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Ostro
poszliœmy
za ciosem

rozmowa z
Brunonem Wolskim,
wójtem gminy Kaczory
      
     


Przede wszystkim zapewni³bym, ¿e do
nas warto przyje¿d¿aæ, bo jesteœmy wyj¹tkow¹ i przyjazn¹ gmin¹. Dogodna komunikacja, walory turystyczne, dynamiczny rozwój
gospodarczy sprawiaj¹, ze dobrze siê u nas
¿yje, pracuje i wypoczywa. Piêkne krajobrazy ze wzgórzami morenowymi, jeziorami
rynnowymi, malownicza krawêdŸ doliny
Noteci i lasy, s¹ niew¹tpliwie atrakcyjn¹ zachêt¹ dla turystów. Zachêt¹ dla inwestorów
natomiast, s¹ ujête w planach zagospodarowania przestrzennego, grunty pod dzia³alnoœæ gospodarcz¹.
W naszej gminie panuje przyjazna atmosfera, któr¹ wspó³tworz¹ w³adze samorz¹dowe i ¿yczliwi, przedsiêbiorczy mieszkañcy.
Oni w³aœnie, w g³ównej mierze, s¹ autorami
naszego kaczorskiego sukcesu.


G³ównie infrastrukurê. Myœlê, ¿e chyba
jesteœmy jedn¹ z niewielu gmin w Polsce,
która by³aby w pe³ni wyposa¿ona w sieæ wodoci¹gow¹, kanalizacyjn¹, gazow¹ (gaz
ziemny) i telefoniczn¹. Dokonaliœmy tego
przy wspó³udziale – co chcia³bym szczególnie podkreœliæ – wszystkich mieszkañców.
Gdyby nie ich uczestnictwo, prawdopodobnie bylibyœmy dopiero w po³owie drogi. Dzisiaj z dum¹ mo¿emy mówiæ o sukcesach,
a przecie¿ nie by³o ³atwo, bo wszystkie inwestycje realizowaliœmy jednoczeœnie. Narzuciliœmy sobie ostre tempo i poszliœmy za
ciosem. Œmia³o siêgnêliœmy po œrodki pomocowe i dotacje. Aby sprostaæ wyzwaniu, zaci¹galiœmy kredyty, które w chwili obecnej
s¹ ju¿ niewielkie.
Naszym priorytetem i oczkiem w g³owie
jest te¿ oœwiata. Gdy inni likwidowali przedszkola, u nas ca³y czas one funkcjonowa³y,
s¹ modernizowane, rozbudowywane. Wychowaniem przedszkolnym objêto oko³o
90% dzieci w wieku od 3 –6 lat. Mamy piêkn¹ szko³ê w Kaczorach, wczeœniej wybudowano szko³ê w Œmi³owie i rozbudowano
w Dziembowie. Szczycimy siê dwoma halami sportowymi oraz boiskami sportowymi
we wszystkich so³ectwach. W gminie dzia³aj¹ cztery kluby sportowe, ka¿dy z nich posiada pe³no wymiarowe boisko, na trzech pobudowano trybuny. Powodów do dumy jest zatem niema³o.
    
     
         
 

To zale¿y kto mówi i kto pisze. Zak³ad
jest uci¹¿liwy, przede wszystkim ze wzglêdu
na emisjê odorów. Po 2004 roku, po wprowadzeniu unijnych przepisów sanitarnych,
konieczna by³a budowa drugiego zak³adu
utylizuj¹cego miêdzy innymi odpady bydlêce. Nowy zak³ad pod wzglêdem ekologicznym nie jest uci¹¿liwy. Zosta³a w nim zastosowana najnowoczeœniejsza termiczna technologia unieszkodliwiania gazów powstaj¹cych przy utylizacji. Obecnie metoda ta
wprowadzana jest w starym zak³adzie. Za
dwa, trzy miesi¹ce uci¹¿liwoœci odorowe powinny zostaæ ostatecznie wyeliminowane.
      
     
     
     

Proszê pamiêtaæ, ¿e jest to sztandarowy
zak³ad na tym terenie, zatrudnia 1600 osób,
w tym oko³o 600 z naszej gminy, p³aci solid-

ne podatki do gminnej kasy. Nasz bud¿et
i dochód na jednego mieszkañca (ko³o 2000
z³otych), s¹ porównywalne do oœciennych
gmin. To nie jest du¿o, ale bez Farmutilu bud¿et by³by o wiele ni¿szy. Henryk Stok³osa
p³aci podatki od nieruchomoœci, od œrodków
transportowych, dziêki niemu mamy dobry
udzia³ w podatku dochodowym od osób fizycznych, jeden z wy¿szych w powiecie.
Uwa¿am, ¿e Henryk Stok³osa bardzo pozytywnie wp³yn¹³ na rozwój naszej gminy.
Gdy w kraju szala³o bezrobocie, u nas by³o
ono niewielkie, gdy brakowa³o pasz dla
zwierz¹t „Farmutil” je produkowa³, gdy problemem sta³ siê zbyt produkcji rolnej, „Stok³osa” je kupowa³. To s¹ ewidentne przyk³ady pozytywnych dzia³añ na rzecz naszej spo³ecznoœci.
Utrzymywane na najwy¿szym poziomie
podatki, które równie¿ p³aci³ Henryk Stok³osa, pozwala³y na inwestowanie, budowanie
infrastruktury. Efekty utwierdzaj¹ nas
w przekonaniu, ¿e by³a to dobra droga.
      


Bo to jest cz³owiek, o którym nale¿y mówiæ pozytywnie, I tak ocenia³a go wiêkszoœæ
mieszkañców regionu, wybieraj¹c w latach
1989 do 2005 do Senatu RP.
      

Przede wszystkim odnowienie wszystkich
dróg i chodników oraz budowa nowych po³¹czeñ drogowych miêdzy miejscowoœciami
so³eckimi. Przygotowujemy dokumentacjê
i projekty, by aplikowaæ o œrodki unijne. Gotowy jest ju¿ wniosek na rozbudowê szko³y
i budowê sali gimnastycznej w miejscowoœci
Dziembowo oraz na budowê dróg i chodników w czêœci gminy.
Przygotowywana bêdzie dokumentacja
na p³ywalniê w Kaczorach, której realizacja
przypadnie na nastêpn¹ kadencjê. Bêdziemy
inwestowaæ w wypoczynek i turystykê,
zgodnie z wieloletnim Planem Inwestycyjnym, równie¿ w przysz³ej kadencji.
    

Najchêtniej gram w bryd¿a sportowego,
który jest moim hobby, Poza tym lubiê szachy, uwielbiam spacery i jazdê na rowerze.
Sport to mój konik, dlatego bardzo dbam, by
mieszkañcom stworzyæ jak najlepsze warunki do jego uprawiania.
Lubiê spêdzaæ czas z rodzin¹, z ¿on¹ i doros³ymi ju¿ dzieæmi. Moi najbli¿si daj¹ mi
si³ê i wsparcie.
  

Rozmawia³a Ewa Stasiak
    

