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Więcej autobusów już we wrześniu?
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Nowy rok szkolny, który rozpocznie się już we wrześniu, jest sporym wyzwaniem. Wszystko
ze względu na podwójny rocznik, który uda się do pierwszej klasy liceum. Przepełnione
mogą być jednak nie tylko szkoły, ale również autobusy, które dowożą uczniów na zajęcia
(większość szkół średnich w powiecie znajduje się w Cieszynie). Sprawą dojazdów
postanowił zainteresować się Mirosław Staniek, Radny Powiatu Cieszyńskiego.
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Mirosław Staniek wystosował do Zarządu Powiatu Cieszyńskiego interpelację, dotyczącą informacji na temat
organizacji transportu uczniów, w której pyta, czy oprócz zmian w szkołach, Powiat planuje również zająć się
organizacją transportów uczniów. Jak wskazuje radny, problem dojazdów najbardziej dotyka miejscowości
najbardziej oddalone od centrów edukacyjnych powiatu cieszyńskiego.
- Zwracam się z prośbą o przekazanie informacji na temat zastosowania działań w kierunku usprawnienia
transportu drogowego i kolejowego od 1 września 2019 r. Z informacji dot. Struktury roku szkolnego
2019/2020 wynika, że ilość planowanych oddziałów w liceach, technikach oraz szkołach branżowych, dla
których organem prowadzącym jest Starostwo Powiatowe, wzrasta ponad dwukrotnie – wyjaśnia Staniek.
Jednocześnie radny podkreśla, że z 1392 uczniów dojeżdżających do cieszyńskich szkół średnich zrobi się ponad 3000.
Oczywiście nie wszyscy będą korzystać z transportu publicznego, jednak dla sporej grupy będzie to jedyne
rozwiązanie. Jak podkreśla radny w interpelacji, najbardziej problem będzie odczuwalny dla mieszkańców Chybia,
Strumienia oraz Istebnej. W związku z możliwymi problemami związanymi z transportem, część uczniów może
zdecydować się na szkoły poza powiatem, między innymi na szkoły średnie zlokalizowane w Bielsku-Białej.

Jak podkreśla Starosta Cieszyński Mieczysław Szczurek w swojej odpowiedzi, władze powiatu nie zapomniały o
możliwych problemach z transportem, a działania w sprawie zabezpieczenia potrzeb transportowych mieszkańców
Powiatu są prowadzone systematycznie we wszystkich możliwych aspektach. Przykładem takich działań może być,
chociażby kwietniowe spotkanie z burmistrzami i wójtami miast i gmin powiatu cieszyńskiego, w którym uczestniczyli
również przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego oraz przewoźników kolejowych. W sprawie kolei podjęto uchwałę
intencyjną, przekazaną Marszałkowi Województwa, jednak transport kolejowy nie leży w gestii samorządu
powiatowego, w związku z czym istnieje możliwość podejmowania tylko działań pośrednich.
- Jeżeli chodzi o transport autobusowy, planujemy przeznaczenie na ten cel konkretnych środków
finansowych, zatrudnienie dodatkowych pracowników z zadaniem zorganizowania przewozów o
charakterze użyteczności publicznej, które byłyby dofinansowane przez powiat i gminy (…) działamy w
takim kierunku, aby oferta przewozowa umożliwiła wygodny przejazd do szkoły i powrót do domu
wszystkim uczniom i była zachętą do podjęcia nauki w naszych powiatowych szkołach średnich – wyjaśnia
Szczurek w odpowiedzi na interpelację.
Starostwo Powiatowe jednocześnie podkreśla, że wciąż podejmowane są nowe działania, a temat dowozu uczniów
do szkół jest tematem licznych spotkań. Planowane są dodatkowe kursy lub bisowe przejazdy. W niektórych
przypadkach zostaną również wykorzystane większe autobusy – Zrobimy wszystko, aby być dobrze
przygotowanymi na nowy rok szkolny – deklaruje Szczurek.

Pełna treść interpelacji i odpowiedzi dostępna tutaj.
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