
 Wykład 9 marca wygłosił Krzysztof Nadolny, kierownik Działu Produkcji Wody PWiK. 

Kolegi przyszli posłuchać też inni pracownicy przedsiębiorstwa z panią prezes Karoliną Solecką na 

czele.  

 Jeszcze przed wykładem koleżanki rozdawały przygotowaną ankietę do wypełnienia 

dotyczącą opinii o naszym Uniwersytecie. Ta „akcja” związana była z przygotowaniami do 

obchodów 15-lecia. W ramach niespodzianki można było też wylosować różne przysłowia, 

aforyzmy i cytaty wielkich ludzi. Coś w rodzaju ciasteczka z wróżbą. Ten drobiazg wywołał wiele 

uśmiechów i radości wśród uczestników wykładu. 

 Podczas wykładu dowiedzieć mogliśmy się, że studnie głębinowe na terenie Wrześni 

znajdują wodę na głębokości  150 – 170 m. Gruba warstwa gliny, ok. 50 m, znacznie utrudnia 

napływ wód opadowych. W Pleszewie wystarczają odwierty do 40 m, w Środzie Wielkopolskiej 

120 m, ale w pobliskim Sokołowie aż 175 m. W najbliższym czasie planowane są odwierty w 

Bardzie, Sokołowie, Kaczanowie i we Wrześni. W samym mieście znajduje się 17 studni 

głębinowych, w gminie 15. Nie wszystkie pompy w studniach pracują jednocześnie. PWiK 

zarządza 369 km wodociągów na terenie Gminy i 265 km we Wrześni. Stacja Uzdatniania Wody 

jest w pełni zautomatyzowana. Nasze „wodociągi” dostarczają nam bardzo dobrą wodę, zdatną do 

picia bez przegotowania. Jakość wody badana jest w laboratorium raz w miesiącu, ale na stałe o 

czystości wody świadczą małże, które w specjalnym akwarium reagują na zanieczyszczenia. 

Pracują one trzy miesiące, potem wracają do środowiska naturalnego. 

Nadzór nad przedsiębiorstwem sprawuje Gmina Września, która jest właścicielem spółki w 100%. 

Ciekawy wykład, ciekawe ilustracje, ciekawy prowadzący. 

 Po wykładzie hojni słuchacze pomogli swoimi pieniędzmi walczącej Ukrainie. Zebraliśmy 

1600 zł, które przekazaliśmy do Łucka. 

 W drugiej części obecni słuchacze mogli wysłuchać koncertu fortepianowego w wykonaniu 

uzdolnionego wrzesińskiego pianisty, Kamila Ignaszaka. W ten sposób Zarząd pragnął uhonorować 

panie z okazji Dnia Kobiet i panów z okazji Dnia Mężczyzny. Podczas koncertu mogliśmy 

wysłuchać utworów Chopina, Paderewskiego, Brahmsa, Debuss’ego. Wspaniale było odpocząć 

przy dźwiękach muzyki fortepianowej. 

 

 

                                             Była, słuchała uważnie i zrelacjonowała 

                                                   Danuta Torzewska 


