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Gminy mają się czym pochwalić
W Polsce świętowano z okazji 30-lecia samorządności w naszym kraju. Nie inaczej było w gmi-

nach powiatu poznańskiego. Oczywiście, ze względu na cały czas obowiązujące obostrzenia wy-
nikające z rozprzestrzeniania się koronowirusa, uroczystości miały nieco inny charakter. W Czerwonaku 
na przykład sadzono drzewa oraz zakopano kapsułę czasu, o czym warto przeczytać na stronie czwartej. 
Zdecydowana większość inicjatyw związanych z jubileuszem miała jednak charakter wirtualny.

Na stronach internetowych, nie tylko gmin, można było  wziąć udział w konkursach wiedzy czy też 
zobaczyć okolicznościowe fi lmy nawiązujące do wydarzeń sprzed lat. W sieci nie brakowało też archi-
walnych fotografi i, które najlepiej pokazują, jak zmieniło się nasze życie na przestrzeni ostatnich 30 
lat. Jak wyglądała nasza rzeczywistość pod koniec XX wieku, a jak prezentuje się obecnie. Dla wielu, 
zwłaszcza młodych ludzi, takie porównania to świetna lekcja najnowszej historii.

Strefy podmiejskie to obszary dużych przekształceń środowiskowych i urbanistycznych, a także 
przemian ekonomicznych, społecznych  i demografi cznych. Zmieniająca się rzeczywistość społeczno-

-gospodarcza, m.in. przesunięcia w poziomie koncentracji ludności, budownictwa czy miejsc pracy,  
wzrost wymagań co do jakości zarządzania terytorialnego i zaspakajania potrzeb społecznych miesz-
kańców to wyzwania, przed którymi stały i stoją samorządy.

Warto zatem pamiętać i przypominać, czego poszczególne samorządy dokonały, i jakie warunki do 
życia, do pracy, rekreacji i wypoczynku tworzyły mieszkańcom. W związku z tym zapytaliśmy w 17 
urzędach gmin powiatu poznańskiego, z czego ich mieszkańcy mogą być najbardziej dumni i czym mo-
gą się pochwalić? Wskazanie tego jednego, najważniejszego osiągnięcia nie było proste i oczywiste, bo 
wybierać trzeba było z wielu powstałych inwestycji, działań na rzecz obywateli czy też różnego rodzaju 
inicjatyw społecznych. 

Ich różnorodność wskazuje nie tylko na wielość zadań wykonywanych przez samorządy, ale także 
umiejętność podążania w kierunku, w którym zmierzają mieszkańcy, a nawet niekiedy wyprzedzania 
tendencji. To dobrze, bo świadczy o tym, że samorządy działają sprawnie i służą swoim mieszkańcom.

Puszczykowska hala widowiskowo-sportowa 
zachwyca nie tylko wyglądem, ale i możliwo-
ściami. Hala posiada pełnowymiarową płytę z 
boiskami do piłki ręcznej, koszykowej, siatko-
wej, a także - co w Puszczykowie znamienne 
- kortami do badmintona, osiem szatni, salę 
konferencyjną i fi tness. Dzięki parametrom 
możliwe jest organizowanie w niej rozgrywek 
sportowych o randze międzynarodowej oraz 
dużych wydarzeń kulturalnych. Przyległy orlik 
lekkoatletyczny z bieżnią o długości 200 m, bo-
iskiem ze sztuczną trawą, rzutnią do pchnięcia 
kulą, skocznią do skoku w dal oraz trybunami 
na ponad 100 osób otworzył nowe możliwości 
trenowania różnych dyscyplin w Puszczykowie.

Puszczykowo

Na przestrzeni ostatnich 30. lat edukacja 
i oświata od zawsze były w Swarzędzu na 
pierwszym miejscu. Dążąc do permanentnego 
rozwoju bazy i infrastruktury szkolnej i oko-
łoszkolnej, regularnie modernizowano szkoły i 
budowano nowe. Szkoła podstawowa w Zala-
sewie została otwarta 3 września 2015 roku. 
To piękny, nowoczesny budynek, posiadający 
28 w pełni wyposażonych sal lekcyjnych, peł-
nowymiarową halę sportową, w której regu-
larnie odbywają się wydarzenia sportowe ogól-
nopolskiej i międzynarodowej rangi, ściankę 
wspinaczkową, a także imponującą salą amfi -
teatralną z widownią na 300 miejsc.

Swarzędz

Miasto i Gmina Murowana Goślina stawia na 
rewitalizację wielu miejsc zapomnianych. Me-
tamorfozę przeszedł m.in. plac Powstań-
ców Wielkopolskich, gdzie powstała fontanna 
i miejsca pozwalające mieszkańcom na od-
poczynek. Remontowanych jest też wiele lo-
kalnych dróg, a w najbliższym czasie zostanie 
przebudowany wiadukt przy ul. Gnieźnień-
skiej. Rozwój gminy jest możliwy dzięki do-
brej współpracy ze Starostwem Powiatowym 
w Poznaniu oraz funduszom z Unii Europejskiej.

Murowana GoślinaM

Stęszew

Hala widowiskowo-sportowa jest ważnym 
przedsięwzięciem na inwestycyjnej mapie gmi-
ny Stęszew. Budynek posiada zespół pomiesz-
czeń o funkcji rekreacyjnej i administracyjnej 
wraz z niezbędnym zapleczem technicznym i 
higieniczno-sanitarnym. Pełne wyposażenie 
sportowe oraz techniczne umożliwia komplek-
sową organizację wydarzeń kulturalnych oraz 
sportowych. Wielofunkcyjność obiektu, a co 
za tym idzie, oferowany szeroki zakres zajęć i 
warsztatów pozwala rozwijać zainteresowania 
i pasje mieszkańców gminy.  

S

Czerwonak

Centrum Kultury i Rekreacji w Koziegłowach 
pełni funkcję gminnego (nomen omen) cen-
trum, w którym łączy się wydarzenia kultu-
ralne, artystyczne, sportowe i rozrywkowe. W 
ten sposób edukuje i integruje mieszkańców 
wszystkich gminnych miejscowości, a także go-
ści spoza granic gminy Czerwonak.

Kleszczewo

Kleszczewo to przykład dynamicznie rozwi-
jającej się gminy podmiejskiej. Samorząd nie-
zmiennie największy nacisk kładzie na wy-
soki poziom edukacji młodych mieszkańców. 
Uczniowie mają do dyspozycji doskonale wy-
posażone zaplecze dydaktyczne, nowoczesne 
obiekty sportowe i rekreacyjne.  Przykładem 
tego może być Zespół Szkół w Tulcach.

Pobiedziska

W ciągu 30 lat dla gminy Pobiedziska priory-
tetem była ochrona środowiska. Efektem tych 
działań była realizacja 160 km kanalizacji 
w ramach Związku Międzygminnego „Puszcza 
Zielonka”. Jest to znakomity fundament pod 
przyszły rozwój gminy oraz gwarancja ochrony 
dziedzictwa przyrodniczego.

Mosina

Ciekawym i atrakcyjnym miejscem, które 
chętnie odwiedzają mieszkańcy powiatu po-
znańskiego, są mosińskie Glinianki przez wiele 
lat kojarzone tylko z terenem po byłym wy-
robisku gliny. W tym miejscu udało się, przy 
wsparciu funduszy unijnych, wybudować wieżę 
widokową wraz z infrastrukturą turystyczną, 
dzięki czemu teren został na nowo zagospo-
darowany i zyskał nowe funkcje, w tym ką-
pielisko strzeżone przez ratowników oraz plażę 
z przebieralniami. Atrakcyjność tego miejsca 
podnosi tzw. Przystanek Glinianki, gdzie latem 
odbywają się imprezy plenerowe, kino letnie 
czy zajęcia dla dzieci.

MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM

Promenada pieszo-rowerowa jest wieloletnią 
inwestycją realizowaną przez Miasto i Gminę 
Kórnik. Dzięki swojemu położeniu oraz natu-
ralności stała się ważnym walorem turystycz-
nym dla mieszkańców gminy oraz turystów. 
Jej wyjątkowość polega na połączeniu najważ-
niejszych gminnych zabytków, od Zamku Kór-
nickiego, Arboretum, Kolegiaty Kórnickiej, po 
Kolegiatę Bnińską.

Kórnik

Za społeczno-gospodarczym sukcesem Gminy 
Tarnowo Podgórne stoją mieszkańcy i przed-
siębiorcy. Wychodząc naprzeciw ich potrze-
bom, gmina zbudowała i 1 września 2020 
roku uruchamia Zespół Szkół Technicznych, 
który tworzy Technikum i Szkoła Branżowa 
I st. Młodzież, która podejmie tu naukę, to 
w przyszłości nowocześnie wykształcona kadra 
zawodowców. Koszt budowy – ponad 50 mln 
zł – pokryła gmina.

Tarnowo Podgórne

Hala widowiskowo-sportowa w Luboniu to 
pierwszy pod względem wielkości i nowocze-
sności tego typu obiekt w powiecie poznańskim. 
Odbywają się w nim nie tylko wydarzenia 
lokalne, ale również o zasięgu ogólnoświato-
wym. Prace nad budową rozpoczęte zostały 
przez pierwszego burmistrza Włodzimierza 
Kaczmarka, a za czasów burmistrza Dariu-
sza Szmyta obiekt został oddany do użytku. 
W ostatnich latach aktualna burmistrz Lubo-
nia, Małgorzata Machalska zajęła się adaptacją 
terenów wokół obiektu, budując nowoczesny 
kompleks boisk zewnętrznych.

Luboń

Przez 30 lat funkcjonowania samorządu te-
rytorialnego Gmina Kostrzyn realizowała wiele 
inwestycji, a także organizowała wiele cieka-
wych wydarzeń, jednak zadaniem, które cał-
kowicie odmieni oblicze miasta oraz gminy, jest 
obecnie realizowana inwestycja dotycząca bu-
dowy tunelu pod linią kolejową E20 relacji Po-
znań-Warszawa wraz z budową ulic na terenie 
miasta Kostrzyn w rejonie ulic Grunwaldzkiej, 
Średzkiej i Powstańców Wielkopolskich. Inwe-
stycja ta poprzez budowę bezkolizyjnego prze-
jazdu usprawni nie tylko komunikację drogową 
pomiędzy dwoma częściami miasta, ale także 
znacząco wpłynie na poprawę jej jakości i bez-
pieczeństwa mieszkańców oraz zwiększy do-
stępność komunikacyjną naszej gminy.

Kostrzyn
Symptomem zmian okresu 30-lecia w gmi-
nie Dopiewo jest dynamiczna urbanizacja 
i związany z nią rozwój infrastrukturalny. 
Przykładem może być Dąbrówka, w której 
w 1990 roku mieszkało 150 osób, a dziś ma 
4,2 tys. mieszkańców. W efekcie wyrosły roz-
ległe osiedla. Obok istniejącej szkoły powsta-
ła nowa, która obecnie przechodzi drugą już 
rozbudowę. W sumie będzie się w niej uczyć, 
w systemie jednozmianowym, ok. 1000 dzieci. 
W miejscowości wybudowano drogi, wodociągi 
i kanalizację. Przy dworcu na granicy Palędzie- 
-Dąbrówka zbudowano węzeł przesiadkowy 
(pozyskując na ten cel środki z UE), z którego 
chętnie korzystają mieszkańcy dojeżdżający do 
Poznania koleją. Mieszkańcy zyskali też zjazd 
do drogi ekspresowej S11. Na terenie sołectwa 
zlokalizowano oczyszczalnię – jedną z trzech 
w gminie, zbudowaną w 2008 roku i rozbu-
dowaną sześć lat później. W lasach wytyczo-
no ścieżki spacerowe i trasę biegową, dbając 
o zrównoważony rozwój.

Dopiewo

Jednym z kamieni milowych, mających ogrom-
ne znaczenie dla rozwoju gminy Komorniki na 
przestrzeni ostatnich lat, było wybudowanie 
w 2000 roku oczyszczalni ścieków w Łęczycy. 
Budowę podstawowej sieci kanalizacji, która 
swym zasięgiem objęła całą gminę, zakończono 
z sukcesem w roku 2009, co miało korzystny 
i znaczący wpływ na podniesienie komfortu 
życia mieszkańców. Wraz z rozwojem gmi-
ny i dużym przyrostem ludności oczyszczal-
nia została rozbudowana i zmodernizowana, 
by zwiększyć jej wydajność. Dziś jest to jeden 
z najnowocześniejszych obiektów w regionie.

Komorniki 

W Gminie Rokietnica, w której dominującą 
grupę mieszkańców stanowią rodziny z dziećmi 
w wieku przedszkolnym i szkolnym, w ostat-
nich latach jednym z głównych wydatków in-
westycyjnych były nakłady na powiększenie 
posiadanej bazy oświatowej. W związku z tym 
w 2017 roku rozbudowane zostało Gimnazjum 
im. Noblistów (obecnie Szkoła Podstawowa im. 
Jana Brzechwy) dofi nansowane ze środków UE, 
a w 2019 roku zakończyła się rozbudowa Ze-
społu Szkolno-Przedszkolnego w Napachaniu. 
W tej chwili trwa budowa Szkoły w Cerekwicy 
posiadającej szereg rozwiązań proekologicznych  
– jest to największa jak dotąd jednoetapowa 
inwestycja w gminie.

Rokietnica

Dawna synagoga, obecnie Sala Miejska, położona 
przy ul. Mury 5 w Buku, jest jedną z pamią-
tek po społeczności żydowskiej, zamieszkują-
cej miasto przed 1939 rokiem. Po kapitalnym 
remoncie przeprowadzonym w latach 2017-
2018 obiekt zamieniono w multifunkcyjną Salę 
Miejską, w której odbywają się liczne wydarzenia 
kulturalne i artystyczne, posiedzenia rady miej-
skiej oraz śluby cywilne. Na antresoli znajduje się 
interesującą wystawa historyczna wzbogacona 
w urządzenia multimedialne.

Buk

W szeregu wielu projektów realizowanych przez 
samorząd Gminy Suchy Las, na szczególną uwa-
gę i wyróżnienie zasługuje budowa kompleksu 
rekreacyjno-kulturalnego w rejonie ulic Obor-
nickiej i Szkolnej w Suchym Lesie. W jego skład 
wchodzą: Hala Sportowa, Park Wodny „Octo-
pus” i Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna 
Gminy Suchy Las. Łączna wartość inwestycji to 
ok. 50 mln zł. Do tej pory z obiektów skorzysta-
ło prawie 1,5 mln klientów. 

Suchy LasSSSSSSSSSSS
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To był prawdziwy poligon
Mija 30 lat od przywrócenia samorządu w naszym kraju

27  maja, na pamiątkę pierw-
szych demokratycznych wy-

borów samorządowych z 1990 roku, 
obchodzimy Dzień Samorządu Te-
rytorialnego. W tym roku to święto 
nabiera szczególnego znaczenia, po-
nieważ mija 30 lat od wprowadzenia 
w życie ustawy, która zmieniła naszą 
rzeczywistość. Wprawdzie w kraju 
nadal obowiązują liczne obostrze-
nia związane z rozprzestrzenianiem 
się koronawirusa, to jednak w wielu 
miastach i gminach odbędą się więk-
sze i mniejsze uroczystości nawią-
zujące do tego święta. Jednocześnie 
mają one na celu przybliżyć charak-
ter i specyfi kę samych samorządów. 
– Ważne, aby o tym jak najwięcej mó-
wić, ponieważ to bardzo ważne wy-
darzenie. Reforma, do jakiej doszło 
przed 30 laty, jest, moim zdaniem, 
największym sukcesem transforma-
cji politycznej w Polsce – uważa Jan 
Grabkowski, starosta poznański. 

Na początek zatem trochę histo-
rii… „Tradycje samorządu tery-
torialnego w Polsce wywodzą się 
jeszcze z Konstytucji 3 maja. Samo-
rząd istniał również na wszystkich 
ziemiach polskich objętych zabo-
rami. Po odzyskaniu przez Polskę 
niepodległości wprowadziła go tak-
że konstytucja marcowa z 1921 ro-
ku. Samorząd zlikwidowano w Pol-
sce w roku 1950, a przywrócono 
go dopiero w roku 1990. Powołano 
wówczas do życia samorząd teryto-
rialny jako podstawową formę lo-

kalnego życia publicznego, najpierw 
na szczeblu gminy, a od 1999 roku 
także na szczeblach powiatu i wo-
jewództwa...” – można przeczytać 
w uchwale Senatu Rzeczypospoli-
tej Polskiej z 13 marca tego roku, z 
okazji 30. rocznicy odrodzenia sa-
morządu terytorialnego. 

Starosta poznański dokładnie 
pamięta wydarzenia sprzed 30 
lat. – I to praktycznie od środka, 
ponieważ w lokalnej administra-
cji publicznej działam od samego 
początku, czyli od 1990 roku. To 
właśnie wtedy zostałem radnym, 
potem zaś zastępcą wójta gminy 
Czerwonak. To był prawdziwy po-
ligon, wszystko tworzyliśmy prak-
tycznie od podstaw. Trzeba też by-
ło w trybie przyspieszonym uczyć 
się funkcjonowania administracji. 
A problemów pojawiło się mnó-
stwo. Z każdym rokiem dojrzewa-
liśmy jako samorządowcy. Teraz, 
z perspektywy czasu śmiało moż-
na powiedzieć, że przecieraliśmy 
wówczas szlaki. Podobnie było, 

kiedy kilka lat później powsta-
ły powiaty. Nie tak dawno, bo w 
ubiegłym roku świętowaliśmy 
20-lecie powiatu poznańskiego. 
Mówiłem wówczas, że nie zmar-
nowaliśmy tego czasu, że przez te 
ostatnie lata Polska, Polska po-
wiatowa i gminna wypiękniały. I 
nadal tak uważam – zapewnia Jan 
Grabkowski.

– Dlaczego reforma samorządowa 
była tak istotna? Głównie dlatego, 
że nastąpiła decentralizacja. Samo-
rządom, które są przecież najbliżej 
obywateli, przekazano kompetencje 
prawne, polityczne i ekonomiczne, 
tym samym oddając ludziom odpo-
wiedzialność za wspólnotę. Od te-
go momentu mogli oni decydować 
o tym, co ich bezpośrednio dotyczy 
i co jest dla nich najważniejsze. W 
konsekwencji tych zmian mogliśmy 
się szybciej rozwijać. Nasze małe 
ojczyzny odzyskały podmiotowość, 
my – pełnię demokratycznego dzia-
łania i sposobność podejmowania 
nowych wyzwań – dodaje starosta, 
który podkreśla także, jak ważnym 
wydarzeniem było wstąpienie Pol-
ski do Unii Europejskiej. – Dosko-
nale odnaleźliśmy się w tej sytuacji, 
stając się pełnoprawnym członkiem 
wspólnoty. Samorz ądy w ten sposób 
otrzymały potężne wsparcie fi nanso-
we, które mogły przeznaczyć na po-
ważne inwestycje w drogi, edukację, 
kulturę, bezpieczeństwo, zdrowie czy 
pomoc społeczną. Dzięki funduszom 

pozyskanym z Unii żyje nam się dużo 
lepiej i doświadczamy tego praktycz-
nie na każdym kroku – przypomina 
Jan Grabkowski. 

W tym roku uroczystości związa-
ne z 30-leciem reformy znalazły się 
nieco w cieniu walki z koronawiru-
sem. – Ta walka też jednak pokazuje, 
jak ważną rolę spełniają samorządy. 
To one przecież wspierają szpitale, 
kupują testy czy wspomagają senio-
rów oraz lokalnych przedsiębiorców. 
A robią to, choć w ostatnich latach 
rządzący naszym krajem dokładają 
im kolejne zadania, za którymi nie 
idzie żadne fi nansowanie. A to naj-
krótsza droga do różnego rodzaju 
problemów. Świętując okrągłą rocz-
nicę, warto o tym przypominać i pa-
miętać. Tak jak i o tym, że to właśnie 
samorząd w dużej mierze stworzył 
nową, piękną Polskę. Nie możemy 
dać się zawrócić z tej drogi, pozwo-
lić na zawłaszczenie przez państwo 
lokalnych demokracji – kończy Jan 
Grabkowski, który przed dwoma laty 
został uhonorowany nagrodą „Filar 
Samorządu Terytorialnego”, przy-
znawaną przez Wielkopolski Ośro-
dek Kształcenia Studiów Samorzą-
dowych, największe stowarzyszenie 
samorządów w naszym kraju. Rok te-
mu natomiast starosta otrzymał Statu-
etkę Osobowości 30-lecia Wolności 
RP w kategorii „samorząd” przyzna-
waną przez Ogólnopolską Federację 
Przedsiębiorców i Pracodawców.

Tomasz Sikorski

Reforma, do jakiej 
doszło przed 30 laty, 

jest największym 
sukcesem 

transformacji 
politycznej w Polsce 

Jan Grabkowski

W Czerwonaku wspominali przeszłość i pozostawili coś dla przyszłości
– Społeczeństwo obywatelskie to takie, które potrafi  kierować własnym 
państwem i za nie odpowiadać. I do tego służy samorząd – między inny-
mi  te słowa Jerzego Regulskiego znalazły się w specjalnym liście, który 
starosta poznański Jan Grabkowski umieścił w specjalnej kapsule czasu, 
zakopanej 29 maja tuż przed budynkiem Urzędu Gminy Czerwonak. 

Jan Grabkowski wraz z wójtami gminy Czerwonak, obecnym oraz byłymi, wko-
pali kapsułę czasu
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Tego właśnie dnia obchodzono tam 
30. rocznicę samorządności w 

Polsce. – Te obchody miały być hucz-
niejsze i trwać znacznie dłużej, ale z 
wiadomych powodów nie mogliśmy 
tych planów zrealizować. Chcieliśmy 
jednak, choćby w symboliczny sposób 
uczcić tę ważną rocznicę – powiedział 
wójt gminy, Marcin Wojtkowiak.

Gospodarz uroczystości zaprosił 
na nią byłych wójtów oraz przewod-
niczących rady gminy. Ich nazwiska 
znalazły się też na specjalnej tablicy, 
która została odsłonięta przed budyn-
kiem urzędu. – Cieszę się, że pamięta-
my o tamtych czasach. To były wspa-
niałe dni, panował wówczas wielki 
entuzjazm. Zaczynaliśmy praktycznie 
od zera, czego pewnie dzisiaj nikt nie 
jest w stanie nawet zrozumieć – wspo-
minał Mariusz Poznański, pierwszy 
wójt gminy. Jego słowa potwierdził 

Jan Grabkowski, który był wówczas 
zastępcą wójta. – To była prawdziwa 
orka na ugorze. Nie liczyliśmy godzin, 
ani dni. Chcieliśmy zmieniać państwo, 
tu u nas, w gminie Czerwonak. Uczy-
liśmy się wszystkiego, by dobrze wy-
konywać swój nowy zawód – przypo-
mniał starosta poznański.

O tym, jak bardzo przez te lata zmie-
niła się gmina mówił również obecny 
wójt. – Mam wrażenie, że osoby, któ-
re przed 30 laty budowały nowy sa-
morząd nawet nie marzyły wówczas 
o tym, że tyle uda się przez ten czas 
osiągnąć. Mieszkańcy najlepiej pa-
miętają o tym, co się wydarzyło rok 
czy dwa lata temu. Czasami trudno 
bowiem o nieco dłuższą perspektywę 
czasu. Kiedy jednak przypomnimy so-
bie, jak wyglądała gmina 30 lat temu i 
porównamy do tego, jak jest dzisiaj, to 
bez wątpienia możemy stwierdzić, że 

wykonaliśmy ogromny skok cywiliza-
cyjny – ocenił Marcin Wojtkowiak. O 
tym postępie mówił również poprzed-
ni wójt, Jacek Sommerfeld. – Cieszę 
się, że ja także dołożyłem cegiełkę do 
rozwoju naszej gminy i lokalnej spo-

łeczności. Ten rozwój by się nie udał 
gdyby nie szeroko rozumiana współ-
praca – stwierdził.

To właśnie byli wójtowie, wraz ze 
starostą poznańskim, zakopali wspo-
mnianą kapsułę czasu. Znalazły się w 

niej aktualności z gminy Czerwonak, 
specjalne listy oraz podpisy miesz-
kańców. – Chcieliśmy zostawić coś po 
sobie. Mam nadzieję, że nie zostanie 
ona wykopana prędzej niż za sto lat 
– śmiał się Marcin Wojtkowiak. Na-
stępnie zasadzono kilka drzew. Wśród 
osób, które dostąpiły tego zaszczytu 
byli również pracownicy urzędu gmi-
ny Czerwonak z najdłuższym stażem 
oraz jedna z mieszkanek gminy, która 
jest równolatką samorządu. Gatunki 
drzew były różne. Janowi Grabkow-
skiemu przypadł …grab kolumnowy. 
– Nie ukrywam, że gmina Czerwonak 
jest mi bliska, ale też nie może być ina-
czej, skoro tutaj nastąpił początek mo-
jej drogi samorządowca – podkreślał 
starosta poznański.

– Dzisiaj nie jestem w stanie przewi-
dzieć, co przyniosą kolejne dziesięcio-
lecia. Wiem jednak, że rzeczywistość 
można zmieniać na lepsze tylko dzięki 
wspólnym i niezależnym działaniom. 
To z nich bierze się siła samorządów – 
dodał. To zdanie także znalazło się w 
kapsule czasu…

Tomasz Sikorski


