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Sprawy

Ale wielu moich rozmówców uwa¿a,
¿e s³ynne wspó³dzia³amy bardziej pasuje do ucznia ni¿ tego, który go namaci³. Umiechniêta, pogodna twarz
Franciszka Marsza³ka na ¿ywo i na setkach zdjêæ rodzi pytanie, czy jest tak
dobrze, czy mo¿e to maska polityka,
który nie chce wszystkiego pokazaæ.
Jest znany z otwartoci na kontakty
z wszystkimi, a niektórzy zastanawiaj¹ siê, gdzie s¹ granice, których lepiej
nie przekraczaæ.
 Nie ma niedosytu, zamiary s¹
wprowadzane  mówi, gdy pytam, co
nie uda³o siê w poprzednich dwóch latach.  Choæ s¹ problemy, wypracowujemy wspólne rozwi¹zania.
Tylko tyle i a¿ tyle.

Rozstania bez z³oci

Nie jest tak, mówi burmistrz, ¿e zebrania osiedlowe czy wiejskie maj¹ burzliwszy przebieg ni¿ kiedy, ¿e niby ludzie ucz¹ siê od krzykaczy PiS-u agresji.  Uczestniczê w nich od dawna. Mi
to nie przeszkadza, dobrze, ¿e mieszkañcy przychodz¹ i mówi¹ swoje. Ale
jak siê rozchodzimy, nie ma z³oci, choæ
na pewno nie s¹ usatysfakcjonowani,
bo ja nie podajê konkretnych terminów.
Sytuacja w kraju nie jest pewna,
wszystko siê zmienia.
Przyznaje, ¿e aktywnoæ obywateli... ronie, ale w konkretnych sprawach. Ostatnio np. na Parcelkach g³os
zabra³o tylko kilku, bo wiêkszoæ zadañ za³atwiono wczeniej. Do zrobienia zosta³o kilka ulic. W sensie ilociowym wyciszy³o siê.
 Znów nie us³ysza³em, kiedy w³adze zajm¹ siê zg³oszonym przez
radê osiedla problemem (15 min.
biletów parkingowych  red.). Przykre, ¿e tak siê postêpuje z mieszkañcami.  ...chodmy pieszo
i wprowadmy za chodzenie op³atê
w wysokoci 5 z³ (wypowiedzi na
zebraniu Rady Osiedla nr 5).
Na zebraniu olbrzymiej rady osiedla nr 5 (blokowiska w rejonie Komiñskiej) by³o tylko 15 osób, rozmawiano np. o znakach drogowych, czyli o tym, co dla mieszkañców jest teraz
najwa¿niejsze.
By³y te¿ inne tematy, ale burmistrz
o nich nie wspomnia³.

Przekonajcie radnych

 Zarzucaj¹ Panu, ¿e faworyzuje Pan
inwestycyjnie tereny wiejskie  mówiê.
 Do mnie docieraj¹ s¹dy odwrotne 
pada odpowied.
Zdaniem burmistrza obszary, o które pytam, maj¹ dzi inny charakter ni¿
kiedy, bo przenosi siê tam coraz wiêcej mieszkañców Krotoszyna. Podaje
znany mi przyk³ad okolic Jasnego Pola. Przyk³ad nony, ale zastanawiam
siê, czy powszechny.

A. PATEREK

 Lepiej wspó³dzia³aæ, ni¿ siê k³óciæ 
mówi burmistrz
Franciszek Marsza³ek, nawi¹zuj¹c
do has³a, które powsta³o za rz¹dów
jego nauczyciela,
Juliana Joksia.

Spokój
pana burmistrza

 Ja zarz¹dzam ca³¹ gmin¹, nie
mogê rozgraniczaæ. Jest za zrównowa¿onym rozwojem (drugie ulubione s³owo burmistrza), czyli myleniem ca³ociowym, regionalnym. Je¿eli kto nie
jest z tego zadowolony, powinien skorzystaæ z demokracji. Klucz to przekonanie radnych  spokojnie powtarza 
by g³osowali za jego inwestycj¹.  Bo
to, ¿e tam robimy za du¿o, a tu za ma³o, s³yszê prawie zawsze i na ka¿dym
zebraniu.

40 odnowionych kamienic

Wiêcej s³ów pada o plusach minionego
dwulecia.  Dokoñczylimy centrum
miasta, przywracaj¹c go ludziom. Zrewitalizowany Rynek sta³ siê miejscem
spotkañ, wypoczynku.  Odbieram
tak¿e wiele sygna³ów z zewn¹trz, ludzie
chwal¹, to co zrobilimy. Oczywicie
sklepikarze siê do koñca nie pogodzili,
ale obok ich sklepów powsta³y kawiarenki, restauracje, ogródki.
Urz¹d podj¹³ siê wielkiej pracy, naProtestuj¹cy przynieli ze sob¹ wymowne transparnety z has³ami takimi, jak chocia¿by ¯¹damy sprawiedliwoci dla Szko³y nr 1. Przez
megafon wo³ano np. Bez sprawiedliwoci! Po znajomoci! G³ono,
ale bezskutecznie nawo³ywano tak¿e burmistrza Franciszka Marsza³ka do wyjcia na zewn¹trz. (opis
protestu nauczycieli SP1 pod budynikem urzêdu miejskiego)

mawiaj¹c w³acicieli kamienic do premii rekompensacyjnych.  Jestemy jedynym tej wielkoci miastem w Wielkopolsce z ponad 40 odnowionymi domami, a ten proces trwa. Opiera siê na
bezzwrotnych premiach Banku Gospodarstwa Krajowego, w³aciciele
dostaj¹ pieni¹dze po przeprowadzeniu
remontu.
Centrum rzeczywicie piêknieje.
Ma to niekiedy humorystyczny podtekst. Burmistrz sam musia³ odwiedziæ
w³acicielki kamienic, by zechcia³y
przyj¹æ... pomoc pañstwa. Ba³y siê wype³niania formularzy, ale wesz³y w to.

Inwestycja a¿ do B³onia

Mocny cz³owiek, Julian Jok, mówi,
¿e w³adzê buduje siê wokó³ wielkich
inwestycji, których on zrealizowa³ kilka. Jego zdaniem rewitalizacja Al. Powstañców Wlkp. to projekt zbyt
skromny...
Kiedy rusz¹ prace od Kaliskiej do
B³onia? Najwczeniej w 2018 r., bo nie
og³oszono jeszcze naboru wniosków
na JESSICA, nie s¹ znane warunki po¿yczki. Jest mia³y projekt, by rewitalizacjê po³¹czyæ z o¿ywieniem spo³ecznym. Wiele pomys³ów zg³osi³y biblioteka, KOK czy muzeum, by ulicê
zamieniæ w miejsce rekreacji i ambitniejszych spotkañ. Projekt robi du¿e
wra¿enie  dwie jednokierunkowe
jezdnie, a w rodku zagospodarowany
plac wzd³u¿ ca³ej ulicy.
Rewitalizacja B³onia ma kosztowaæ
wed³ug kosztorysu ok. 40 mln z³, ra-

zem z al. Powstañców ok. 50 mln. Jeli
nie bêdzie po¿yczki, rusz¹ prace w alei,
a B³onie poczeka. W kasie jest nadwy¿ka finansowa, która czêciowo
pójdzie na ten cel. Rewitalizacja B³onia
rozpocznie siê od Stawnej wybudowa Nasza ulica ma 80 lat. Wczoraj
i dzisiaj ¿ecie wyrównali drogi, ¿eby nam gêbê zamkn¹æ. Kupê kurzu przez to jest tylko (wypowied
na zebraniu Rady Osiedla nr 4).
niem cie¿ki pieszo-rowerowej i ronda
na Winiowej. Zadanie to zostanie sfinansowane w po³owie przez gminê,
w po³owie przez powiat.

Awantura z now¹ hal¹

 Nie widzê tu ¿adnych nieprawid³owoci  mówi burmistrz. Wniosek do
JESSICA dotyczy³ lokalnego programu rewitalizacji, który obejmowa³ modernizacjê szko³y podstawowej nr
1 i budowê hali.  To nie jest hala szkolna, to jest hala miejska. Do po³udnia
s³u¿y szkole, ale póniej i w weekendy
miastu. Sprawê rozdmucha³ nauczyciel wf-u w szkole Bartosz Kosiarski,
choæ nie wydaje, siê by tylko on by³ jej
propagatorem.
Aby odzyskaæ 2,3 mln z³ VAT-u (na
sfinansowanie rewitalizacji uliczek
wokó³ Rynku), halê przekazano Wodnikowi.  Doæ d³ugo czekalimy na
zgodê ministerstwa finansów i banku,
ale otrzymalimy j¹. By³bym z³ym go-

spodarzem, gdybym nie skorzysta³ z tego odliczenia.
Burmistrz nie planuje spotkania
z senatorem Miko³ajczykiem, który
krytycznie wypowiada siê w tej sprawie.

A jednak...

... jest co, co budzi niepokój burmistrza, który z wykszta³cenia jest historykiem i prawnikiem. To recentralizacja pañstwa, zabieranie decyzyjnoci
z terenu i przenoszenie jej do centrum,
które jest w rêkach PiS. Jako polityk
ukszta³towa³ siê w czasach demokracji.
Wie te¿ du¿o na temat komunistycznego monopolu, który jest synonimem
klêski.
 Ubolewam, ¿e w tej sprawie brakuje dialogu. Jeli jednak odpowiedzi bêd¹ powierzchowne albo pozbawione merytoryki, zamierzam
dzia³aæ zdecydowanie. Wówczas
zg³oszê sprawê instytucjom kontrolnym z NIK na czele (wypowied
senatora Miko³ajczyka na temat
pisma w sprawie hali sportowej).
Franciszek Marsza³ek jest chyba typem introwertyka, który t³umi emocje
i nie lubi ich pokazywaæ. Ale obraz
spokojnego cz³owieka, który utrwali³
siê w g³owach krotoszynian, wcale nie
musi byæ prawdziwy. Cinienie rzeczywistoci jest naprawdê du¿e.
Janusz Urbaniak
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