
Rozmowa z Paw³em Adamem, burmistrzem Miasta i Gminy Buk

Priorytetem s¹ mo¿liwoœci pozyskania œrodków zewnêtrznych
� Znaczny powrót do normalnoœci po wielu trudnych

miesi¹cach pandemii zbiega siê w czasie z pó³metkiem
pierwszej kadencji i niedawno uzyskanym drugim
absolutorium burmistrza Buku Paw³a Adama.
Z nami porozmawia³ o dotychczasowych osi¹gniêciach,
kolejnych wyzwaniach oraz priorytetach samorz¹du
w wyj¹tkowych okolicznoœciach.

– Jest pan na pó³metku swo-
jej pierwszej kadencji burmi-
strza. Które z za³o¿eñ ju¿ zosta³y
zrealizowane?

– Obietnic by³o sporo i dlatego od
pierwszego dnia bycia burmistrzem z
du¿¹ determinacj¹ przyst¹pi³em do
ich realizacji. Dziœ sporo z nich uda³o
siê zrealizowaæ, co potwierdza cho-
cia¿by tegoroczny rekordowy bud¿et
inwestycyjny. Zawsze gdy ktoœ zadaje
pytanie, jakiej wielkoœci bud¿et ma
gmina, ¿artobliwie odpowiadam pyta-
niem: a w którym miesi¹cu? Po ostat-
niej zmianie na sesji przekroczyliœmy
30 milionów z³otych samych wydat-
ków maj¹tkowych. Od pocz¹tku roku
bêdzie to wzrost ju¿ o 6 milionów w
porównaniu do wstêpnie zaplanowa-
nych 24. To zreszt¹ zapowiada³em
radnym ju¿ pó³ roku temu, gdy wie-
dzia³em, na jakie zadania inwestycyj-
ne bêdziemy sk³adaæ wnioski o dofi-
nansowanie. Ale jesteœmy dopiero w
po³owie roku i tych zmian na plus
mo¿e byæ jeszcze wiêcej. Przygoto-
wujemy kolejne projekty, a tym bar-
dziej, ¿e pojawiaj¹ siê kolejne progra-
my, o których nie by³o wiadomo w mo-
mencie przygotowywania tegorocz-
nego bud¿etu. Ale spogl¹daj¹c na
ca³oœæ wydatków gminnych, które
opiewaj¹ w tym roku na prawie 98 mln
z³, du¿y udzia³ wydatków maj¹tko-
wych pokazuje, jak bardzo proinwe-
stycyjny jest tegoroczny bud¿et.
Bêd¹c dziœ w po³owie kadencji,
mo¿emy œmia³o powiedzieæ, ¿e wiele
spraw bie¿¹cych zosta³o uporz¹dko-
wanych. Choæ sprawy bie¿¹ce oczy-
wiœcie ci¹gle bêd¹ siê pojawia³y, mam
nadziejê wkrótce móc radnym i
mieszkañcom przedstawiæ plan dal-
szego rozwoju i powiedzieæ, ¿e od te-
raz skupiamy siê tak¿e na zadaniach
strategicznych i rozwojowych. St¹d
te¿ moje has³o wyborcze „Klucz do
przysz³oœci”, które wyra¿a filozofiê
mojego dzia³ania, a wiêc zintegrowa-
nie we wspólnym dzia³aniu wszyst-
kich mieszkañców, którzy maj¹ naj-
ró¿niejsze potrzeby. Wa¿nym jest,
aby zdaæ sobie sprawê, ¿e mimo wie-
lu ró¿nic, które s¹ czêsto niezale¿ne
od nas samych, impulsem do rozwoju
zawsze jest synergia i ca³okszta³t po-
tencja³u, umiejêtnoœci i kompetencji,
które posiada ka¿dy z nas, a które wy-
ra¿amy sob¹ w ró¿norodny sposób.
Impulsem do rozwoju na wielu p³asz-
czyznach dzia³ania samorz¹du gmin-
nego mo¿e wiêc byæ tylko i wy³¹cznie
wspó³praca z ka¿dym i otwartoœæ na
ka¿dego, bo klucz do przysz³oœci two-
rzy ka¿dy z nas. Jest jeszcze coœ bar-
dzo wa¿nego, co spaja to wszystko –
ka¿dy powinien w pierwszej kolejno-
œci najwiêcej wymagaæ od siebie. Za-
ryzykujê twierdzenie, ¿e burmistrz
znaj¹cy siê na wszystkim nigdy nie
podo³a wyzwaniom przysz³oœci, ale
podo³a ten, który potrafi szybko siê
uczyæ od innych, a najbardziej na
w³asnych b³êdach. Jesteœmy ju¿ po
pierwszej po³owie kadencji, wiêc
mam œwiadomoœæ dotychczas
pope³nionych przez siebie b³êdów. To
jest najlepsza lekcja do tego, ¿eby
byæ lepszym i skuteczniej realizowaæ
obietnice, które z³o¿y³em mieszka-
ñcom. Myœlê, ¿e ka¿dy najpierw musi
w sobie odnaleŸæ w³aœciwy „klucz”, by
móc otworzyæ siê na przysz³oœæ. Taka
postawa to nieustanne wymaganie od
siebie. Dla mnie jest to najwiêksze
wyzwanie nie tylko w pracy sa-
morz¹dowej, ale w ogóle w ¿yciu.

Dlatego w³aœnie jeœli mia³bym
wskazaæ, co do tej pory uznajê za naj-
wiêkszy sukces, to na pewno wszel-
kie inwestycje zawsze bêd¹ na dru-
gim i kolejnym miejscu jako wtórne
wobec stworzenia przyjaznego i do-
stêpnego dla mieszkañców urzêdu.

Jednak nie o budynek i sam¹ infra-
strukturê obiektu tu chodzi, jak cho-
æby budowana teraz winda przy urzê-
dzie. Ale przede wszystkim zmiana
podejœcia i mentalnoœci nas sa-
morz¹dowców i urzêdników, naszego
nastawienia wobec mieszkañców i
ich potrzeb. W dodatku, co zawsze
podkreœlam, w pracy samorz¹dowej
istotne jest nie tylko reagowanie na
sprawy dnia codziennego, ale podej-
mowanie i inicjowanie ró¿nych przed-
siêwziêæ, kreowanie rozwoju i stawia-
nie sobie coraz to wiêkszych wyma-
gañ, czyli powód, dla którego w ogóle
znalaz³em siê w samorz¹dzie. Do-
tychczasowa reorganizacja urzêdu
przynosi pierwsze efekty. Jednym z
nich jest fakt, ¿e rozpoczynamy nowe
zadania inwestycyjne, co wymusza
oczywiœcie systematyczne zmiany
bud¿etu poprzez dok³adanie kolej-
nych zadañ, nawet w po³owie roku, co
naturalnie generuje dodatkowe obo-
wi¹zki dla mnie i moich wspó³pracow-
ników. W³aœnie widz¹c, ile zadañ
przypada na poszczególne stanowi-
ska, dostrzegam z dnia na dzieñ co-
raz wiêksze zaanga¿owanie moich
wspó³pracowników, którzy z coraz
wiêksz¹ determinacj¹ podejmuj¹ siê
tego, na czym mi najbardziej zale¿y w
samorz¹dzie – nie tylko reagowanie i
rozwi¹zywanie problemów i spraw
bie¿¹cych, ale w³aœnie wychodzenie
z inicjatyw¹ i ciekawymi propozycja-
mi, które maj¹ wp³ywaæ na ¿ycie
mieszkañców nie tylko dziœ, ale
w³aœnie w przysz³oœci. Mówiê o tym
nie bez powodu. Ju¿ za moment
przedstawimy mieszkañcom nowe
propozycje inwestycji, nowe koncep-
cje np. rozwi¹zañ infrastruktury dro-
gowej i komunikacji, które w przeci-
wieñstwie choæby do obecnie realizo-
wanego punktu przesiadkowego,
bêd¹ bardziej kompleksowe, funkcjo-
nalne i u³atwi¹ codzienne ¿ycie. Re-
alizowana obecnie najwiêksza inwe-
stycja nadal nie rozwi¹zuje problemu
dostêpnoœci mieszkañców po³udnio-
wej czêœci gminy. Ten problem musimy
jak najpilniej rozwi¹zaæ, mimo ¿e w ka-
talogu moich obietnic nie ma tego za-
dania. Ale nie o same obietnice chodzi.
Odpowiedzialnoœæ za gminne sprawy
powoduje, ¿e podejmujê siê kolejnych
wyzwañ i stawiamy sobie ambitne cele,
reaguj¹c na nowe okolicznoœci i wy-
zwania. Podsumowuj¹c dotychczas
zrealizowane zadania od pocz¹tku
kadencji oraz wiedz¹c, jakie w³aœnie
stawiamy sobie cele, dziœ mogê po-
wiedzieæ, ¿e jesteœmy na dobrej dro-
dze, aby na koniec kadencji móc po-
wiedzieæ nie tylko to, ¿e nasze zamie-
rzenia uda³o siê zrealizowaæ z powo-
dzeniem, ale równie¿ to, ¿e sprostaliœ-
my wyzwaniom, których nikt nie by³ w
stanie przewidzieæ przed rozpoczê-
ciem tej kadencji. ¯eby tak by³o, wiem
jak du¿o pracy jeszcze nas czeka w
najbli¿szych miesi¹cach. Na pewno nie
zwolnimy tempa, a jedynie mo¿emy
jeszcze bardziej przyœpieszyæ.

– Czy mimo wczeœniejszego
doœwiadczenia zawodowego w
administracji samorz¹dowej,
coœ pana zaskoczy³o na stanowi-
sku g³owy gminy?

– Wczeœniej by³em asystentem
wicemarsza³ka, który w wojewódz-
twie odpowiedzialny jest za infra-
strukturê drogow¹ i transport kolejo-
wy i choæby z tej racji mia³em prak-
tycznie kontakt z wiêkszoœci¹ przed-
stawicieli wielkopolskich gmin i po-
wiatów. To pozwoli³o siê przygl¹daæ,
co dzieje siê w poszczególnych jed-
nostkach samorz¹dowych i st¹d
mia³em wyrobiony pogl¹d na pracê
samorz¹dów ró¿nego szczebla. Wa-
¿ne s¹ równie¿ liczne kontakty i zna-

jomoœci, które wówczas zawar³em i to
dziœ procentuje, choæby w sytuacji,
kiedy trzeba podj¹æ rozmowy, tak jak
to mia³o miejsce niedawno. Pierwsze
rozmowy ze Zwi¹zkiem Miêdzygmin-
nym „CZO – Selekt” dotyczy³y tego,
czy zwi¹zek jest w ogóle zaintereso-
wany przyjêciem gminy Buk. W tym
przypadku uzyskana jednomyœlna
akceptacja w³odarzy wszystkich gmin
tworz¹cych ten zwi¹zek przynosi rów-
nie¿ olbrzymi¹ osobist¹ satysfakcjê z
dobrze wykonanego zadania. Kredyt
zaufania, jaki otrzymaliœmy jako gmi-
na, równie¿ wzmacnia w nas poczu-
cie samorz¹dowej solidarnoœci, która
na przyk³adzie Zwi¹zku GOAP zo-
sta³a mocno nadwyrê¿ona. Najwa-
¿niejsze jest jednak to, ¿e jako miesz-
kañcy gminy Buk mo¿emy odetchn¹æ
z ulg¹ i w tym wa¿nym obszarze, ja-
kim jest odbiór i zagospodarowanie
odpadów, nie pozostaliœmy sami.

Ale wracaj¹c do pytania: mimo
wczeœniejszych doœwiadczeñ, po ob-
jêciu stanowiska burmistrza zasko-
czy³ mnie mo¿e nie tyle ogrom pracy,
co mnogoœæ spraw do za³atwienia w
jednym czasie. Pamiêtam, jak na
pocz¹tku mój kalendarz by³ wype³nio-
ny tylko i wy³¹cznie spotkaniami z
mieszkañcami. Pamiêtam te nieko-
ñcz¹ce siê kolejki w sekretariacie.
Dziœ s¹ one znacznie mniejsze, ale i
tak nadal pracujê do póŸnych godzin.
Mimo to dziœ sytuacja jest inna i w wie-
lu sytuacjach mogê wychodziæ z ini-
cjatyw¹ oraz nadawaæ tempo pracy
urzêdu, które w zasadzie jest coraz
szybsze. Ale nic bardziej mnie nie za-
chêca do jeszcze intensywniejszej
pracy ni¿ efekty i rezultaty które –
mam nadziejê – mo¿na ju¿ dostrzec.
Uwa¿am, ¿e zadaniem urzêdu jest
nie tylko wywi¹zywanie siê z zadañ
bie¿¹cych, ale wychodzenie z inicja-
tyw¹, aby rozwi¹zywaæ problemy nie
tylko dzisiejsze. Równie¿ przewidy-
wanie tych, które mog¹ siê pojawiæ za
kilka i kilkanaœcie lat. St¹d teraz w
po³owie kadencji takie ukierunkowa-
nie na rozwój i przysz³oœæ, o czym
mówi³em wczeœniej. W samej kampa-
nii wyborczej nawet ju¿ o tym
mówi³em, poniewa¿ moje has³o wy-
borcze nie wziê³o siê znik¹d, tylko z
dobrze przemyœlanej strategii rozwo-
ju gminy. W tym kontekœcie równie¿
mówi³em na ostatniej sesji odnoœnie
rewitalizacji bukowskiego rynku, któ-
ra jest chyba najbardziej wyczeki-
wan¹ inwestycj¹, choæ wcale nie
obiecywan¹ przeze mnie w kampanii
– jedynie obieca³em, ¿e przeprowa-
dzone zostan¹ prace archeologiczne,
co w tym roku powinno byæ ju¿ defini-
tywnie zakoñczone i bêdzie to punkt
wyjœcia do rozwa¿enia, jak ta wizy-
tówka przestrzeni miejskiej powinna
byæ urz¹dzona. Na pewno powinna
jak najlepiej s³u¿yæ mieszkañcom, a
tak¿e lokalnym handlowcom, którzy
od lat prowadz¹ na rynku swoje inte-
resy. Wiedz¹c, jak powa¿ne bêdzie to
przedsiêwziêcie, ju¿ stworzyliœmy
miejsca postojowe na parkingu bufo-
rowym za Sal¹ Miejsk¹, co zosta³o
zrealizowane dziêki pozyskanym

œrodkom zewnêtrznym. W ten sposób
odci¹¿ymy zat³oczony autami rynek,
a przez to mamy mo¿liwoœæ, aby
wskazaæ mieszkañcom alternatywne
miejsca postojowe, nie tylko na czas
przysz³ych prac budowlanych, ale byæ
mo¿e w ogóle. Bo chyba ka¿dy z nas
chce korzystaæ z rynku, który wy³¹cza
ruch samochodowy do niezbêdnego
minimum.

– Proszê powiedzieæ wiêcej o
pracach na rynku.

– Wyniki dotychczasowych badañ
archeologicznych zosta³y podsumo-
wane w poœwiêconej im publikacji
„Najstarsze dzieje lokacyjnego
Buku”. Jest to pewnego rodzaju ra-
port z pierwszego etapu prac arche-
ologicznych, które ju¿ na samym
pocz¹tku potwierdzi³y s³usznoœæ pro-
wadzenia tych badañ. W³aœnie teraz
ruszy³ trzeci sezon prac odkrywko-
wych, o najwiêkszym zakresie. Bê-
dzie to definitywnie ostatni sezon ba-
dawczy. Po jego zakoñczeniu z pew-
noœci¹ równie¿ pojawi siê podobne
podsumowanie, ju¿ byæ mo¿e
ca³oœciowe. Ale co istotne, komplek-
sowoœæ tych badañ i ich wyniki po-
zwol¹ nam w przysz³ym roku skupiæ
siê na rzetelnym przygotowaniu do-
kumentacji rewitalizacji, która ma byæ
poprzedzona konsultacjami z praw-
dziwego zdarzenia, zarówno z eks-
pertami, jak i z mieszkañcami. Mówiê
z prawdziwego zdarzenia, bo do tej
pory ¿adna taka inwestycja na terenie
gminy Buk nie by³a w pe³ni skonsulto-
wana i poddana opinii mieszkañców.
Liczê na ich zaanga¿owanie i kre-
atywnoœæ, gdy¿ o poziomie rozwoju
samorz¹du œwiadczy nie tylko iloœæ
zmodernizowanych czy wybudowa-
nych dróg, ale potencja³ mieszka-
ñców, który w³aœnie przy realizacji ta-
kich zadañ mo¿e byæ z powodzeniem
wykorzystany. Dlatego przy okazji
tworzenia tej dokumentacji projekto-
wej chcemy zachêciæ wszystkich do
ogólnogminnej burzy mózgów, w trak-
cie której ka¿dy bêdzie móg³ podzieliæ
siê swoim pomys³ami, które byæ mo¿e
zostan¹ wykorzystane przy tym lub
przy innych projektach. Celem inwe-
stycji bêdzie z jednej strony moderni-
zacja i rewitalizacja, a z drugiej usza-
nowanie historii. Byæ mo¿e, czego
równie¿ bym sobie ¿yczy³, nadanie
nowych funkcji tej przestrzeni, tak aby
rynek nie umiera³, a w³aœnie têtni³ ¿y-
ciem i spotkaniami mieszkañców.
Mam nadziejê, ¿e takie wstêpne
za³o¿enia zostan¹ przynajmniej zaak-
ceptowane.

– Jedn¹ z wa¿nych kwestii dys-
kutowanych ju¿ podczas wyborów
by³a komunikacja zbiorowa.

– Bêdziemy wspólnie z innymi sa-
morz¹dami w ramach zwi¹zku Wiel-
kopolski Transport Regionalny finan-
sowaæ komunikacjê autobusow¹, któ-
ra dotychczas by³a organizowana
przez PKS. Kilka dni temu zwi¹zek
powsta³ i mam nadziejê, ¿e wspólny-
mi samorz¹dowymi si³ami zapewni-
my naszym mieszkañcom now¹ ja-
koœæ w transporcie autobusowym.
Jednak¿e faktycznie, jednym z moich
postulatów by³o pilota¿owe urucho-
mienie wewnêtrznej komunikacji. Na
bazie ankiet i konsultacji z mieszka-
ñcami ju¿ powsta³a koncepcja uru-
chomienia takich po³¹czeñ. Temat ko-
munikacji zosta³ równie¿ omówiony
na jednym ze wspólnych posiedzeñ
komisj i rady. Niestety jednak
dzia³ania w tym zakresie spowolni³
Covid-19. Trzeba mieæ równie¿ œwia-
domoœæ, ¿e komunikacja zbiorowa
bêdzie sprawnie funkcjonowa³a, a
przez to na czas dowozi³a mieszka-
ñców pod wskazane miejsca, jak cho-
æby punkt przesiadkowy na dworcu,
jeœli bêdziemy mieli dogodn¹ i funk-
cjonaln¹ infrastrukturê drogow¹. Miê-
dzy innymi dlatego ju¿ w najbli¿szym
czasie przedstawiê propozycje bar-
dziej kompleksowych rozwi¹zañ, czy-
li spójnych uk³adów komunikacyj-
no-drogowych, co oczywiœcie bêdzie
siê wi¹za³o z nak³adami finansowymi i
pewnie wykupem gruntów od w³aœci-

cieli. Ale nie mo¿emy siê tego oba-
wiaæ jako samorz¹d. Jestem absolut-
nie pewien, ¿e spodziewane zyski i
korzyœci dla mieszkañców bardzo
szybko zrekompensuj¹ poniesione
nak³ady inwestycyjne. Poza tym nie-
bawem bêdziemy oddawaæ do u¿ytku
wspomniany punkt przesiadkowy na
dworcu w Buku. Choæ nie chcê narze-
kaæ, powiem tylko, ¿e szkoda, i¿ w po-
przedniej kadencji przy ubieganiu siê
o dofinansowanie z WRPO 2014+ na
to zadanie nie uwzglêdniono zakupu
komunikacji niskoemisyjnej. Równie¿
moim zdaniem pewnym minimum po-
winno byæ po³¹czenie tego punktu ze
œcie¿k¹ rowerow¹, któr¹ wybudowa³
powiat poznañski na przebiegu drogi
z Buku do Szewc. Jeszcze by³em wte-
dy asystentem wicemarsza³ka, do-
skonale pamiêtam programowanie
tych œrodków w ramach WRPO i
wiem, ¿e podstaw¹ tworzenia punk-
tów park&ride mia³o byæ zintegrowa-
nie ich z infrastruktur¹ towarzysz¹c¹.
W tym przypadku zapewnienie swo-
bodnej dostêpnoœci mieszkañców
po³udniowej czêœci gminy do dworca
powinno byæ celem samym w sobie
przy ubieganiu siê o œrodki unijne. Ro-
zumiem mieszkañców, którzy ju¿
maj¹ doœæ wyczekiwania przed za-
mkniêtymi przejazdami kolejowymi.
Rzeczywiœcie jest to bardzo dener-
wuj¹ce, zw³aszcza kiedy przez szla-
ban na przejeŸdzie jesteœmy spóŸnie-
ni na poci¹g i odprowadzamy go
wzrokiem, jak odje¿d¿a. Niemniej jed-
nak mam nadziejê, ¿e jeszcze w tej
kadencji rozpoczniemy konkretne
dzia³ania w tym zakresie. Wówczas
autobus dowo¿¹cy mieszkañców nie
tylko do punktu przesiadkowego, ale
te¿ do instytucji w centrum miasta
oraz do wsi bêdzie sporym u³atwie-
niem, bo oczekiwania so³ectw w tym
zakresie s¹ proste: brakuje sposobu
na dotarcie z wiosek do lekarza, apte-
ki czy urzêdu, co jest problematyczne
szczególnie w przypadku seniorów
czy osób, które nie posiadaj¹ samo-
chodu. Wiêc uruchomienie komuni-
kacji zbiorowej to jedno. Natomiast
stworzenie funkcjonalnego uk³adu
drogowego to podstawa sprawnie
funkcjonuj¹cej komunikacji autobu-
sowej. Dlatego ju¿ wkrótce przedsta-
wiê mieszkañcom nowy pomys³ na
rozwi¹zanie problemów, o których
wspomnia³em. Tworzymy w³aœnie
koncepcjê spójnego uk³adu drogowe-
go w rejonie linii kolejowej E20, maj¹c
œwiadomoœæ, jak uci¹¿liwe s¹ dwa
przejazdy kolejowe. Nie bêdê jednak
uprzedza³ faktów. Powiem jedynie, ¿e
prowadzê ju¿ doœæ zaawansowane
rozmowy ze stron¹ PKP, aby tego
typu przedsiêwziêcie by³o o wiele bar-
dziej kompleksowe i spójne z infra-
struktur¹ kolejow¹ ni¿ oddawana w
chwili obecnej inwestycja na bukow-
skim dworcu. Mam œwiadomoœæ, ¿e
nie sztuk¹ jest zaplanowaæ i wskazaæ
na mapie przebieg nowych dróg. Suk-
ces bêdzie dopiero po zrealizowaniu
takiego przedsiêwziêcia. Dlatego
moj¹ g³owê ju¿ bardzo zaprz¹ta, jak
pozyskaæ œrodki, by móc tê inwesty-
cjê jak najszybciej zrealizowaæ.

–Jakie jeszczegminamanajpil-
niejsze problemy do rozwi¹zania?

– Nadal i przede wszystkim jest to
infrastruktura drogowa oraz skanali-
zowanie wielu czêœci gminy, nawet
ca³ych so³ectw. Od wielu lat na skana-
lizowanie czekaj¹ Kalwy i Cieœle. W
najbli¿szym czasie chcia³bym skupiæ
siê tak¿e na dokoñczeniu budowy ka-
nalizacji sanitarnej w Dobie¿ynie oraz
Niepruszewie. Wielu mo¿e zasko-
czyæ fakt, ¿e praktycznie równie¿ ca³a
strefa przemys³owa miêdzy Niepru-
szewem a Bukiem wymaga skanali-
zowania, czego coraz czêœciej doma-
gaj¹ siê przedsiêbiorcy, nie wspomi-
naj¹c o nowych inwestorach, którzy w
wielu przypadkach uzale¿niaj¹ od
tego lokalizacjê w naszej gminie. Naj-
wiêkszym jednak priorytetem jest
wielomilionowa, ale konieczna inwe-
stycja, jak¹ jest modernizacja oczysz-
czalni œcieków w Niepruszewie.
Oczywiœcie bêdziemy chcieli pozyskaæ
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