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 Najbliższa kadencja samorządu będzie stała pod znakiem inwestycji, które doprowadzą 

do wzrostu poziomu życia mieszkańców gminy. Wszystkie realizują moje dążenie do 

stworzenia gminy nowoczesnej, otwartej, przyjaznej i bezpiecznej. Po wyborze na burmistrza 

rozpocznę realizację przedsięwzięć, dotyczących miasta i wsi. Oto ich lista: 

 

- dalsza budowa i modernizacja dróg, chodników i ścieżek pieszo-rowerowych na terenie 

miasta i gminy. 

 

- budowa i modernizacja dróg we współpracy z powiatem krotoszyńskim (między innymi 

ulica Klemczaka, Chwaliszewska, Langiewicza, Zamkowy Folwark, Kobierska i 

Przemysłowa), budowa ścieżki pieszo-rowerowej Krotoszyn – Brzoza, 

 

- kontynuacja współpracy z powiatem krotoszyńskim przy rozbudowie i doposażeniu szpitala, 
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- współpraca z Główną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad w Poznaniu przy przebudowie 

dróg krajowych nr 15 i 36 na terenie Krotoszyna, w tym budowa trzech rond, ścieżek pieszo- 

rowerowych, oświetlenia, modernizacja drogi krajowej 36 Krotoszyn-Ostrów wraz z budową 

ścieżki pieszo-rowerowej, 

 

- zakończenie opracowania studium korytarzowego dla obwodnicy Krotoszyna na drogach 

krajowych nr 15 i nr 36, zabiegi w instytucjach krajowych o uwzględnienie budowy 

obwodnicy Krotoszyna w krajowych planach inwestycji strategicznych, 

 

- rewitalizacja alei Powstańców Wielkopolskich, stworzenie Centrum Usług Społecznych w 

kinie, rewitalizacja terenów wokół Jeziora Odrzykowskiego (nowy plac zabaw, nowy 

skatepark, tor rowerowy do jazdy ekstremalnej, budowa nowego stadionu, pole namiotowe, 

miejsca dla spotkań młodzieży), ta inwestycja realizowana będzie przy współfinansowaniu z 

unijnego programu JESSICA ze stałym oprocentowaniem 0,56% przez cały dwudziestoletni 

okres spłaty, 

 

- rewitalizacja Promenady, która także stanie się doskonałym miejscem rekreacji i spotkań dla 

młodzieży, 

 

- urządzenie wybiegu i placu zabaw dla psów, 

 

 - dalsza odnowa obszarów wiejskich współfinansowana z Programu Rozwoju Obszarów 

Wiejskich i ze środków Lokalnej Grupy Działania, stworzenie programów działalności 

świetlic wiejskich, na przykład wiejskie dzienne punkty seniora i punkty żłobkowe, 
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- modernizacja świetlic w Wielowsi i Ustkowie, budowa grzybków w Unisławiu i Jankowie, 

 

- dalsza modernizacja bazy oświatowej i przedszkolnej, wprowadzenie elektronicznego 

naboru do szkół i przedszkoli oraz internetowej wypożyczalni bibliotek szkolnych, dostęp do 

szerokopasmowego Internetu dla wszystkich jednostek oświatowych, wprowadzenie 

elektronicznego systemu usług dla mieszkańców 

 

- termomodernizacja krytej pływalni Wodnik, uruchomienie lodowiska, rozpoczęcie 

modernizacji odkrytego basenu, kontynuacja programu nauki pływania dla siedmio- i 

ośmiolatków oraz seniorów 50+, 

 

- stworzenie miejsca do kąpieli na krotoszyńskich Błoniach, 

 

- remont Krotoszyńskiej Biblioteki Publicznej ze środków pozyskanych z Ministerstwa 

Kultury i Dziedzictwa Kulturowego oraz budowa Jednostki Aktywności Krotoszyn przy 

Krotoszyńskim Ośrodku Kultury ze środków unijnych, 

 

- budowa ścieżki dydaktyczno-ekologicznej wraz z wieżą widokową ze środków 

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, 

 

- współdziałanie z seniorami – oddanie do użytku dziennego domu pobytu seniora, 

wprowadzenie Karty Seniora, powołanie Rady Seniorów i ścisła z nią współpraca, 
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- kontynuacja dofinansowania wymiany pieców nieekologicznych na ekologiczne i budowy 

przydomowych oczyszczalni ścieków, rozbudowa kanalizacji na obszarach wiejskich w 

ramach aglomeracji  krotoszyńskiej, 

 

- uruchomienie programu „Mieszkanie+”, 

 

- realizacja programu instalacji ogniw fotowoltaicznych i innych źródeł odnawialnych na 

posesjach mieszkańców z pozyskanej dotacji unijnej, co zaowocuje niższymi rachunkami za 

energię dla mieszkańców gminy, 

 

- dalsza rewitalizacja parku miejskiego, nowe nasadzenia, budowa zagrody ze zwierzętami i 

miejskiej strefy wypoczynku, 

 

- uruchomienie dotowanej „zielonej linii” autobusowej na terenie Krotoszyna, 

 

- rozbudowa systemu rowerów miejskich, 

 

- współpraca z przedsiębiorcami, utrzymanie ulg podatkowych, poręczenia kredytowe i 

zabezpieczenie wadiów dla przedsiębiorców w ramach Samorządowego Funduszu Poręczeń 

Kredytowych w Gostyniu, 

 

- współpraca z Galerią Krotoszyńską w jej rozbudowie i powstaniu restauracji McDonaldʼs,  

 

- dotacje z Lokalnej Grupy Działania dla przedsiębiorców na obszarach wiejskich, 
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- współpraca w zakresie wzajemnej promocji turystycznej z Lokalną Grupą Działania Dolina 

Baryczy, 

 

- rozszerzenie działalności Centrum Krotoszyńskich Inicjatyw, doradztwo dla małych firm, 

 

 

- współpraca z klubami sportowymi i stowarzyszeniami, wspieranie ich działalności dzięki 

Otwartemu Konkursowi Ofert, Inicjatywie Lokalnej i konkursowi dotyczącemu promocji, 

współdziałanie z organizacjami i grupami nieformalnymi, 

 

- współorganizacja imprez sportowych na poziomie ogólnopolskim, europejskim i 

światowym, 

 

- konsultacje z sołectwami i radami osiedli, aktywizacja świetlic wiejskich dzięki działaniom 

Krotoszyńskiego Ośrodka Kultury i w ramach inicjatyw lokalnych, zwiększenie środków dla 

najaktywniejszych, 

 

- współpraca z powstającą Miejską Radą Młodzieżową, poszerzenie oferty kulturalnej dla 

ludzi młodych przez pomoc w organizacji imprez kulturalnych (techno, hip hop) i 

kontynuację cyklu koncertów Więc Wiec, 

 

- konsultacje on-line wyboru gwiazdy Krotofestu, dzięki czemu mieszkańcy będą mieli 

bezpośredni wpływ na wybór muzycznego wykonawcy, 
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- wspieranie działalności Ochotniczych Straży Pożarnych, podwyższenie ekwiwalentu za 

udział w akcjach ratowniczych, 

 

- współdziałanie z Policją i Państwową Strażą Pożarną, 

 

- kontynuowanie współpracy z Ogródkami Działkowymi, utrzymanie systemu ogrodowych 

dotacji, 

 

- dalsze pozyskiwanie środków zewnętrznych na inwestycje i rozwój społeczny. 

 

Realizacja planów inwestycyjnych i funkcjonowanie mechanizmów tworzenia społeczeństwa 

obywatelskiego zapewni naszej gminie zrównoważony rozwój, a wśród jej mieszkańców 

wzmocni poczucie więzi z małą ojczyzną. 

 

Pozdrawiam 

Franciszek Marszałek 


