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EchaOkolic.pl: Jakie to uczucie objąć stanowisko burmistrza Grodziska Wlkp. na
trzecią kadencję? Czy emocje po kampanii wyborczej już opadły?
Henryk Szymański: Emocje dopiero opadają. Jednakże wszystkim powtarzam, iż na tę
trzecią kadencję pracowałem przez dwie poprzednie. Mieszkańcy mieli możliwość oceny
moich działań, po raz kolejny zaufali mi. Myślę, że mieszkańcy nie do końca mają
świadomość tego, jak duże środki z funduszy unijnych pozyskujemy. Dzięki temu miasto i
gmina dynamicznie się rozwija. To dla mnie ogromne wyzwanie. To wielka szansa, której nie
można zaprzepaścić. Dlatego staram się być wszędzie, gdzie to możliwe. Dla mnie tydzień
roboczy nie trwa pięć dni, tylko pełne siedem. Jako burmistrz muszę być dostępny dla
mieszkańców w zasadzie przez cały czas. Wychodzę bowiem z założenia, że to burmistrz jest
dla ludzi, a nie ludzie dla burmistrza. Jest to więc misja. A wybór na trzecią kadencję jest dla
mnie jeszcze większym wyzwaniem i zobowiązaniem, niż wybory na kadencje poprzednie.
Przed nami wciąż są duże inwestycje. Inwestycje bardzo czasochłonne i kosztowne. A
musimy je zrealizować w określonych ramach czasowych. Jednakże wiem, że uda się je
przeprowadzić, bo wierzę w swoją załogę, czyli w ludzi, z którymi przez tych osiem lat
wspólnie tworzyłem dzisiejszy wizerunek naszego miasta.
EO: W poprzednich wyborach nie było kontrkandydata. Odbył się w zasadzie plebiscyt
„za” lub „przeciw”. W tegorocznej kampanii w szranki stanęła rywalka. Czy aż do
chwili ogłoszenia pierwszych wyników miał Pan poczucie niepewności co do tego, jak się
rozłożą głosy wyborców?
HS: Zawsze należy mieć szacunek do konkurentów. Nie można powiedzieć sobie, że na 100
procent zwyciężę. Jednakże gdzieś tam głęboko miałem przeczucie, że wyjdę z kampanii
zwycięsko.
EO: Jakie będą pierwsze decyzje w tej nowej kadencji? Czy możemy spodziewać się,
jako mieszkańcy Grodziska, jakichś rewolucyjnych zmian?
HS: W moim przypadku będzie to kontynuacja programu, który ukształtował się w pierwszej
kadencji i realizowany był także w drugiej. Raczej nie będzie zmian osobowych wśród moich
współpracowników. Ale używając przenośni powiem tak – początek nowej kadencji to dobry

moment, żeby pociąg, który ruszył 4 lata temu zatrzymał się na stacji, by jego pasażerowie
mogli się poprzesiadać w przedziałach. Jedni usiądą przy oknie, inni na miejscach
środkowych. Wszyscy ci, którzy chcą ruszyć tym pociągiem w dalszą podróż muszą zająć
właściwe miejsca i ruszyć w dalszą drogę. A ja cenię sobie przede wszystkim lojalność,
fachowość i pracowitość.
EO: Prosimy jednak o pewne uszczegółowienie. Co będzie przysłowiowym „oczkiem w
głowie” podczas Pańskiej trzeciej kadencji na stanowisku burmistrza Grodziska Wlkp.?
HS: Na pewno infrastruktura techniczna, której jeszcze na terenie gminy brakuje. Mam tu na
myśli poprawienie ciągów komunikacyjnych poprzez budowę nowych i modernizację już
istniejących. Poza tym musi być kontynuowany i zakończony do 2014r. program kanalizacji
gminy. Musimy także mocno postawić na aktywizację społeczeństwa poprzez sport, rekreację
i kulturę. Działania w tym zakresie objąć mają mieszkańców Grodziska reprezentujących
wszystkie grupy wiekowe. Począwszy od dzieci, na seniorach skończywszy. A z moich analiz
wynika, że jest duże społeczne zapotrzebowanie na tego typu działania.
EO: Czy ma Pan już jakąś konkretną wizję, jak te działania z dziedziny sportu,
rekreacji i kultury mają być realizowane, czy koncepcja taka będzie się dopiero
tworzyła?
HS: Ja również czytam i przysłuchuję się debatom mieszkańców. Chciałbym wprowadzić
większy udział lokalnej społeczności przy planowaniu i organizowaniu różnorakich imprez.
Zadaniem gminy jest stworzenie zaplecza infrastrukturalnego. Natomiast realizacja
przedsięwzięć kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych powinna następować przy
współpracy ze stowarzyszeniami i innymi organizacjami mieszkańców, które będą chciały coś
w Grodzisku zmienić. Jestem otwarty na wszelkiego rodzaju dyskusje i pomysły. Nie
chciałbym jednak, żeby utrwalało się zjawisko, że tylko gmina coś organizuje, natomiast
mieszkańcy nie są zadowoleni z takich działań, a przy tym sami nie uaktywniają się w
tworzeniu życia miasta. Wiele takich przykładów mógłbym tu przytoczyć.
EO: Przypuszczamy, że spora grupa Grodziszczan przyjmie Pańskie słowa z dużym
zainteresowaniem i nadziejami.
HS: Cieszyłoby mnie to. Posłużę się jeszcze przykładami. Dotychczas rajd rowerowy
organizowała gmina. Zgłosiłem pomysł stworzenia stowarzyszenia cyklistów. Nie udało się
go powołać do życia w zaplanowanym pierwotnie terminie, ale chciałbym, żeby do końca
tego roku ono powstało. W przyszłym roku gmina będzie mogła ogłosić konkurs na
zorganizowanie np. dwóch rajdów rowerowych. Jednego leśnego, drugiego szosowego.
Jednego na wiosnę, drugiego na jesień. Samorząd zapewni fundusze, udzieli pomocy, ale
główny ciężar organizacyjny wezmą na siebie sami zainteresowani.
EO: A czy w sprawach dotyczących kultury będzie działał ten sam mechanizm?
HS: Oczywiście. Jeśli czytam, że na jakimś koncercie bawiło się ponad 150 osób, to gmina
może wspomóc organizację, np. przeglądu zespołów rockowych lub innych imprez
kulturalnych. Gmina zapewni fundusze i lokum, np. w Centrum Kultury, ale niech znajdzie
się ktoś, kto takie wydarzenie zorganizuje, np. stowarzyszenie, które z pasją odda się swoim
zainteresowaniom.
Myślę, że zaspokojenie, poprzez różne imprezy, potrzeb „duchowych” mieszkańców oraz

potrzeb związanych z ich aktywnością fizyczną, powinno być realizowane przez gminę tylko
w stopniu niezbędnym i podstawowym. Reszta powinna zależeć od aktywności i
pomysłowości samych mieszkańców. Przy czym współpraca na linii gmina - mieszkańcy
opierać się musi na zasadach, o których mówiłem chwilę wcześniej.
EO: Zdaje sobie Pan sprawę z tego, że to będzie na początku bardzo trudne? Kto wie
czy nie trudniejsze niż wybudowanie wodociągu.
HS: Wiem o tym dobrze, ale tylko w taki sposób będzie można się przekonać, jaką naprawdę
społecznością jesteśmy.
EO: Dzień po wyborach nie będziemy drążyć szczegółów. Chcieliśmy poznać wizję
kolejnej kadencji i naszym zdaniem została ona przez Pan dość wyraźnie zarysowana.
Czy chciałby Pan za naszym pośrednictwem przekazać coś społeczności miasta i gminy
Grodzisk Wlkp.?
HS: Chciałbym podziękować mieszkańcom za to, że po raz kolejny mi zaufali. Z tymi
mieszkańcami, którzy na mnie nie głosowali i kreują mój negatywny wizerunek, chętnie bym
się spotkał. Przecież wszyscy żyjemy w tym samym mieście i gminie. Poruszamy się po tych
samych ulicach, korzystamy z tej samej infrastruktury i instytucji. Wszyscy więc chcemy,
żeby było nam tu dobrze. Jednakże obawiam się, że ci niezadowoleni, to raczej wolą
anonimowo krytykować, a w pracę na rzecz gminy raczej się nigdy nie włączą. Diagnoza ta
nie jest dla mnie powodem do radości. Przecież wszyscy jesteśmy tylko ludźmi i mamy prawo
popełniać błędy. Ja potrafię wyciągać z nich wnioski.
EO: Dziękujemy za rozmowę.

