wraz  

z infrastrukturą usług społecznych na terenie Powiatu Będzińskiego”.  

„Energia słoneczna w obiektach użyteczności publicznej Powiatu Będzińskiego”, projekt 

realizowany ze środków unijnych. 

Montaż paneli fotowoltaicznych wykonano na  5 placówkach powiatowych: Specjalny Ośrodek 

Szkolno-Wychowawczy w Będzinie, Centrum Kształcenia Zawodowego  

i Ustawicznego w Będzinie, Powiatowy Urząd Pracy w Będzinie, Zespół Szkół 

Ogólnokształcących i Technicznych w Czeladzi, Dom Pomocy Społecznej w Będzinie. 

Zamontowana instalacja produkuje energię elektryczną na potrzeby własne obiektów.  

 

W roku 2021 przebudowano system odwodnienia przy ulicy M. Dąbrowskiej w Bobrownikach 

oraz przy ul. Leśnej w Górze Siewierskiej.  

 

Rok 2021 upłynął również pod hasłem promocji postaw ekologicznych. Zorganizowane zostały 
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przy udziale Wydziału Środowiska i Leśnictwa dwie inicjatywy promujące ekologię:  

- „II Powiatowy Bieg Rodzinny” w Lesie Grodzieckim kilkuset biegaczy pokonało do wyboru 

dystans 3 lub 6 kilometrów. Zawodnicy mogli zaszczepić się przeciw COVID-19. Natomiast 

wiedzę ekologiczną można było zweryfikować biorąc udział w kole fortuny z licznymi 

nagrodami, 

- „Moja Ziemia – Czysty Świat Zielona Świadomość” organizatorem spotkania było Starostwo 

Powiatowe, Miasto Będzin, Miejska Powiatowa Biblioteka Publiczna, Zespół Parków 

Krajobrazowych Województwa Śląskiego, Państwowe Gospodarstwo Leśne – Lasy Państwowe 

Nadleśnictwo Siewierz.  

Działania miały na celu upowszechnianie wiedzy o przyrodzie, ekologii wśród mieszkańców 

powiatu i młodzieży. Na zadania wydatkowano kwotę 3 720,99 zł.  

Rok 2021 również w szkołach ponadpodstawowych upłynął pod znakiem promocji postaw 

ekologicznych, i tak m.in.: 

- w I LO w Będzinie uczniowie brali udział  w olimpiadzie ekologicznej, 

- w II LO w Będzinie uczniowie brali udział w „Dniu Rzucania Palenia”; wzięli również udział  

w międzynarodowym projekcie, którego organizatorem była Fundacja Aktywni w Europie – 

„Waste – not in good taste!”, przedsięwzięcie było dofinansowane w ramach programu Erasmus, 

celem międzynarodowego projektu było rozwinięcie kompetencji na temat ochrony środowiska, 

związanej z ideą „zero waste”, 

– w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego zrealizowano: konkurs ekologiczny 

„Walcz ze smogiem  zostań ekologiem”, budowano karmniki dla ptaków, domki dla owadów,  

nasadzano nowe  drzewka  oraz rośliny nektarodajne, 

-  w ZSOiT w Wojkowicach organizowano obchody Dnia Ziemi, obchody Światowego Dnia 

Ochrony Środowisku, uczniowie brali udział w akcji „Sprzątanie świata”. W 2021r. otwarto 

„Zieloną Pracownię w Technikum Architektury Krajobrazu w ZSOiT W Wojkowicach – 

Laboratorium Przyszłości”. Szkoła otrzymała główną nagrodę w I Ogólnopolskim Konkursie 

„Szkoła z klimatem”  zorganizowanym przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska oraz Narodowy 

Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, 

- w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym  uczniowie brali udział w  cyklicznej 

ogólnopolskiej akcji „Wszystkie dzieci zbierają elektrośmieci”. 
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W zakresie promocji postaw ekologicznych w 2021 roku w PMDK w Będzinie zrealizowano 

następujące przedsięwzięcia: Konkurs ekologiczny – „Dzień ziemi”, konkurs plastyczny – 

„Czysta planeta”. 

 

Gmina Sławków w ramach projektu „Zagłębiowski Park Linearny – rewitalizacja obszaru 

funkcjonalnego doliny rzeki Przemszy i Brynicy – Miasto Sławków” przeprowadziła 

zagospodarowanie terenu nadrzecznego przy Miejskim Ośrodku Kultury w Sławkowie oraz 

wybudowała toalety publiczne.  

Gmina Czeladź realizowała projekt „Aktywizacja gospodarcza terenu byłej KWK Saturn             

w Czeladzi wraz z uzbrojeniem terenu (brownfield).  

Mierniki przypisane do Programu Operacyjnego: 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4 

 

Program operacyjny 2.2: Promocja przedsiębiorczości i wspomaganie warunków 

funkcjonowania firm  

 

W ramach w/w programu mieszczą się działania z zakresu: wspierania innowacyjnych 

technologii. 

 

PUP prowadził szereg szkoleń dla osób bezrobotnych mających za zadanie popularyzację rozwo-

ju, podnoszenie kwalifikacji oraz umiejętności zawodowych. W roku 2021  udzielono 161 oso-

bom dotacje na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej. W tym samym roku powstało 35 

miejsc pracy w wyniku refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla 

skierowanego bezrobotnego.  

Mierniki przypisane do Programu Operacyjnego: 2.2.1 
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Cel strategiczny 3:  

Promocja, ochrona zdrowia i włączenie społeczne 

 

Program operacyjny 3.1: Promocja zdrowego trybu życia  

 

W ramach w/w programu mieszczą się działania z zakresu: zapobiegania występowaniu 

zachorowań i uzależnień oraz promocja zdrowia, propagowanie modelu aktywnego, zdrowego 

stylu życia wśród mieszkańców Powiatu Będzińskiego.   

 

W roku 2021 podejmowano szereg działań propagujących zdrowy styl życia m.in.: organizacja 

Powiatowych Zawodów w Slalomie Gigancie w Istebnej; organizacja Pikniku Rodzinnego 

połączonego z eliminacjami do KAPSEL CUP 2021 na terenie Zespołu Szkół 

Ogólnokształcących i Technicznych w Wojkowicach; organizacja Zawodów wędkarskich nad 

Zalewem Przeczycko-Siewierskim; organizacja III Ogólnopolskiego Turnieju Tańca 

Towarzyskiego w hali sportowej „Łagisza”. W roku 2021  Honorowym Patronatem Starosty 

Będzińskiego zostały objęte następujące imprezy: III Będziński Turniej Halowej Piłki Nożnej 

Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych, Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo - 

Wychowawczych im. D. Savio w Sarnowie; Towarzyski Turnieje Piłki Siatkowej Dziewcząt       

o Puchar Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Będzinie; Zawody 

sportowo rekreacyjne „ Kapsel Cup Zagłębie, Biuro Poselskie Posła na Sejm RP Rafała 

Adamczyka; Zawody Mistrzostw Świata Saunmistrzów AUFGUSS WM 2021 , Termy Rzymskie 

Sp. z o.o. Czeladź.  

Zarząd Powiatu Będzińskiego Uchwałą Nr 27/21 z dnia 17 marca 2021 r. przyznał organizacjom 

pozarządowym dotacje z budżetu Powiatu w wysokości 9 600,00 zł na realizację 

5 zadań w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej: 

1. Okręg PZW w Katowicach Koło PZW nr 85 KWK Paryż, ul. Żwirki i Wigury 5, 42-500 

Będzin, zadanie: „Upowszechnianie sportu wędkarskiego poprzez organizowanie zawodów 

wędkarskich”, kwota 2 000,00 zł;  

2. Stowarzyszenie Bobry Walking, ul. Krótka 3, 42-584 Dobieszowice, zadanie: „Bądź aktywny 

– trenuj z Bobry Walking”, kwota: 600,00 zł;  

3. Miejski Szkolny Związek Sportowy, ul. Sportowa 2, 41-250 Czeladź, zadanie: „Sport szkolny 
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w powiecie będzińskim”, kwota 2 000,00 zł; 

4. Stowarzyszenie Wspólnie dla Miasta i Gminy Siewierz, Kuźnica Piaskowa 33, 42-510 

Wojkowice Kościelne, zadanie: „Sportowe poznawanie Powiatu Będzińskiego”, kwota: 

2 000,00 zł;  

5. Uczniowski Klub Tańca Sportowego „AKCENT”, al. Kołłątaja 73, 42-500 Będzin, zadanie: 

„Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego”, kwota: 3 000,00 zł. 

W 2021 r. Stowarzyszenie „Akademia Sportu” z siedzibą w Wojkowicach, ul. Piaski 110 

otrzymało dotację w ramach art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 

publicznego i wolontariacie (tzw. małe granty) na realizację zadania „Integracja 

międzypokoleniowa poprzez sport” w wysokości 2 400,00 zł w zakresie wspierania 

i upowszechniania kultury fizycznej. 

1 października 2021 r. Wydział Polityki Społecznej Starostwa Powiatowego organizował 

obchody Międzynarodowego Dnia Osób Starszych. Wydarzenie miało miejsce na placu kard. 

Jean-Marie Lustigera, przed budynkiem Starostwa Powiatowego, uczestniczyły w nim osoby 

starsze z terenu Powiatu Będzińskiego. Impreza obejmowała występ muzyczny dla seniorów, 

gorący poczęstunek, a także bezpłatne badania profilaktyczne. 

Powiatowy Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Czeladzi prowadził poradnictwo 

i terapię dla osób uzależnionych i ich rodzin w ramach realizacji Gminnego Programu 

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na podstawie umowy zawartej 

z Miastem Czeladź. 

Mierniki przypisane do Programu Operacyjnego: 3.1.1, 3.1.2 

 

Program operacyjny 3.2: Zaspakajanie potrzeb kulturalnych mieszkańców Powiatu  

W ramach w/w programu mieszczą się działania z zakresu: kultywowanie i promocja tradycji, 

zachowanie dorobku kultury i dziedzictwa Powiatu. 

 

W działania z zakresu zaspakajania potrzeb kulturalnych wpisuje się m.in. udzielanie dotacji oraz 

współorganizacja   działań związanych z  edukacją kulturalną. W roku 2021 Powiat Będziński 

udzielił dotacji dla Teatru Dzieci Zagłębia im. Jana Dormana w Będzinie w wysokości              

750 000,00 zł. oraz dotacji dla Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Stefana 

Żeromskiego w wysokości 90 000,00 zł.  
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Zorganizowano szereg imprez kulturalnych tj.:  

-organizacja seansu filmowego „Pozycja obowiązkowa” w kinie Nowość w ramach Akcji 

„Walentynki w Powiecie”; 

-organizacja spektaklu online w Teatrze Rozrywki pt. „Historia filozofii po góralsku” z okazji 

Dnia Kobiet; 

-wydanie publikacji „Moralności Pani Dulskiej” w ramach Akcji „Powiat promuje czytelnictwo”; 

- organizacja ósmej edycja Narodowego Czytania, podczas której mieszkańcy Powiatu zostali 

zaproszeni do wspólnej lektury dzieł polskiej literatury; 

-organizacja dziesiątej edycji Narodowego Czytania, podczas której mieszkańcy Powiatu zostali 

zaproszeni do wspólnej lektury „Moralność Pani Dulskiej”. 

W czerwcu 2021 roku jedenastu laureatów odebrało z rąk Starosty Będzińskiego  nagrody           

w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury. To osoby i podmioty, 

które swoimi zasługami w obszarze kultury i sztuki przyczyniły się do rozwoju i promowania 

naszego Powiatu i regionu. Po roku przerwy spowodowanej pandemią gala wręczenia nagród 

znów mogła się odbyć. Uroczyście na deskach Teatru Dzieci Zagłębia im. Jana Dormana            

w Będzinie uhonorowano laureatów. Pandemia jeszcze bardziej uzmysłowiła  wszystkim, jak 

istotną rolę odgrywa sztuka  i kultura. Nagrodzeni zostali: Ks. Kan. Andrzej Stępień – zgłoszony 

przez Klub Radnych „Wspólny Powiat”, Stowarzyszenie Bractwo Rycerskie Zamku Będzin – 

zgłoszone przez Prezydenta Miasta Będzina,  Polski Związek Głuchych Koło Terenowe  

w Będzinie – zgłoszony przez Klub Radnych „Wspólny Powiat”, Józefa Sroka – zgłoszona przez 

Klub Radnych „Wspólny Powiat”, Prof. dr hab. Dariusz Nawrot – zgłoszony przez Burmistrza 

Miasta Czeladź, Zespół Śpiewaczy KGW Wojkowice Kościelne – zgłoszony przez Burmistrza 

Miasta i Gminy Siewierz, Karina Sornik – zgłoszona przez Klub Radnych „Wspólny Powiat”, 

Szkolna Orkiestra Dęta Allegretto – zgłoszona przez Wójt Gminy Bobrowniki, Zofia Potasińska 

– zgłoszona przez Wójta Gminy Mierzęcice, Janina Jagodzik Kierownik Artystyczny 

Regionalnego Zespołu Folklorystycznego Jaworznik – zgłoszona przez Burmistrza Miasta 

Wojkowice,  Mikołaj Koza – zgłoszony przez Klub Radnych „Wspólny Powiat”. 

 

Honorowym Patronatem Starosty Będzińskiego objęto następujące konkursy, festiwale, akcje:  

- „Literacka zimówka 2022” Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury w Będzinie; 

- XII Edycja Ogólnopolskiego Konkursu Literacko-Plastycznego „Znaszli ten kraj”, 
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Stowarzyszenie Twórców Kultury Zagłębia Dąbrowskiego; 

-„Lapbook- Weihnachtszeit”, Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Czeladzi; 

-IV Powiatowego Konkursu Dziennikarskiego „ Współczesny patriotyzm. Tradycja” Gminny 

Ośrodek Kultury w Mierzęcicach; 

-Młodzieżowe Targi Edukacyjno- Zawodowe pn. „Kierunek Kariera” Powiatowy Urząd Pracy    

w Będzinie; 

-Festiwal Wokalnego „Mikrofon, MOK i Ty”, Miejski Ośrodek Kultury w Wojkowicach; 

- XIX Powiatowy Konkurs Języków Obcych, III LO im. C. K. Norwida  

w Będzinie; 

- XI Powiatowy Konkurs Językowy o tematyce Wielkanocnej , Zespół Szkół Ogólnokształcących 

i Technicznych w Czeladzi;  

- Konkurs z okazji Światowego Dnia Książki i Praw autorskich – Czytam więc jestem, Zespół 

Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Wojkowicach; 

-„Paczka dla Domu Dziecka” Fundacja „Warto wierzyć- Szawala pomaga”; 

-Profilaktyczny Konkurs Plastyczny „Mam prawa” Ośrodek Wspierania Dziecka i Rodziny  

w Będzinie; 

- Konkurs na stworzenie gry edukacyjne, w której bohaterką będzie Smoczyca Klara, Gminny 

Ośrodek Kultury w Mierzęcicach; 

- Projekt „Siłą jest Dialog” Fundacja Mediatio w Opolu.  

 

W roku 2021 w I L.O. im. M. Kopernika honorowym patronatem Starosty Będzińskiego  została 

objęta IX edycja konkursu fotograficznego   „Piękne są nasze barwy ojczyste”, przeprowadzono 

Kopernikowskie warsztaty regionalne dla szkół podstawowych (warsztaty poświęcone historii      

i kulturze Zagłębia Dąbrowskiego, w tym powiatu będzińskiego). Warsztaty, oprócz zajęć          

w szkole, obejmowały również wycieczkę historyczną po Będzinie.  

Uczniowie II LO w Będzinie otrzymali wyróżnienie w Wojewódzkim Konkursie Literackim 

„Stan wojenny we wspomnieniach naszych bliskich” w ramach projektu „Gdy gaśnie pamięć 

ludzka, dalej mówią kamienie – 13 grudnia 1981 – PAMIĘTAMY!”.  

W III LO w Będzinie również realizowano projekt „Gdy gaśnie pamięć ludzka, dalej mówią 

kamienie – 13 grudnia 1981 – PAMIĘTAMY!”.  Uczniowie uczestniczyli w prelekcji filmu „Nie 

zabierajcie mamy” – obrazującego represje w okresie stanu wojennego w Polsce. W szkole 
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powstał kącik patriotyczno- historyczny poświęcony wprowadzeniu stanu wojennego   na terenie 

Powiatu Będzińskiego. 

W ZSOiT w Wojkowicach uczniowie brali udział w przygotowaniu zbioru „Opowiadania             

z Wojkowicami  w tle”. Publikacja w ramach projektu: Wojkowickie Studio Młodych Talentów. 

W SOSW w Będzinie zorganizowano szkolny konkurs plastyczny „Herb Będzina” oraz 

uczniowie wzięli udział  w XII Ogólnopolskim Konkursie Literacko-Plastycznym „Znasz li ten 

kraj” zorganizowanym przez Stowarzyszenie Twórców Kultury Zagłębia w Będzinie. 

Dla uczniów ZSS w Czeladzi zorganizowano spacer po historycznych miejscach Czeladzi oraz 

Powiatu Będzińskiego.  

W kwestii zachowania dorobku kultury w 2021 roku w PMDK w Będzinie odbyły się 

następujące  przedsięwzięcia : Ogólnopolski Konkurs plastyczny „Zamki i pałace w Polsce”- 

wystawa w Muzeum Zagłębia w Pałacu Mieroszewskich, wystawa fotografii artystycznej. 

 

Działania promocyjne, edukacyjne skierowane na zachowanie dziedzictwa kulturowego Powiatu, 

podejmował w 2021 roku Powiatowy Konserwator Zabytków brał udział w tworzeniu filmów 

popularyzatorsko – dokumentalnych na temat zamku w Będzinie (historia i prace konserwatorsko 

– restauratorskie wspomnianego obiektu) oraz w reportażach TV (we współpracy z Fundacją 

Centrum Kultury Żydowskiej im. Rutki Laskier) w związku z wydobyciem macew żydowskich    

z dawnej rampy kolejowej przy ul. Sieleckiej.  

We współpracy z Instytutem Zagłębia Powiatowy Konserwator Zabytków wygłosił  

w dniu 18.11.2021r. w Pałacu Schoena w Sosnowcu publiczny wykład na temat historii 

architektury i prac konserwatorskich na zamku w Siewierzu.  

W okresie letnim Powiatowy Konserwator Zabytków prowadził prelekcje  

na zamku w Siewierzu dotyczące historii i ochrony zabytków na terenie dawnego Księstwa 

Siewierskiego którego tereny stanowią obecnie 90 % powierzchni Powiatu Będzińskiego.  

Mierniki przypisane do Programu Operacyjnego: 3.2.1, 3.2.2 
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Program operacyjny 3.3: Promocja zdrowia 

 

W ramach w/w programu mieszczą się działania z zakresu: przeprowadzania programów 

profilaktycznych i zdrowotnych oraz zapewnienie usług medycznych osobom 

starszym/niesamodzielnym. 

 

We wrześniu 2021 r. siedem szkół ponadpodstawowych z terenu Powiatu Będzińskiego 

przystąpiło do ogólnopolskiego programu profilaktyki czerniaka organizowanego przez 

Studenckie Koło Naukowe Onkoma przy Klinice Gastroenterologii Onkologicznej                       

w Narodowym Instytucie Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie – Państwowym 

Instytucie Badawczym. Grupę docelową programu stanowią uczniowie szkół 

ponadpodstawowych (wszystkie roczniki klas). W trakcie zajęć uczniowie poznali złote zasady 

profilaktyki czerniaka oraz zdobyli umiejętność przeprowadzenia samobadania skóry. Dzięki 

zdobytej wiedzy nastolatkowie mogą stać się ambasadorami akcji w swoich lokalnych 

środowiskach, zachęcając rodzinę i znajomych do podjęcia tych niezwykle prostych                       

i jednocześnie   skutecznych działań profilaktycznych. 

Wraz z uchwaleniem programu ,,AS – Aktywny Senior. Powiatowy Program dla Seniorów  

na lata 2019–2023” wprowadzono karty ,,AS – Aktywnego Seniora”, które upoważniają  

do uzyskania zniżek na usługi od partnerów Programu. Beneficjentem Karty może być każda 

osoba, która ukończyła 60 rok życia oraz jest mieszkańcem Powiatu Będzińskiego.  

Karta ,,AS – Aktywnego Seniora” wydawana jest nieodpłatnie każdemu seniorowi. W 2021 r. 

wśród partnerów programu byli: FIZJO-MED Usługi Rehabilitacyjne, Niepubliczny Zakład 

Opieki Zdrowotnej ,,PRIMUS”, Zakład Optyczny Łazarowicz Włodzimierz, Śląskie Laboratoria 

Analityczne, Centrum Dietetyczne NATURHOUSE, Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej 

Tarabuła-Dent, Remat Med. Sp. z o. o., Centrum Dentystyczno-Lekarskie PROMEDICA, którzy 

oferowali posiadaczom karty ,,AS – Aktywnego Seniora” zniżki na usługi medyczne. 

Mierniki przypisane do Programu Operacyjnego: 3.3.1, 3.3.2 
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Program operacyjny 3.4: Budowa kapitału społecznego na rzecz społeczeństwa 

obywatelskiego 

 

W ramach w/w programu mieszczą się działania z zakresu: rozwoju dialogu i komunikacji 

społecznej, partnerstwo.  

 

Organizacje pozarządowe miały możliwość przesyłania do Starostwa informacji na temat podej-

mowanych działań, które zamieszczane były na stronie internetowej Powiatu. Program współpra-

cy Powiatu Będzińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa  

w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego            

 i o wolontariacie na rok 2021 określał formy współpracy powiatu z organizacjami pozarządo-

wymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzia-

łalności pożytku publicznego i o wolontariacie: konsultowanie projektów aktów normatywnych 

dotyczących sfery zadań publicznych, o której mowa w art. 4 ust. 1 ustawy z Powiatową Radą 

Działalności Pożytku Publicznego oraz konsultowanie z organizacjami pozarządowymi projek-

tów aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.  

Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego 28 września 2021 r. odbyła posiedzenie  

i zaopiniowała projekt Uchwały Rady Powiatu Będzińskiego w sprawie przyjęcia „Programu 

współpracy Powiatu Będzińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których 

mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego           

i o wolontariacie na rok 2022”.   

Konsultacjom społecznym w roku 2021 zostały poddane następujące projekty: 

– projekt Uchwały Rady Powiatu Będzińskiego w sprawie przyjęcia „Programu współpracy 

Powiatu Będzińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa  

w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  

i o wolontariacie na rok 2022”, 

– projekt uchwały Rady Powiatu Będzińskiego w sprawie określenia organizacji i trybu działania 

Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego oraz trybu powoływania jej członków. 

Organizacje nie zgłosiły uwag ani propozycji zmian do konsultowanych dokumentów. 

 

W dniu 27 maja 2021 r. Wydział Polityki Społecznej ogłosił ,,I Powiatowy Konkurs 
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Samorządowy dla Seniorów”, którego celem było zachęcenie osób starszych do pogłębiania         

i upowszechniania wiedzy na temat Powiatu Będzińskiego oraz do kształtowania postaw 

społeczeństwa obywatelskiego i zasad funkcjonowania w samorządzie terytorialnym. Na stronie 

Powiatu dostępny był formularz zawierający pytania z wiedzy o Powiecie Będzińskim. W lipcu 

2021 r. Konkurs został rozstrzygnięty, komisja konkursowa podjęła decyzję, by przyznać 

nagrody rzeczowe w postaci zastawy porcelanowej trzem osobom z najwyżej ocenionymi 

zgłoszeniami. Pozostali uczestnicy Konkursu otrzymali gadżety powiatowe oraz pamiątkowe 

dyplomy. 

Mierniki przypisane do Programu Operacyjnego: 3.4.1, 3.4.2 

 

Program operacyjny 3.5: Ograniczenie bezrobocia 

 

W ramach w/w programu mieszczą się działania z zakresu: wsparcia doradczego pracodawców 

oraz osób bezrobotnych, realizacja programów aktywizacji zawodowej, prowadzenie cyklicznych 

badań i diagnoz lokalnego rynku pracy, prowadzenie działań informacyjnych i promocyjnych 

wśród osób bezrobotnych, przedsiębiorców w zakresie możliwości korzystania z programów 

rynku pracy, w tym udziału w szkoleniach, organizacja szkoleń i kursów doskonalących 

umiejętności i podnoszących kwalifikacje osób bezrobotnych. 

 

W roku 2021 zostały podjęte następujące działania wpisujące się w powyższy zakres:  

PUP realizował usługi poradnictwa zawodowego i informacji zawodowej –  

26 osób skorzystało z porady indywidualnej, 6 osób z porady grupowej, 131 osób uczestniczyło  

w grupowych spotkaniach informacyjnych. 

Udział w formach aktywizacji zawodowej zakończyło 475 osób. 322 osoby po zakończeniu 

udziału w określonej formie aktywizacji zawodowej uzyskały w okresie do 3 miesięcy zatrudnie-

nie. 

PUP prowadzi cykliczne badania lokalnego rynku pracy tj.: 

 Realizacja badania pn. Barometr zawodów – (zawody deficytowe, nadwyżkowe, zrównowa-

żone - prognoza na 2022 r.), 

 Opracowanie Analizy Rynku Pracy Powiatu Będzińskiego za 2020 rok, 

 Opracowanie  Diagnozy zapotrzebowania na zawody i specjalności w Powiecie Będzińskim, 
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 Sporządzanie sprawozdań z realizacji strategicznych dokumentów powiatu i gmin. 

Prowadzona jest informacja i działania promocyjne wśród osób bezrobotnych, przedsiębiorców   

w zakresie możliwości korzystania z programów rynku pracy, w tym udziału  

w szkoleniach. W roku 2021 zorganizowano 5 wykładów online ( „Efektywność osobista             

i zarządzanie sobą podczas poszukiwania pracy” - 20.10.2021 r., „Własna firma-początek kariery 

zawodowej” - 26.10.2021 r., „Tajemna wiedza rekrutera czyli słów kilka o CV” - 22.11.2021 r., 

„Doskonal swoją komunikację” - 30.11.2021 r., „Jak opanować stres” - 14.12.2021 r.);  

Międzynarodowa Kampania informacyjna ELA Rights for all seasons „Prawa przez cały rok” 

(Kampania prowadzona w ramach sieci EURES), Regionalne Forum Doradztwa Zawodowego 

29.10.2021 r. 

Powiatowy Urząd Pracy w Będzinie wszystkie informacje na temat realizowanych i planowanych 

działań udostępnia na Facebooku https://www.facebook.com/PUPBedzin/; wydawanie Biulety-

nu Urzędowego BędzinPUPress (kwiecień, lipiec, październik 2021  - Informator adresowany do 

wszystkich klientów rynku pracy); wydanie Vademecum przyszłego pracownika oraz Vademe-

cum pracodawcy, wydanie nowych broszur informacyjnych dotyczących 4 form wsparcia (dota-

cja na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej, bon szkoleniowy, bon na zasiedlenie, 

wsparcie tworzenia miejsc pracy); przesyłanie bieżących informacji promocyjnych do Starostwa 

Powiatowego, Gmin, przedsiębiorców oraz klientów indywidualnych. 

W 2021 roku  organizowano w PUP szkolenia i kursy doskonalące umiejętności osób bezrobot-

nych i tak 54 osoby rozpoczęły udział w szkoleniach, 27 osób podjęło zatrudnienie w trakcie lub 

do 3 miesięcy po zakończeniu udziału w szkoleniu. 

Mierniki przypisane do Programu Operacyjnego: 3.5.1, 3.5.2, 3.5.3, 3.5.4, 3.5.5 

 

Program operacyjny 3.6: Aktywne i zdrowe starzenie się 

 

W ramach w/w programu mieszczą się działania z zakresu: kształtowania i promocji aktywnych 

postaw na rzecz zdrowego i aktywnego stylu życia, profilaktyka zdrowotna. 

 

Wydział Polityki Społecznej w dniu 6 września 2021 r. na terenie Ośrodka Wypoczynkowego 

Rogoźnik Zalew I zorganizował III Powiatowy Integracyjny Piknik dla Seniorów. W wydarzeniu 

uczestniczyli seniorzy ze stowarzyszeń emerytów oraz klubów seniora z terenu Powiatu 
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Będzińskiego. Uczestnicy mieli zapewniony poczęstunek z grilla oraz muzykę na żywo. Impreza 

pozwoliła na integrację wewnątrzpokoleniową obecnych seniorów. 

Zarząd Powiatu Będzińskiego Uchwałą Nr 28/21 z dnia 17 marca 2021 r. przyznał organizacjom 

pozarządowym dotacje z budżetu Powiatu w wysokości 7 700,00 zł na realizację 

3 zadań w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego: 

1. Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów „Aktywny Senior”, ul. Szkolna 45, 42-512 Psary, 

zadanie: „Senior +65 z kulturą”, kwota 2 500,00 zł; 

2. Stowarzyszenie Rogo Senior, ul. Kościuszki 56, 42-582 Rogoźnik, zadanie: „Sezon na 

Seniora”, kwota 2 500,00 zł;  

3. Stowarzyszenie Twórców Kultury Zagłębia Dąbrowskiego, ul. Małachowskiego 29, 

42-500 Będzin, zadanie: XII Edycja Ogólnopolskiego Konkursu Literacko-Plastycznego „Znaszli 

ten kraj”, kwota: 2 700,00 zł. 

 

W 2021 roku na bieżąco prowadzono działania nakierowane na profilaktykę zdrowotną.  W ra-

mach przeciwdziałania narkomanii i alkoholizmowi Wydział Polityki Społecznej nabył 500 sztuk 

okolicznościowych plecaków z logiem powiatu oraz napisem #stopuzależnienom i rozdał je mło-

dzieży ponadpodstawowych szkół z terenu Powiatu Będzińskiego przy okazji spotkań z ucznia-

mi.  

Kolejnym krokiem do przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii były organizowane spotka-

nia dla uczniów szkół ponadpodstawowych z terenu Powiatu Będzińskiego. 29 września 2021r.  

w murach Teatru Dzieci Zagłębia im. Jana Dormana w Będzinie odbyło się spotkanie z aktorem  

i pieśniarzem  Lechem Dyblikiem. Aktor w trakcie spotkań opowiadał historię swojego życia,      

o trudnych doświadczeniach alkoholizmu i wychodzeniu z nałogu. Celem prelekcji było uświa-

domienie młodym ludziom z jaką łatwością można popaść w nałóg oraz jakie niebezpieczeństwa 

niosą za sobą uzależnienia. 5 października 2021r. w kinie „Nowość”  

w Będzinie wyświetlono  film pt. „Najlepszy” w reżyserii Łukasza Palkowskie-

go. Zaprezentowany film inspirowany jest biografią Jerzego Górskiego, 

który po wyjściu z narkotykowego nałogu został cenionym i święcącym triumfy triathlonistą. 

Przedstawiona historia miała uzmysłowić młodzieży niebezpieczeństwa nałogów, ale też poka-

zać, że nawet w tak trudnej sytuacji zawsze można zmienić koleje swojego życia. 

W ramach dofinansowania dla osób niepełnosprawnych  zadań z zakresu: sportu, kultury, 
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rekreacji i turystyki w 2021roku Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie zawarło 16 umów 

z 9 Stowarzyszeniami działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych, na łączną kwotę 109 

058,00 złotych, natomiast wykorzystano 105 197,60 złotych. PCPR wspiera organizacje spotkań   

i imprez o charakterze integracyjnym, edukacyjnym, kulturalnym, sportowym i turystycznym.  

 

W związku z obchodzonym w Polsce „Dniem Walki z Cukrzycą” w dniu 26 czerwca 2021 r. na 

rynku w Siewierzu, została przeprowadzona akcja bezpłatnych badań oraz konsultacji 

dietetycznych. Partnerem wydarzenia było Polskie Stowarzyszenie Diabetyków, które 

przekazało materiały edukacyjne (foldery, ulotki, poradniki) dot. zdrowego stylu życia, diety 

oraz zagadnień z zakresu profilaktyki cukrzycy, w tym również przyczyn, objawów, sposobu 

leczenia i powikłań związanych z tym schorzeniem. Materiały zostały rozdysponowane 

uczestnikom akcji. Podczas akcji personel medyczny PZZOZ w Czeladzi wykonywał badania 

profilaktyczne mieszkańcom: pomiar ciśnienia tętniczego krwi, badanie EKG oraz pomiar 

poziomu glukozy we krwi. Wyniki badań uczestnicy konsultowali z lekarzem internistą. 

Dużym zainteresowaniem cieszyły, się również konsultacje prowadzone przez dietetyka 

klinicznego. W ramach konsultacji dietetyk wykonywał analizę składu ciała przy pomocy 

specjalistycznego urządzenia. Następnie interpretował uzyskane pomiary składu ciała m.in.: 

wskaźnik masy ciała (BMI), masę tkanki: tłuszczowej, mięśniowej i kostnej, tłuszcz trzewny, 

ilość wody, oraz sugerował dalsze postępowanie. 

Podczas imprezy plenerowej pn. „Piknik Rodzinny w Wojkowicach”, która odbyła się 

5 września 2021r.  na terenie Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych                          

w Wojkowicach, Wydział Zdrowia i Organizacji Pozarządowych zorganizował akcje bezpłatnych 

badań profilaktycznych oraz mobilny punkt szczepień. Uczestnicy imprezy mogli wykonać 

badanie EKG, pomiar ciśnienia tętniczego krwi, pomiar poziomu glukozy we krwi oraz analizę 

składu ciała, a wyniki badań skonsultować z lekarzem. Istniała również możliwość zaszczepienia 

się przeciwko COVID-19.  

W dniu 1 października podczas imprezy pn. „Piknik dla seniorów” organizowanej 

w związku z Międzynarodowym Dniem Osób Starszych, Wydział zorganizował 

dla najstarszych mieszkańców Powiatu akcje profilaktyki zdrowia. Seniorzy mieli możliwość 

zbadania wzroku oraz skorzystania z konsultacji okulistycznej przeprowadzonej przez lekarzy 
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Oddziału Okulistyki PZZOZ w Czeladzi, ponadto wykonania pomiaru ciśnienia tętniczego krwi, 

poziomu glukozy we krwi, wykonania badania EKG oraz wykonania analizy składu ciała. 

Wyniki badań ogólnych konsultowane były z lekarzem chorób wewnętrznych.   

W dniu 2 października 2021r. w Lesie Grodzieckim kibice i zawodnicy „II Powiatowego Biegu 

Rodzinnego” mieli możliwość wykonania bezpłatnych, podstawowych badań profilaktycznych, 

odbycia konsultacji z fizjoterapeutą oraz zaszczepienia się przeciwko COVID-19. Podczas 

imprezy 25 osobom wykonano badanie poziomu glukozy we krwi oraz pomiar ciśnienia 

tętniczego; 5 osób odbyło konsultacje z fizjoterapeutą. 

Mierniki przypisane do Programu Operacyjnego: 3.6.1, 3.6.2  

 

Program operacyjny 3.7: Walka z wykluczeniem społecznym  

W ramach w/w programu mieszczą się działania z zakresu: stworzenie programów 

doszkalających w zakresie obsługi nowoczesnych urządzeń, Internetu, walka z wykluczeniem 

społecznym, zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. 

 

W celu   poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w Starostwie 

Powiatowym w Będzinie w roku 2021 podejmowano następujące działania: 

1. Przeprowadzono analizę dostępności architektonicznej, komunikacyjno – informacyjnej 

oraz cyfrowej w budynkach Starostwa Powiatowego w Będzinie przy ul. Jana Sączew-

skiego 6 i ul. Ignacego Krasickiego 17 oraz w budynku Będzińskiego Inkubatora Przed-

siębiorczości usytuowanego w Będzinie przy ul. Sieleckiej oraz możliwości zapewnienia 

dostępu alternatywnego. 

2. Zgłoszono kandydaturę Powiatu Będzińskiego do projektu pod nazwą „Ośrodek Wsparcia 

Architektury Dostępnej”. 

3. Odbyła się II edycja szkolenia warsztatowego dla pracowników Starostwa. Tematyką 

szkolenia było zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (dostęp-

ność, zatrudnienie oraz obsługa osób niepełnosprawnych). Warsztaty odbyły się w ra-

mach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego 

Funduszu Społecznego. 
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4. Podjęto wstępne rozeznanie rynku w kwestii dostarczenia i montażu pętli indukcyjnych. 

Sprawdzono miejsca, w których będą zamontowane pętle indukcyjne, pod kątem braku 

zakłóceń. 

5. Trwały prace nad nową stroną internetową, która spełni wymogi WCAG.2.1. 

6. Wykonano kontrastowe oznaczenie schodów w budynku przy ul. Ignacego Krasickiego.  

W szkołach powiatowych podejmowano działania mające na celu dostosowywanie stron interne-

towych dla osób ze szczególnymi potrzebami.  

PZZOZ w Czeladzi zapewnił dostępność osobom ze szczególnymi potrzebami poprzez 

utworzenie łazienek dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych 

w zmodernizowanych oddziałach oraz zamontowanie pochwytów w łazienkach i na korytarzach. 

Zlikwidowano progi i różnice poziomów komunikacyjnych, występujące na terenie szpitala. 

W roku 2021 zakończona została realizacja 4 projektów w ramach, których zostały zapewnione 

liczne usprawnienia dla osób z niepełnosprawnościami: 

-  projekt unijny „Rozwój mieszkalnictwa chronionego wraz z infrastrukturą usług społecznych 

na terenie Powiatu Będzińskiego”. Przedmiotem projektu była przebudowa wraz                          

z dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych istniejącego budynku znajdującego się      

w Będzinie przy ul. Krakowskiej 11, celem uruchamiania w nim mieszkań chronionych oraz 

Powiatowego Centrum Usług Społecznych. Mając na uwadze szczególne potrzeby osób 

niepełnosprawnych, obiekt został w całości dostosowany do ich potrzeb. Wewnątrz budynku 

wykonany został układ komunikacyjny wraz z windą umożliwiający swobodne poruszanie się 

między poszczególnymi kondygnacjami osobom z dysfunkcjami narządu ruchu, w całym 

obiekcie dostosowany został węzeł sanitarny, instalacje elektryczne. Na zewnątrz budynku 

wykonane zostały miejsca parkingowe, w tym trzy stanowiska dla osób niepełnosprawnych,  

ciągi komunikacyjne m.in. w kierunku windy umożliwiające bezprzeszkodowe dojście do 

obiektu. Obiekt został oznakowany za pomocą piktogramów, tablic z tłumaczeniem na język 

Breille'a. Przy obiekcie powstał plac zabaw dla najmłodszych, jedno  

z urządzeń zabawowych (tzw. gniazdo bocianie) dedykowane jest szczególnie dzieciom  

z dysfunkcją narządu ruchu.  

- projekt unijny „Zagłębiowska Liga Zawodowców III etap - modernizacja infrastruktury 

kształcenia zawodowego w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Będzinie”. 

Zakres prac obejmował przebudowę i dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych  
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2 obiektów szkolnych Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Będzinie:  

1) segment D budynku przy ul. 11 Listopada 3 (siedziba placówki), 2) budynek warsztatów do 

praktycznej nauki zawodu przy ul. Krasickiego 17. Wskazane obiekty, w części podlegającej 

remontowi, zostały w całości dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych poprzez 

likwidację wewnątrz budynków barier architektonicznych. Utworzone ciągi komunikacyjne        

o odpowiedniej szerokości z antypoślizgową nawierzchnię, co  umożliwia bezprzeszkodowe 

poruszanie się po obiektach. Wykonana została nowa instalacja elektryczna, oświetlenie, 

pomieszczenia sanitarne dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Stanowiska pracy 

uczniów wraz z nowym wyposażeniem zostały rozmieszczone w  pracowniach w taki sposób by 

zapewnić młodzieży niepełnosprawnej pełne bezpieczeństwo i swobodne poruszanie się, bez 

narażania na wymuszoną pozycję ciała. Do pracowni zakupiono sprzęt komputerowy                    

z oprogramowaniem obsługiwanym również przez osoby niepełnosprawne.  

Ponadto w budynku szkoły przy ul. 11 Listopada 3 wykonana została winda wewnętrzna, podjazd 

do budynku oraz część chodnika stanowiąca dojście do windy. Obiekty zostały oznakowane za 

pomocą piktogramów i tablic z tłumaczeniem na język Breille'a. 

- projekt unijny „Zagłębiowska Liga Zawodowców III etap - modernizacja infrastruktury 

kształcenia zawodowego w ZSOiT w Czeladzi”. Przystosowanie obiektu do potrzeb osób 

niepełnosprawnych polegało m.in. na montażu platform schodowych, budowie pochylni dla 

wózków inwalidzkich i przystosowaniu 2 pomieszczeń na toalety dla osób niepełnosprawnych. 

Stanowiska pracy uczniów oraz wyposażenie pracowni zostało rozmieszczone w  pracowniach    

w taki sposób by zapewnić młodzieży niepełnosprawnej pełne bezpieczeństwo i swobodne 

poruszanie, bez narażania na wymuszoną pozycję ciała. Do pracowni został zakupiony sprzęt 

komputerowy z oprogramowaniem obsługiwanym również przez osoby niepełnosprawne. Obiekt 

został oznakowany za pomocą piktogramów, tablic z tłumaczeniem na język Breille'a. 

- projekt realizowany ze środków własnych i PFRON „Remont sali gimnastycznej w Zespole 

Szkół Ogólnokształcących  i Technicznych w Czeladzi”. W celu umożliwienia korzystania z sali 

osobom niepełnosprawnym, zamontowane zostały platformy przyschodowe. Przebudowane 

zostały pomieszczenia szatni, w których utworzono zaplecza sanitarne wyposażone w natryski      

i toalety oraz łazienkę dostosowaną dla osób niepełnosprawnych. 

Mierniki przypisane do Programu Operacyjnego: 3.7.1, 3.7.2  
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Program operacyjny 3.8: Rozwój placówek pomocy społecznej  

 

W ramach w/w programu mieszczą się działania z zakresu: realizacja programów Powiatowej 

Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych. 

 

Jednym z podstawowych narzędzi realizacji lokalnej polityki społecznej jest Powiatowa Strategia 

Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2021-2025 przyjęta do realizacji Uchwałą Nr 

XXV/291/2021 przez Radę Powiatu Będzińskiego z dnia 26.04.2021r., a zaktualizowana                

i rozszerzona Uchwałą Nr XXVI/309/2021 z dnia 21.06.2021 r. 

To długotrwały program działań, który służy rozwiązywaniu problemów społecznych, a także 

określa kierunki działań na rzecz poprawy sytuacji mieszkańców Powiatu Będzińskiego.  

Głównym celem Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata              

2021-2025 jest: „Tworzenie warunków wsparcia, które służyć ma przeciwdziałaniu zagrożeniom 

w stopniu zapewniającym równowagę społeczną i rozwój Powiatu Będzińskiego ze szczególnym  

uwzględnieniem wsparcia rodziny we właściwym wypełnianiu ról społecznych”. 

Osiągnięciu celu głównego służy realizacja czterech celów strategicznych tj.: 

 przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób bezrobotnych oraz rozwój i promocja 

lokalnej przedsiębiorczości, 

 rozwijanie systemu wspierania dzieci i rodzin mających trudności w funkcjonowaniu 

i wypełnianiu swoich ról oraz systemu wspierania rodzicielstwa zastępczego, 

 zwiększenie skuteczności działań na rzecz osób szczególnie narażonych na zjawisko wy-

kluczenia społecznego, 

 zapewnienie osobom niepełnosprawnym i ich rodzinom pełnych i równoprawnych wa-

runków do samodzielnego, aktywnego i nienależnego uczestnictwa w każdej sferze życia 

społecznego. 

Koordynatorem realizacji założeń wskazanych w Strategii jest Powiatowe Centrum Pomocy 

Rodzinie       w Będzinie.  

Sprawozdanie z realizacji Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 

2021-2025 za rok 2021 zostało przyjęte podczas sesji Rady Powiatu Będzińskiego w dniu 25 

kwietnia 2022 roku.  

Mierniki przypisane do Programu Operacyjnego: 3.8.1  
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Program operacyjny 3.9: Ochrona przeciwpożarowa i ratownictwo 

 

W ramach w/w programu mieszczą się działania z zakresu: wsparcie na rzecz ochrony 

przeciwpożarowej i ratownictwa. 

 

W roku 2021 w ramach współpracy z powiatowymi służbami Powiat Będziński udzielał wsparcia 

finansowego i rzeczowego na działalność m.in. Komendy Powiatowej Policji  oraz Komendy 

Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Będzinie:  

- opłacono przedłużenie licencji antywirusowej dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży 

Pożarnej w ramach obsługi stanowisk komputerowych Powiatowego Centrum Zarządzania Kry-

zysowego - kwota 1 257,00 zł;  

- zakupiono 10 sztuk czujników czadu – kwota 934,80 zł, 10 sztuk czujników gazu – kwota 

860,00 zł;  

- w ramach uzupełnienia wyposażenia wspomagającego pracę Państwowej Straży Pożarnej naby-

to 10 sztuk hełmów - kwota 2 950,00 zł;  

- w związku z prowadzonymi ćwiczeniami Kompanii Obwodowej nr 1 w Będzinie zapewniono 

posiłki regeneracyjne, wartość 347,46 zł.  

Inicjatywy tu omówione wspierają działania służb odpowiedzialnych za ochronę 

przeciwpożarową.  

Mierniki przypisane do Programu Operacyjnego: 3.9.1  

 

Program operacyjny 3.10: Infrastruktura ochrony zdrowia 

 

W ramach w/w programu mieszczą się działania z zakresu: realizacji projektów inwestycyjnych 

ukierunkowanych na poprawę jakości i dostępności do świadczeń ochrony zdrowia, rozbudowy 

systemów informatycznych oraz wprowadzanie efektywnych form zarządzania danymi 

cyfrowymi w zakresie ochrony zdrowia, wdrażanie skoordynowanego systemu instytucjonalnej 

opieki zdrowotnej, ambulatoryjnej opieki zdrowotnej z uwzględnieniem dziennych                        

i środowiskowych form opieki/wsparcia. 
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W 2021 roku PZZOZ w Czeladzi zrealizował następujące projekty inwestycyjne: modernizacja 

Oddziału Neurologicznego wraz ze sprzętem i aparaturą medyczną oraz modernizacja Bloku 

Operacyjnego etap II. Ponadto PZZOZ rozpoczął inwestycję  Termomodernizacja budynku 

głównego szpitala w Czeladzi w Powiatowym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej. 

Mierniki przypisane do Programu Operacyjnego: 3.10.1, 3.10.2, 3.10.3  

 

Cel strategiczny 4: Rozwój edukacji dostosowanej do bieżących  i przyszłych potrzeb 

 

Program operacyjny 4.1: Ulepszenie warunków, jakości i dostępności edukacji 

 

W ramach w/w programu mieszczą się działania z zakresu: wsparcia kształcenia i doskonalenia 

zawodowego nauczycieli, systematycznego unowocześniania, wymiany sprzętu, pomocy 

naukowych, wyposażenia placówek edukacyjnych, modernizacji bazy dydaktycznej oraz 

rozbudowy bazy sportowej placówek edukacyjnych Powiatu Będzińskiego, rozwój cyfrowych 

form edukacji, dostosowanie sieci szkół do potrzeb mieszkańców, podnoszenie jakości sieci 

szkół.   

 

W roku 2021 nauczyciele szkół prowadzonych przez Powiat Będziński doskonalili swoje 

umiejętności poprzez udział w szkoleniach, konferencjach. Pogłębiali swoją wiedzę również      

w zakresie studiów podyplomowych, dzięki którym zdobywali nowe kwalifikacje. W większości 

szkół odbywały się szkolenia z zakresu kształcenia na odległość, wykorzystywania narzędzi 

informatycznych np.: „Kształcenie na odległość – wyzwania psychologiczne i technologiczne”, 

„Lekcja ENTER” – szkolenia na platformie e-learningowej. Pracownicy Powiatowej Poradni 

Psychologiczno-Pedagogicznej w Będzinie przeprowadzili szkolenia kaskadowe nauczycieli na 

tematy związane z rozpoznawaniem problemów psychicznych dzieci i młodzieży.  

W placówkach szkolnych w roku 2021 następowało systematyczne doposażenie w nowy sprzęt, 

pomoce naukowe. W szkołach dokonano zakupu sprzętu komputerowego m.in.: monitory, 

laptopy, oprogramowania, projektory. Na bieżąco kupowane są książki do bibliotek, pomoce 

edukacyjne np. do nauki języków obcych. Doposażono również pracownie zawodowe w szkołach 

technicznych. Uzupełniano sprzęt sportowy.  

W ZSOiT w Wojkowicach zakupiono oprogramowanie do przedmiotów przyrodniczych jak 
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również doposażono „Zieloną Pracownię w Technikum Architektury Krajobrazu w ZSOiT          

w Wojkowicach – Laboratorium Przyszłości” z zapleczem laboratoryjnym: zakupiono monitor 

interaktywny, pełne wyposażenie pracowni-  meble (stoły, krzesła, tablice szkolne, szafy/gabloty) 

a także  pomoce dydaktyczne do przedmiotów przyrodniczych. 

Znaczące unowocześnienie bazy edukacyjnej nastąpiło dzięki realizacji  projektów unijnych:  

„Zagłębiowska Liga Zawodowców – III etap – modernizacja infrastruktury kształcenia zawodo-

wego w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Będzinie” oraz  „Zagłębiowska 

Liga Zawodowców – III etap – modernizacja infrastruktury kształcenia zawodowego w ZSOiT   

w Czeladzi”. W ramach projektów doposażono pracownie zawodowe w ploter frezujący CNC, 

dron, specjalistyczne aparaty fotograficzne, kamery cyfrowe, stoły monterskie, ekspres ciśnie-

niowy, tablice multimedialne, projektory, kamerę cyfrową, laminator rolowy, sprzęt komputero-

wy wraz z oprogramowaniem systemowym, drukarkę 3D i ploter drukujący, dodatkowe opro-

gramowanie. 

Rok 2021 upłynął również pod znakiem modernizacji placówek oświatowych. W szkołach prze-

prowadzano liczne remonty: malowanie pracowni, wymiana oświetlenia.  

Zakończono modernizację dwóch szkół: CKZiU w Będzinie oraz ZSOiT w Czeladzi w ramach 

projektów unijnych „Zagłębiowska Liga Zawodowców – III etap”. W Centrum Kształcenia Za-

wodowego i Ustawicznego rozbudowano i przebudowano segmentu „D” : utworzono 5 pracowni 

kształcenia zawodowego (3 informatycznych, 1 fototechnicznej i obsługi konsumenta) wraz         

z zapleczami, dobudowano windę wewnętrzną, dostosowano  segment do potrzeb osób niepełno-

sprawnych. Zakres inwestycji obejmował  przebudowę części budynku warsztatowego nr 2 pole-

gającą na wykonaniu pracowni Computerized Numerical Control, CNC (komputerowe sterowa-

nie urządzeń numerycznych.  W Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Czeladzi 

wyremontowano 5 pracowni kształcenia zawodowego,  zamontowano sieci LAN, platformę 

schodową, wybudowano pochylnię dla wózków inwalidzkich i przystosowano 2 pomieszczenia 

na toalety dla osób niepełnosprawnych.  

W ZSOiT w Czeladzi w roku 2021 gruntownemu remontowi podlegała również sala gimnastycz-

na wraz z zapleczem sanitarnym i szatniami.  

Panująca nadal pandemia przyśpieszyła rozwój cyfrowych form edukacji. III LO w Będzinie 

otrzymało ogólnopolski certyfikat „Szkoła w chmurze Microsoft” - nauczanie na odległość                                        

z wykorzystaniem platformy Microsoft Teams. 
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W Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego wdrożono autorski projekt, dzięki któremu 

uczeń  łączy się z komputerem, na którym  pracował w szkole przy pomocy narzędzia  RDP. 

Pracując na domowym  sprzęcie, uczeń  nadal pracuje w szkole. 

Szkoły realizowały proces nauczania wykorzystując  metody kształcenia na odległość np.: 

platforma GSuite, Classroom, Microsoft Teams.  

W roku 2021 szkoły podejmowały działania dostosowujące profil nauczania do rynku pracy.  

ZSOiT w Czeladzi kształci uczniów w kierunkach technik logistyk, technik grafik i poligrafii 

cyfrowej, technik reklamy. W ZSOiT w Wojkowicach otwarto liceum z klasą resocjalizacyjno-

kryminologiczną oraz straży granicznej. W II LO w Będzinie uruchomiono klasę dwujęzyczną     

z językiem angielskim.  

Powiatowe szkoły średnie  organizowały dni otwarte dla uczniów szkół podstawowych, 

współpracują z uczelniami wyższymi.  

Mierniki przypisane do Programu Operacyjnego: 4.1.1, 4.1.2, 4.1.3, 4.1.4, 4.1.5, 4.1.6 

 

 

Program operacyjny 4.2: Rozwój szkolnictwa zawodowego i technicznego 

 

W ramach w/w programu mieszczą się działania z zakresu: wypracowania narzędzi i metod 

współpracy przedsiębiorców ze szkołami, rozwój systemu doradztwa zawodowego, wczesnej 

diagnozy predyspozycji zawodowych w kontekście lokalnego rynku pracy, wsparcie szkolnictwa 

specjalnego, promocja kształcenia na kierunkach zawodowych i technicznych. 

 

 

Szkoły zawodowe współpracują z przedsiębiorcami w celu dostosowania oferty kształcenia do 

aktualnych potrzeb rynku pracy.  

W Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego podjęto  współpracę z Mazdą Mirai 

Motors  w Sosnowcu, Kaufland Polska Markety.  Ma ona na celu podniesienie jakości 

praktycznego kształcenia zawodowego,  współorganizowanie praktyk zawodowych,  nabycie 

umiejętności przydatnych na rynku  pracy oraz przygotowanie najlepszych  absolwentów do 

podjęcia zatrudnienia w tych firmach. Uczniowie odbywają staże zawodowe u pracodawców. 

Odbyły się praktyki zawodowe w Szwecji (poznawanie europejskiego rynku pracy). 
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Uczniowie  Branżowej Szkoły I  Stopnia w ZSS w Czeladzi uczestniczą w praktykach 

zawodowych w  hotelu “Szafran” w Czeladzi. Celem praktyk jest zdobycie przez uczniów 

umiejętności praktycznych i kompetencji niezbędnych w wykonywaniu przyszłej pracy 

zawodowej, skorelowanej  z wiedzą zdobytą w czasie nauki. 

We wszystkich szkołach Powiatu Będzińskiego w roku 2021 prowadzone były zajęcia/spotkania 

z doradcami zawodowymi. Spotkania te miały na celu pomoc uczniom w planowaniu dalszej 

ścieżki zawodowej. W szkołach organizowano również spotkania z pracodawcami w celu 

zbliżenia uczniom zagadnień branżowych i pokazania możliwości rozwoju.  

W roku 2021 dalszemu rozwojowi podlegały również szkoły specjalne.  

W  SOSW w Będzinie w ramach projektu EFS zakupiono: programy logopedyczne, rower 

treningowy – orbitrek, trampolina JumpKing,  zestaw tarcz elektronicznych ECHOWELL, 

zestaw instrumentów muzycznych, zestaw nagłośnieniowy. W ramach dotacji celowej 

podręcznikowej zakupiono: radiomagnetofony, słuchawki, głośniki. W ramach dotacji celowej 

„Laboratorium przyszłości” zakupiono: wyposażenie AGD – miksery, opiekacz, robot 

planetarny, sztućce, garnki, lodówka, płyta indukcyjna, piekarnik , wyposażenie techniczne (piły, 

wiertarki, wkrętarki, wyrzynarki) oraz meble (regały i stół warsztatowy). 

W ZSS w Czeladzi  utworzono   pracownię z wyposażeniem  dla uczniów uczących się               

w zawodzie pracownik pomocniczy  obsługi hotelowej. Utworzono nową Salę Doświadczeń 

Świata. Doposażono pracownię przyrodniczo-matematyczną. 

Pomimo trwającej pandemii szkoły prowadziły akcje promocyjne kształcenia na kierunkach 

zawodowych. Organizowano dni otwarte, akcje promocyjne na facebooku, spotkania on-line 

poprzez platformy edukacyjne w ramach godzin wychowawczych w klasach ósmych szkół 

powiatowych powiatu będzińskiego. Informacje o szkołach Powiatu Będzińskiego ukazały się    

w gazecie Powiatowa Press.  

Mierniki przypisane do Programu Operacyjnego: 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3, 4.2.4 

 


