
na ni¹ œrodki zewnêtrzne. Co wa¿ne,
znacz¹ca czêœæ gminy jest usytuowa-
na nad Jeziorem Niepruszewskim, a
ochrona tych wód jest równie¿ nie-
zwykle istotna. W tej chwili realizuje-
my modernizacjê stacji uzdatniania
wody w Kalwach, która mia³a priorytet
zgodnie z zasad¹, ¿e najpierw trzeba
dostarczyæ wodê, ¿eby póŸniej ode-
braæ œcieki. Chcia³bym modernizacjê
oczyszczalni rozpocz¹æ jeszcze w tej
kadencji, ale do takich dzia³añ musi-
my siê odpowiednio przygotowaæ, po-
czynaj¹c od odpowiedniego wzmoc-
nienia zespo³u kadrowego. Równie¿
na ten aspekt nie mo¿emy byæ obojêt-
ni, bo chc¹c realizowaæ coraz wiêcej
zadañ, tak¿e inwestycyjnych, musimy
mieæ profesjonaln¹ kadrê. W ogóle od
pocz¹tku kadencji skutecznie zatrud-
niamy pracowników w myœl zasady,
¿e im bardziej doœwiadczona i profe-
sjonalna kadra urzêdnicza, tym wiêk-
sza skutecznoœæ w realizowaniu za-
dañ i potrzeb mieszkañców. Ostatnio
uda³o nam siê zatrudniæ pe³nomocni-
ka do spraw ochrony œrodowiska. Li-
czê, ¿e wspó³praca bêdzie owocna,
tym bardziej, ¿e by³ to jeden z postula-
tów radnych. Ju¿ wczeœniej dostrze-
gali oni niedobory kadrowe w urzê-
dzie w zakresie œrodowiskowym, st¹d
na komisjach wprost wyra¿ali potrze-
bê, aby urz¹d zatrudni³ osobê, która
bêdzie zajmowaæ siê m.in. ochron¹ i
czystoœci¹ powietrza. Wiele zreszt¹
spraw poruszanych na komisjach,
które s¹ tematycznie poœwiêcone naj-
ró¿niejszym zagadnieniom i proble-
mom, omawiamy kompleksowo i
doœæ szczegó³owo. Na pewno
przek³ada siê to nie tylko na d³ugoœæ
samych posiedzeñ. Te najd³u¿sze po-
trafi¹ trwaæ czasami do 5 godzin. Ale
to pokazuje, ¿e jako urz¹d podchodzi-
my do spraw bardzo powa¿nie.

Niedawno by³a omawiana na jed-
nym z posiedzeñ kwestia nieprze-
strzegania regulaminu korzystania z
jeziora przez u¿ytkowników sprzêtu
wodnego, zw³aszcza napêdzanego
silnikami spalinowymi. Rzeczywiœcie
jest to spory problem, który nie tylko
zak³óca spokój i generuje ha³as, ale
przede wszystkim chodzi tu o wzglê-
dy bezpieczeñstwa i zagro¿enie dla
innych osób. Wszyscy maj¹ równe
prawo do rekreacyjnego korzystania
z jeziora. Dlatego podj¹³em rozmowy
z Urzêdem Marsza³kowskim,
wiedz¹c, ¿e marsza³ek dysponuje
pul¹ œrodków wydzielon¹ na pomoc
finansow¹ i wsparcie innych jedno-
stek samorz¹du w realizowaniu za-
dañ w zakresie bezpieczeñstwa pu-
blicznego nad wod¹. Jednoczeœnie
wiedzia³em, ¿e druhowie ochotnicy
ju¿ od d³ugiego czasu zabiegali o za-
kup ³odzi ratowniczej. Wobec tego po-
stanowi³em pozyskaæ œrodki na zakup
takiej ³odzi. Wsparcie zosta³o nam
udzielone i ju¿ niebawem ³ódŸ do nas
dotrze, aby s³u¿yæ jeszcze w obec-
nym sezonie k¹pielowym. Niewystar-
czaj¹ca iloœæ sal lekcyjnych w niepru-
szewskiej podstawówce oraz brak
miejsc przedszkolnych to podobna
sytuacja, która szybko mog³a byæ roz-
wi¹zana w³aœnie w tej kadencji. Od 1
wrzeœnia tego roku nowe przedszkole
w Niepruszewie rozpocznie swoj¹
dzia³alnoœæ, czym rozwi¹¿emy pro-
blem zg³aszany od kilku lat przez dy-
rekcjê placówki. Kolejne wa¿ne dla
mieszkañców potrzeby to budowa
œcie¿ek rowerowych. W ubieg³ym
roku powsta³a ta zrealizowana przez
powiat wzd³u¿ drogi z Buku do Szewc,
gdzie gminnym wk³adem jest wybu-
dowanie oœwietlenia na ca³ym jej
przebiegu. W tegorocznym bud¿ecie
zabezpieczyliœmy œrodki na przygoto-
wanie projektu koncepcyjnego budo-
wy œcie¿ki rowerowej biegn¹cej od
obwodnicy przez Otusz do dworca w
s¹siedztwie wsi Skrzynki. Tak¿e to
zadanie realizujemy w partnerstwie z
powiatem. Równie¿ œcie¿ka wzd³u¿
drogi wojewódzkiej 307 od stacji Or-
len do wsi Wygoda, ale to zadanie
rozszerzymy i stworzymy koncepcjê
uwzglêdniaj¹c¹ przebieg œcie¿ki do
wiaduktu przed zjazdem na Otusz
Huby. Racjonalnie patrz¹c na obecn¹
sytuacjê finansow¹ gminy, do koñca
tej kadencji jedna z tych œcie¿ek po-
winna byæ ju¿ w budowie. W temacie
œcie¿ek pozwolê sobie jeszcze wspo-
mnieæ, ¿e równie¿ zosta³y podjête
rozmowy z burmistrzem Opalenicy na
temat po³¹czenia obu gmin œcie¿k¹

rowerow¹, byæ mo¿e jeszcze w tej ka-
dencji przedstawimy konkretniejsz¹
wizjê. Wa¿ne jest, ¿e dostrzegamy
dla mieszkañców obu gmin same ko-
rzyœci i wierzê, ¿e nadejdzie ten mo-
ment, kiedy nie tylko koncepcyjnie,
ale równie¿ finansowo bêdziemy go-
towi zmierzyæ siê z t¹ inwestycj¹.

Oczywiœcie problemów, a w œlad
za nimi potrzeb i zadañ inwestycyj-
nych, które chcielibyœmy jako sa-
morz¹d zrealizowaæ jeszcze w tej ka-
dencji, jest ca³e mnóstwo. ¯artobliwie
powiem, ¿e niedawno z ust jednego
radnego us³ysza³em, ¿e chcia³bym
zrobiæ wszystko w jednej kadencji.
Wiem jednak, ¿e pozorne oszczêdno-
œci, które wynikaj¹ z niezrealizowania
danej inwestycji, dopiero siê mszcz¹ w
latach póŸniejszych i wówczas s¹ bar-
dzo odczuwalne, bo zdajemy sobie
sprawê, ¿e jednak mogliœmy siê cze-
goœ podj¹æ wczeœniej. Niby zawsze
s³yszymy, ¿e brak œrodków finanso-
wych jest powodem niezrealizowania
danej inwestycji. Wiem, ¿e stawiam
œmia³e twierdzenie, ale proszê mi wie-
rzyæ, ¿e brak œrodków finansowych nie
zawsze mo¿e byæ wyt³umaczeniem.
Przyk³adów móg³bym ju¿ podaæ wiele.
Go³ym okiem widaæ to na przyk³adzie
infrastruktury komunikacyjnej. Czasa-
mi ju¿ mo¿e okazaæ siê niemo¿liwe,
¿eby wybudowaæ œcie¿kê rowerow¹
wzd³u¿ drogi choæby przez zabudowê
mieszkaln¹. Co z tego, ¿e samorz¹d
mo¿e mieæ pieni¹dze, jeœli nie ma mo-
¿liwoœci fizycznie zrealizowaæ danego
przedsiêwziêcia. Podobnie jest w in-
nych przypadkach. Wczeœniej jako
gmina mieliœmy mo¿liwoœæ zakupu
obiektów wystawionych na sprzeda¿
b¹dŸ przejêcia od innych instytucji.
Dziœ te mo¿liwoœci s¹ bardzo ograni-
czone i niewykorzystane szanse siê
mszcz¹. Jednym z g³ównych proble-
mów w urzêdzie jest brak wystar-
czaj¹cej iloœci pomieszczeñ biurowych.
Skoro realizujemy wiêcej zadañ, to ta-
k¿e zatrudniamy kolejnych pracowni-
ków. Z tego prostego faktu potrzebuje-
my wystarczaj¹cej iloœci pomieszczeñ
biurowych, których teraz ewidentnie
brak. Dlatego teraz staramy siê wyko-
rzystywaæ ka¿d¹ okazjê, aby zwiêk-

szaæ gminny zasób nieruchomoœci. Je-
œli wiêc tylko nadarzy siê okazja, podej-
mujê rozmowy i dzia³am. Pierwsze suk-
cesy ju¿ s¹. W ubieg³ym roku gmina
naby³a nieruchomoœæ po by³ej szwalni
Bukowianka. W jednym z zakupionych
obiektów w tym roku uruchomimy miej-
ski ¿³obek, na który pozyskaliœmy œrod-
ki z dwóch Ÿróde³: Maluch+ oraz
WRPO 2014+. Natomiast obiekt, który
stanowi czêœæ wiêkszej zabudowy,
przeznaczony zostanie w g³ównej mie-
rze na potrzeby seniorów. Chcemy dla
nich utworzyæ siedzibê domu dzienne-
go pobytu oraz siedzibê dla zrzeszo-
nych w bukowskim oddziale Polskiego
Zwi¹zku Emerytów, Rencistów i Inwali-
dów. Od zesz³ego roku dzier¿awimy
równie¿ obiekt po by³ym banku. Tam z
kolei ju¿ na dniach nowo utworzony
Dom Dziennej Opieki Medycznej przyj-
mie swoich pierwszych podopiecz-
nych. Stowarzyszenie „Hospicjum Do-
mowe” – obiekt jest u¿yczany stowa-
rzyszeniu nieodp³atnie – rozpocznie
œwiadczenie us³ug terapeutyczno-re-
habilitacyjnych dla seniorów dziêki
œrodkom unijnym.

W planach mamy kolejne przed-
siêwziêcia. Najwa¿niejsze jest jednak
to, ¿e bardzo mocno koncentrujemy
siê na pozyskaniu œrodków zewnêtrz-
nych. Dlatego nasze priorytety inwe-
stycyjne s¹ tym w³aœnie powodowa-
ne. Proszê przeœledziæ szczegó³owo
tegoroczny bud¿et i zadania inwesty-
cyjne gminy. Mo¿na od razu dostrzec,
¿e praktycznie wszystkie zadania,
których siê podejmujemy, s¹ przy
wspó³udziale œrodków zewnêtrznych.
Ale zaznaczam: priorytetem jest nie
tylko udzia³ gminy w programach i
konkursach dotacyjnych, wa¿na jest
równie¿ dobra wspó³praca z innymi
samorz¹dami, a zw³aszcza z powia-
tem i województwem.

– No w³aœnie, jak uk³ada siê
wspó³praca Buku z innymi sa-
morz¹dami?

– Myœlê, ¿e ocena tej wspó³pracy
jest bardzo dobra, co potwierdzaj¹
skuteczne rozmowy z gminami cz³on-
kowskimi zwi¹zku „Selekt” czy nie-
dawno utworzony Zwi¹zek Powiato-

wo-Gminny Wielkopolski Transport
Regionalny, którego jesteœmy teraz
cz³onkiem. To cz³onkostwo bêdzie
zwi¹zane równie¿ z moim osobistym
wiêkszym zaanga¿owaniem z tytu³u
podjêcia siê pracy w zarz¹dzie
zwi¹zku. W tym roku rozpoczniemy
bardzo wa¿n¹ dla nas, sztandarow¹
inwestycjê. Myœlê, ¿e jej realizacja
bêdzie odzwierciedleniem bardzo do-
brej wspó³pracy z powiatem pozna-
ñskim oraz województwem wielkopol-
skim. Najwa¿niejsze, ¿e potrzeby
mieszkañców naszej gminy przyjmo-
wane s¹ ze zrozumieniem. Kilkukrot-
ne wizyty w Buku przedstawicieli, czy-
li wicestarosty Tomasza £ubiñskiego
oraz wicemarsza³ka Wojciecha Jan-
kowiaka, przynios³y ten skutek, ¿e na
skrzy¿owaniu ul. Grodziskiej z ob-
wodnic¹ powstanie rondo. Przede
wszystkim uda³o nam siê dokoñczyæ
dokumentacjê, która bardzo opiesza-
le powstawa³a w latach wczeœniej-
szych. Inwestycja jest mo¿liwa dziêki
wspólnej partycypacji w kosztach –
ka¿dy z samorz¹dów wyk³ada 1/3
œrodków finansowych. Prace rusz¹
jeszcze w tym roku. Jest to jedna z in-
westycji, których nie trzeba szczegól-
nie uzasadniaæ, gdy¿ powody s¹ ewi-
dentne – od wielu lat w tym miejscu
czêsto dochodzi do mniej lub bardziej
powa¿nych wypadków. Tym bardziej
teraz ta inwestycja ma niesamowicie
istotne znaczenie: jak najszybciej mu-
simy po³¹czyæ œcie¿kê rowerow¹
wzd³u¿ obwodnicy z t¹, która po-
wsta³a do Szewc. Równie¿ za kilka
dni województwo rozpocznie moder-
nizacjê drogi nr 306 od ronda w kie-
runku Stêszewa. Powiat poznañski
tak¿e planuje kolejne inwestycje dro-
gowe na terenie naszej gminy. Wa¿ne
jest równie¿ to, aby wszelkie zamiary
inwestycyjne powiatu i województwa
by³y spójne z zamierzeniami gminy.
Ju¿ teraz bardzo intensywnie sku-
piam siê na tym, aby niczego nie prze-
oczyæ, bo dla mnie najwa¿niejsze we
wszystkich inwestycjach, których nie
zawsze gmina jest inwestorem, jest
uwzglêdnienie potrzeb mieszkañców.
Zajmuje to du¿o czasu w codziennej
pracy, ale jest bardzo istotne.

– Na jakim etapie s¹ rozmowy
i ca³a procedura w kwestii przejœ-
cia ze zwi¹zku GOAP do zwi¹zku
SELEKT?

– Pod koniec czerwca odby³o siê
zgromadzenie cz³onków Zwi¹zku
Miêdzygminnego „Centrum Zagospo-
darowania Odpadów – Selekt”, pod-
czas którego przedstawiciele gmin
wchodz¹cych w sk³ad zwi¹zku jedno-
myœlnie zaakceptowali przy³¹czenie
gminy Buk. Jest to dla nas du¿y suk-
ces negocjacyjny, bo wszyscy wiemy,
¿e gospodarowanie odpadami w dzi-
siejszych czasach jest doœæ skompli-
kowane, zw³aszcza przy nieprzewidy-
walnoœci zmian przepisów oraz sza-
lej¹cych podwy¿kach. Bior¹c pod
uwagê to oraz sytuacjê, która spo-
tka³a nas jako dotychczasowego
cz³onka GOAP – wiosn¹ zostaliœmy
zaskoczeni decyzj¹ o wyjœciu ze
zwi¹zku miasta Poznania – myœlê, ¿e
kierunek przyjêty przez radnych to
najbardziej efektywne i rozs¹dne wy-
jœcie. Dlatego bardzo mnie cieszy, ¿e
na ostatniej sesji zwo³anej w trybie
nadzwyczajnym radni Miasta i Gminy
Buk przyjêli uchwa³ê o przyst¹pieniu
do Zwi¹zku Miêdzygminnego „CZO –
Selekt” oraz jego statut. Jestem teraz
pewien, ¿e od 1 stycznia 2022 roku
zapewnimy mieszkañcom sprawny
system odbioru i zagospodarowania
odpadów, w czym nam bardzo po-
mo¿e cz³onkostwo w nowym zwi¹zku.
Dotychczasowe rozmowy z gminami
cz³onkowskimi te¿ œwiadcz¹ o part-
nerstwie, choæ muszê przyznaæ, ¿e
tak jak ju¿ wczeœniej mówi³em, do-
œwiadczenie wyniesione z urzêdu
marsza³kowskiego i znajomoœæ œro-
dowiska samorz¹dowców u³atwi³y mi
podjêcie takich rozmów. Ale nie chcê
sobie przypisywaæ tutaj szczególnych
zas³ug, bo najwa¿niejsze s¹ w tym
wzglêdzie mo¿liwoœci organizacyjne i
sytuacja finansowa zwi¹zku, który
prosperuje i wywi¹zuje siê ze swoich
zadañ bardzo dobrze. Dla gminy Buk
istotne jest to, ¿e dziêki przejœciu z
jednego zwi¹zku do drugiego uniknie-
my ogromnych nak³adów finanso-
wych, które by³yby konieczne do sa-
modzielnego zorganizowania gospo-

darki odpadami. Niemniej i tak cze-
kaj¹ nas pewne zmiany w praktyce,
takie jak to, ¿e w GOAP to w³aœnie
podmiot œwiadcz¹cy us³ugê odbioru
posiada³ pojemniki, a w nowym
zwi¹zku ten obowi¹zek spoczywa na
mieszkañcach. Wiele ró¿nic w
dzia³aniu obu zwi¹zków wynika cho-
æby z ró¿norodnoœci i specyfiki sa-
morz¹dów cz³onkowskich. W GO-
APie te ró¿nice s¹ spore, a¿ czasami
bardzo skrajne. Trudno porównywaæ
Buk do gminy Swarzêdz, a tym bar-
dziej trudno porównywaæ do miasta
Poznania, gdzie zdecydowanie domi-
nuje zabudowa wielorodzinna, a to je-
den z czynników kosztu odbioru œmie-
ci. Teraz wœród cz³onków „Selekt”
bêdziemy bardziej równi, bêdziemy
wœród swoich. Wa¿ne jest te¿, ¿e
zwi¹zek czyni nak³ady inwestycyjne
na rzecz poprawy jakoœci obs³ugi, ta-
k¿e sposobów i technologii zagospo-
darowania odpadów. Inwestycje w
tym zakresie s¹ w³aœnie po to, aby ge-
nerowa³y d³ugofalowo ni¿sze koszty
zagospodarowania odpadów, a wiêc
¿eby mieszkañcy mniej p³acili za
œmieci w przysz³oœci.

– Jak Buk poradzi³ sobie z
pandemi¹, jakie wyzwania to po-
stawi³o przed urzêdem?

– Tych wyzwañ by³o sporo... Po
pierwsze ¿aden samorz¹d w kraju nie
by³ przygotowany na to, co nas
wszystkich spotka³o. Na wprowadza-
ne z dnia na dzieñ obostrzenia i ogra-
niczenia, które zupe³nie zmieni³y nie
tylko codzienne ¿ycie spo³eczeñstwa,
ale te¿ miêdzy innymi sposób realizo-
wania zadañ przez samorz¹dy, nie
by³o w ogóle czasu. Najgorsza dla
wszystkich by³a ta nieprzewidywal-
noœæ, frustracja i pesymistyczny na-
strój – przecie¿ rok temu ka¿dy kolej-
ny zdiagnozowany przypadek zaka-
¿enia by³ sensacj¹ i budzi³ grozê. Dziœ
chyba nikt ju¿ na te statystyki nie
zwraca zbytniej uwagi, za to skupia-
my siê, ¿eby jak najwiêcej mieszka-
ñców by³o zaszczepionych. I
s³usznie, bo uwa¿am, ¿e jest to jedy-
na, najbardziej skuteczna metoda
przeciwdzia³ania temu wirusowi. Pa-
miêtaæ te¿ trzeba, ¿e wprowadzanie
kolejnych zasad bezpieczeñstwa i ob-
ostrzeñ poci¹ga³o za sob¹ konse-
kwencje tak¿e finansowe. Przez
okres pandemii i skutki spo³eczno-go-
spodarcze, które by³y bardzo dotkliwe
dla wielu, jako samorz¹d na pewien
czas wstrzymaliœmy realizacjê na-
szych zamierzeñ inwestycyjnych,
musieliœmy skupiæ siê na oszczêdno-
œciach, a realizowaæ tylko te, które
by³y albo ju¿ rozpoczête, albo nie-
zbêdne. Wszelkie wydatki na infra-
strukturê rekreacyjn¹, czyli m.in na
place zabaw, zosta³y odstawione na
dalszy plan. Nie oznacza to jednak, ¿e
zrezygnowaliœmy z nich ca³kowicie.
Czêœæ zostanie zrealizowana jeszcze
z tegorocznego bud¿etu, a kolejne w
przysz³orocznym i nastêpnym. By³a co
prawda pomoc rz¹dowa, ale ta pomoc
nie nadesz³a od razu i nie pokry³a
wszys tk ich pot rzeb, w iêc sa-
morz¹dy musia³y sobie radziæ na
wszelki mo¿liwy sposób. Dziœ mogê
stwierdziæ, ¿e jako gmina podo³aliœ-
my, zw³aszcza ¿e od pocz¹tku ukie-
runkowaliœmy siê na czêste komuni-
katy dla mieszkañców oraz na
wsparcie poprzez dowóz zakupów
czy póŸniej transport na szczepie-
nia. Myœlê, ¿e chocia¿ nie wszystkie
decyzje spotka³y siê ze zrozumie-
niem, a wielu z nas, mieszkañców,
doœwiadczy³o osobistych tragedii, to
wyci¹gnêliœmy z tego czasu wiele
cennych wniosków i przemyœleñ, a
na pewno jako spo³ecznoœæ wycho-
dzimy z pandemii wzmocnieni. Ta-
k¿e ja sam, gdy¿ zbieg³o siê to w
czasie z tragicznym wypadkiem, w
wyniku którego straci³em przyjaciela
i jednoczeœnie cennego doradcê.
Wa¿ne jest, ¿e dziêki zaanga¿owa-
niu, dyspozycyjnoœci, elastycznoœci
i gotowoœci do pracy zdalnej moich
wspó³pracowników, kierowników
jednostek organizacyjnych, mimo
tych wyj¹tkowych okolicznoœci, dziœ
realizujemy rekordowy bud¿et inwe-
stycyjny. Teraz czas siê otrz¹sn¹æ,
aby z now¹ energi¹ i jeszcze skutecz-
niej wykonywaæ nasze obowi¹zki i ra-
zem dzia³aæ na rzecz naszej wspólnej
przysz³oœci.

� rozmawia³a Karolina Kaczmarek
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� Zmodernizowany Wiejski Dom Kultury w Dobie¿ynie

� Parking buforowy przy ul. Wielkowiejskiej w Buku

� Ulica Kwiatowa w Wielkiej Wsi po przebudowie


