
 

 

                                    Szanowni Państwo                      

Drodzy Mieszkańcy Gminy Wojcieszków,  

 
 

W ostatnim czasie za pośrednictwem Biuletynu Informacyjnego, naszej strony internetowej 

i profilu na Facebooku informowani byli Państwo o fakcie Naszego uczestnictwa w pilotażowym 

programie społecznym „Centrum Usług Społecznych w Gminie Wojcieszków – wysoka jakość 

usług społecznych dla Mieszkańców Gminy”. Należymy do nielicznego grona Gmin z całej Polski, 

które biorą udział w projekcie.  W ramach CUS, Mieszkańcy Naszej Gminy będą mieli dostęp do 

nowych usług społecznych, których wcześniej nie było. CUS ma być miejscem, w którym każdy 

Mieszkaniec, bez względu na dochód i sytuację społeczną, otrzyma wsparcie w sposób 

zindywidualizowany. Skupione w nim będą usługi z różnych systemów tj. pomocy społecznej, 

polityki rodzinnej, promocji i ochrony zdrowia, kultury, edukacji publicznej, polityki prorodzinnej 

czy wsparcia osób z niepełnosprawnością. Przykładowo w ramach tego projektu będziemy mogli 

prowadzić działalność z zakresy rehabilitacji osób starszych i osób z niepełnosprawnością, terapii 

zajęciowej dla osób z niepełnosprawnością, utworzyć Dzienny Dom Seniora lub Klub Seniora. 

Pragnę Państwu zaznaczyć, że obecnie mamy niż demograficzny, więcej osób umiera niż się rodzi. 

W 2020 roku zmarło 95 osób urodziło się 85 z czego 15 osób zamieszkuje poza granicami gminy. 

Niestety Nasze społeczeństwo starzeje się i już za 10 lat ok 50% Mieszkańców Naszej Gminy 

będzie w wieku 60+.  

Władze Gminy jak również Rada Gminy musi podejmować działania wybiegające  

w przyszłość. Nie możemy myśleć TU i TERAZ. Musimy myśleć Tu, Teraz ale przede wszystkim 

Jutro! Od naszych decyzji zależeć będzie przyszłość. Od nas będzie zależało czy przygotujemy się 

na nowe wyzwania i zapewnimy sobie lepszą przyszłość.  Nie możemy przegapić takiej szansy jaką 

daje program Centrum Usług Społecznych. W ramach programu możemy sfinansować adaptacje 

budynków i pomieszczeń na cele związane z działalnością CUS. Gminy, które za kilka lat będą 

chciały tworzyć tego typu Centrum będą musiały pokryć koszty adaptacji z własnego budżetu. 

Mając na uwadze dobro całego społeczeństwa i nieubłagane wskaźniki demograficzne, 

planujemy szereg inwestycji w ramach CUS, z myślą o Naszych Mieszkańcach. Dlatego musimy 

zadać sobie pytanie w jakim kierunku ma podążać Nasza Gmina? Czy zbagatelizować problem 

starzejącego się społeczeństwa, czy może już teraz zagwarantować Naszym Mieszkańcom  

wsparcie? Problem starzejącego się społeczeństwa, program CUS i poprawa jakości nauczania 

przeplatają się wzajemnie. Aby móc realizować zadania społeczne potrzebujemy pomieszczeń.  

Aby móc poprawić jakość nauczania musimy zwiększyć środki na nasze szkoły. W tych kwestiach 

musimy znaleźć złoty środek. Jako nauczyciel chciałabym, aby szkoły były atrakcyjne, 

wyremontowane, aby dzieci nie odchodziły do innych gmin gdzie mają lepsze warunki, zapewnione 

zajęcia dodatkowe, bo rodzice, którzy myślą o rozwoju dziecka wybierają inne szkoły. 

W tym momencie po raz kolejny proszę Państwa o pochylenie się nad tematem reformy 

gminnego systemu oświaty. Szkoły z małą ilością dzieci za kilka lat będą zamykane, bo nie będzie 

kto miał do nich uczęszczać. Budynki nieużytkowane, nieogrzewane, nieremontowane popadają  

w ruinę. Czy możemy pozwolić aby Nasz dorobek często powstający w ramach czynu społecznego 

ma popaść w ruinę? W tamtym roku miałam pomysł na adaptację budynków szkół w Siedliskach  

i Hermanowie. Nie było akceptacji Rady Gminy a szansa na środki zewnętrzne przepadła. W tym 

roku  dzięki wielkim staraniom, mamy kolejną możliwość dokonać reformy oświaty, a jednocześnie 

w ramach programu Centrum Usług Społecznych zagwarantować dalsze użytkowanie budynków 

szkół dla Mieszkańców Gminy.  

 



Po raz kolejny podkreślę, że wszystkie wskaźniki mówią, że małe szkoły za kilka lat będą 

musiały być zamknięte ponieważ przy tak niskiej ilości dzieci nasz budżet nie będzie w stanie 

pokryć generowanych kosztów. Reforma musi odbyć się w momencie gdy mamy jeszcze 

możliwości na racjonalne jej przeprowadzenie. Osoby przeciwne likwidacji szkół proszę  

o przypomnienie sobie likwidacji 20 lat temu Filii Szkoły Podstawowej w Woli Burzeckiej, dzieci 

zyskały a nauczyciele zostali zatrudnieni w Wojcieszkowie.  

Dlatego zapraszam do dyskusji, pragnę przedstawić Państwu moje propozycje 

przeprowadzenia reformy oświaty: 

I.    Propozycja: 

1. Pozostawić w SP. w Hermanowie i Siedliskach klasy I - III wraz z oddziałem 

przedszkolnym i po trzech nauczycieli. 

2. Pozostawić do decyzji rodzica wybór szkoły: st. wschodnia czyli Hermanów ma do 

dyspozycji Wolę Bystrzycką lub Wojcieszków, natomiast strona zachodnia czyli Siedliska – 

Burzec lub Wojcieszków. 

3. Gmina zagwarantuje dowóz wszystkich dzieci do wybranych placówek oraz zapewni zajęcia 

świetlicowe. 

4. Żaden z nauczycieli i pracowników fizycznych nie straci pracy. 

5. Rodzice, którzy zdecydują przenieść dziecko do Burca, szkoła zyska nowe inwestycje  

w postaci: placu zabaw, nowego trawiastego boiska, zaś nauczyciele Kartę Nauczyciela. 

II. Propozycja - Przekształcenie szkół w stowarzyszenia – tak jak w Burcu, wtedy koszty 

kształcenia ucznia zmniejszą się o 2/3.  

Brak reform w/w szkół za kilka lat doprowadzi do całkowitego zamknięcia.  

Apeluję do Rady Gminy o podjęcie słusznych decyzji, postawienie na rozwój. Nie czekajmy 

na nieuniknione tylko działajmy. Przed reformą nie uciekniemy. Inne sąsiednie gminy już dawno 

polikwidowały szkoły bądź przekształciły w Stowarzyszenia. 

Apeluję do Mieszkańców Gminy, aby zaangażowali się w życie społeczne. Bierzmy 

wszyscy odpowiedzialność za losy gminy i jej rozwój. Część osób narzeka ale od narzekania nic się 

nie zmieni, a problem sam się nie rozwiąże. To nie jest problem tylko Mieszkańców Hermanowa  

i Siedlisk, utrzymanie takich placówek dotyczy nas wszystkich. Gmina nie rozwija się tak jakbyśmy 

chcieli. Na gminy, które wcześniej podjęły reformę szkół patrzymy z zazdrością. Osobiście uważam, 

że już za dużo straciliśmy szans. Kto się nie rozwija ten się cofa. 

Moja kadencja jest bardzo trudna, ciężko nadrobić zaległości, sprostać takim wyzwaniom 

bez pomocy Mieszkańców. Potrzeba jest wsparcia, analiz, musimy patrzeć w przyszłość, bo brak 

strategii doprowadzi do całkowitego upadku. Gmina Wojcieszków była kiedyś miastem, 

zastanówmy się jak długo przy braku podstawowych reform zostanie Gminą? Czy chcielibyście 

Państwo abym nic nie robiła i wszystko zostało po staremu? Jakie są Państwa oczekiwania? Proszę 

o rozważne komentarze od wszystkich, którym Dobro Gminy i nas wszystkich leży na sercu, a nie 

przemawia interes własny. Zachęcam do aktywnego udziału w życiu publicznym Naszej Gminy, 

zapraszam również do oglądania sesji Rady Gminy online za pośrednictwem portalu posiedzenia pl: 

https://portal.posiedzenia.pl/WOJCIESZKOW? 

                   

 Z wyrazami szacunku; 

 

    Wójt Gminy Wojcieszków 

             

               /-/ Agnieszka Cieślak 


