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Września bombonierką Wielkopolski

Temat schroniska wcale nie ucichnąłWrześnia gospodarzem dożynek wojewódzkich 

Zmiana w kalendarzu imprez. Dożynki powiatowe odbędą się nie w Pyzdach, jak pier-
wotnie planowano, a we Wrześni.
– Nie rozpatrujemy tego w kategoriach porażki. Po prostu wynikła taka, a nie inna sytu-
acja, i to rozumiemy – zapewnia sekretarz gminy Pyzdry Przemysław Dębski.
Zgodnie z tradycją, powiatowe święto plonów co roku odbywa się w innej gminie. 
Po Kołaczkowie (na zdjęciu: dzielący chleb wójt Wojciech Majchrzak) w tym przyszła 
kolej właśnie na Pyzdry. Wydawało się, że nikt i nic nie zmieni tych planów. Tymczasem...
– Zwrócił się do nas marszałek Marek Woźniak z propozycją zorganizowania dożynek 
wojewódzkich na terenie naszego powiatu. Początkowo rozważaną lokalizacją były 
Pyzdry, jednakże po wstępnej analizie okazało się to zbyt trudne ze względów logistycz-
nych – słyszymy od starosty Dionizego Jaśniewicza.
Wybór padł na Wrześnię – bo największa, bo stolica powiatu itd. Wojewódzkie obchody 
święta plonów będą zarazem archidiecezjalnymi. Już wiadomo, że zostaną przeprowa-
dzone w ostatnią niedzielę sierpnia.
Dlaczego marszałek zaproponował zorganizowanie dożynek w powiecie wrzesińskim? 
Jego rzeczniczka prasowa Anna Parzyńska-Paschke uzasadnia tę decyzję chęcią pro-
mowania co roku innej części Wielkopolski.
– Mocna deklaracja zarówno ze strony burmistrza, jak i starosty o gotowości do podję-
cia tego wyzwania okazała się dla nas przekonująca – tłumaczy.
Właśnie trwa ustalanie programu uroczystości. Odbędzie się według utartego schematu: 
otwarcie wystawy rolniczej, msza święta, przemarsz korowodu, tradycyjny obrzęd i wie-
czorny koncert gwiazdy, którą ma być zespół T. Love.
Nie wiadomo jeszcze, ile będzie kosztowało całe przedsięwzięcie. Mają się do niego do-
łożyć wszystkie jego strony. 
– Dziś, na etapie planowania uroczystości dożynkowych, nie jesteśmy w stanie po-
wiedzieć, jak będzie wyglądał ostateczny kosztorys – zastrzega A. Parzyńska-Paschke. 
Jednocześnie wyraża przekonanie, że zakrojona na dużą skalę uroczystość spotka się 
z licznym zainteresowaniem mieszkańców powiatu wrzesińskiego.
Jak zapewnił nas starosta, dożynki powiatowe w Pyzdrach odbędą się za rok. Ponoć bur-
mistrz Krzysztof Strużyński tę decyzję przyjął ze zrozumieniem.  TOS

 Obrońcom zwierząt z Polski 
z odsieczą przyszła koleżanka 
z Niemiec, Steffi   Ackerman  Fot. KUL

 S. Krajniak podczas majówek zajmuje się także konferansjerką Fot. R. Lipigórski

nia uchwała rady miejskiej czy opi-
nia powiatowego lekarza weterynarii.

– Po uzyskaniu odpowiedzi na wie-
le pytań (ratusz ma na to 14 dni – 
przyp. red.) zdecydujemy co dalej – 
mówi E. Śmigielski.

W temat schroniska zaangażo-
wał się również wspomniany wcze-
śniej J. Wojciechowski. Interwe-

niował m.in. u Głównego Lekarza 
Weterynarii. Efekt? Powiatowy le-
karz w Białogardzie Piotr Szykow-
ny przysłał do burmistrza Toma-
sza Kałużnego pismo protestacyjne, 
w którym napisał, że obiekt w Bia-
łogardzie nie jest przystosowany 
do przyjęcia tak wielkiej ilości psów. 
Wrzesinskie przytulisko – na wnio-
sek europosła – skontrolowała rów-
nież policja. Żadnych nieprawidło-
wości jednak nie stwierdzono.

– Nie planujemy zaprzestania wy-
syłania psów do Białogardu (na ra-
zie wyjechało tam 17 czworonogów 
– przyp. red.). Pismo od P. Szykow-
nego jest opinią, a nie zaleceniem – 
mówi Mirosław Morawski, kierow-
nik schroniska. – Będziemy tam 
wysyłać psy, jak tylko zwolni się 
(w Białogardzie – przyp. red.) miej-
sce. Nie wiem, jak długa to potrwa.

Obrońcy zwierząt nie próżnu-
ją; zaadoptowali już 12 czworono-
gów z przytuliska, kolejnych 10 jest 
do niej przygotowywanych (wyra-
bia im się paszporty, ponieważ poja-
dą do Niemiec). – Jestem oburzona 
działaniami i decyzjami waszych lo-
kalnych władz – mówi Steffi Acker-
man, która szuka czworonogom do-
mów za Odrą.  KUL

Obrońcy praw zwierząt nie odpusz-
czają. Przeciwnie – rozpętali burzę 
z piorunami. W sprawę wrzesińskie-
go schroniska zaangażowali m.in. 
wiceministra zdrowia Jakuba Szul-
ca (PO) i europosła Janusza Wojcie-
chowskiego (PiS). Jak mówią, nie 
mieli wyjścia.

– Byliśmy i jesteśmy przez urzęd-
ników traktowani jak intruzi – ubo-
lewa Elżbieta Śmigielski, prezes 
fundacji ochrony zwierząt Mrunio. 
– Traktują nas po macoszemu i nie 
chcą udostępnić nam odpowiednich 
dokumentów dotyczących schroni-
ska. O umówieniu się na spotkanie 
z burmistrzem również nie ma mowy.

E. Śmigielski wkroczyła więc 
16 maja do ratusza jako... asystent 
społeczny wiceministra J. Szulca. 
Zażądała odpowiedzi na wiele pytań. 
Obrońcy praw zwierząt są bowiem 
przekonani, że decyzja o wysyłce 
100 psów z przytuliska przy ul. Sikor-
skiego do schroniska w Białogardzie 
jest niezgodna z prawem. Twierdzą, 
że gmina Września nie miała prawa 
dysponować psami, które wyłapa-
no w innych gminach na terenie po-
wiatu wrzesińskiego i w gminie Czer-
niejewo. Ich zdaniem do tej decyzji 
wymagana jest również odpowied-

– Czyli... chleba i igrzysk? 
– Tak, to jest właśnie kolejny cel. 

Września ma być postrzegana jako 
miasto najlepszych koncertów, za-
równo przez mieszkańców innych, 
sąsiednich gmin i powiatów, ale tak-
że dać wrześnianom i mieszkańcom 
gminy okazję do zabawy na imprezie 
o wysokim poziomie. Ale nie stawia-
my tylko na kulturę masową. Wrze-
śnia ma być miastem fotografii, foto-
grafików, wystaw, plenerów... Wtedy 
osiągamy efekt, o który nam cho-
dzi – zrównoważony rozwój na wie-
lu płaszczyznach: gospodarczej, kul-
turalnej i oświatowej itd. Chcemy 
przyciągnąć do Wrześni młodych lu-
dzi, aby nie uciekali do innych du-
żych miast, a chcieli tu mieszkać, 
uprawiać sport, wypoczywać, roze-
rwać się i pokazywać Wrześnię in-
nym: zieloną latem, świątecznie 
oświetloną zimą.

– Czy wykonywane są analizy da-
nych demograficznych, bezrobocia, 
aby zmierzyć efekty promocji?

– Nie mamy takich konkretnych 
celów strategicznych, że np. w 2012 
we Wrześni mieszka 10 tys. więcej 
osób i wszyscy mają pracę. Września 
ma się rozwijać w stabilnym tempie 
i przyciągać inwestorów. To podsta-
wowy miernik. Do tej pory udało się 
pozyskać: Gestamp, Gescrap, Aquilę, 
Wheelabrator i ostatnio Uflex.

 Rozmawiała Marzena Zbierska

Wrześnię ze strajkiem Dzieci Wrze-
sińskich, z Tonsilem... W naszym za-
myśle Września ma się kojarzyć tak-
że z największymi inwestycjami, jak 
Tarnowo Podgórne czy Kąty Wro-
cławskie. Tu duże znaczenie mają 
misje gospodarcze, filmy promocyjne, 
katalogi, ulotki itp., ale najlepszą pro-
mocję robią sami inwestorzy. Przeło-
mem stało się pojawienie się Gestam-
pu. Kolejni inwestorzy myślą: skoro 
Hiszpanie tu są, to nie bez powodu.

– Udało się wykreować ten 
wizerunek?

– Sądzę, że tak. Spotykam lu-
dzi, którzy przyjeżdżają do Wrześni 
i mówią, że słyszeli o inwestorach, 
o dobrym klimacie inwestycyjnym 
we Wrześni. Słyszałem też porówna-
nie: wy jesteście jak dobra bombo-
nierka. Trafne.

– Jak do pozyskiwania inwestorów 
ma się np. finansowanie koncertów 
gwiazd?

– Nie ma bezpośredniego związ-
ku, może poza tym, że raz do roku, 
po ciężkiej pracy, każdy z mieszkań-
ców ma prawo do rozrywki. I miasto 
chce tę rozrywkę zapewnić. To nie 
tylko koncerty, ale także inne imprezy, 
jak Rodzinny Rajd Rowerowy, w któ-
rym uczestniczą cztery tysiące rowe-
rzystów. To moim zdaniem dowód 
na to, że wrześnianie są z tych róż-
nych form rozrywki zadowoleni i każ-
dego roku chcą w nich uczestniczyć. 

O promocji Wrześni mówi 
Szymon Krajniak, kierownik 
referatu promocji w ratuszu. 

– Co władze Wrześni chcą osiągnąć, 
promując miasto?

– Działania promocyjne są skiero-
wane priorytetowo na przyciąganie 
inwestorów. To jest cel numer jeden. 
Chcemy, aby miasto mogło się roz-
wijać, żeby mieszkańcy byli zadowo-
leni. Muszą mieć przede wszystkim 
pracę, która daje dochody i stabil-
ność finansową. Wtedy będą zaspo-
kajać podstawowe potrzeby i będzie 
ich stać na dobra wyższego rzędu. 
Generalnie chodzi o to, aby lokalne 
społeczeństwo stawało się zamoż-
niejsze. Na tym korzysta cała gmina.

– To cel. A narzędzia?
– Najpierw trzeba było mieć 

co promować, czyli należało przy-
gotować grunty pod inwestycje. Na-
stępnie trzeba było spowodować, aby 
w Polsce, w Europie i na świecie roz-
poznawano Wrześnię jako miejsce, 
które posiada dobre warunki do in-
westowania. Postawiliśmy na stra-
tegie wyróżniania się i identyfika-
cji wizerunku. Powstało nowe logo 
Wrześni i slogan „Września – miasto 
w centrum zainteresowania”. Zo-
stały wykonane badania, z których 
wynikało, że 90% Polaków kojarzy 


