Basen kryty we Wrześni. Lodowisko sztuczne
W latach 1945–1989 nie doszło do urzeczywistnienia budowy we Wrześni
basenu krytego, niemniej jednak władze poczyniły pewne kroki mające na
celu jego powstanie.
Głównym inwestorem miał być POSTiW we Wrześni, 50 procent ogólnych
nakładów miał ponieść Totalizator Sportowy, część dofinansowania miała
pochodzić z budżetu Spółdzielni Inwalidów.
Na 1973 rok planowano rozpoczęcie budowy (według dokumentacji
– sposobem gospodarczym), po wcześniejszym zaadoptowaniu dokumentacji
typowej.
Pomysłów na lokalizację basenu było kilkanaście. Niestety, w latach PRL-u
nie udało się ich urzeczywistnić; stało się to dopiero po 1989 roku, kiedy
powstał Świat Wodny „Cenos”.
Podobnie, nigdy w rzeczywistości PRL-owskiej nie udało się urzeczywistnić pomysłu założenia we Wrześni sztucznego lodowiska. Władze lokalne
starały się przez wiele lat o zdobycie środków finansowych oraz aprobaty
władz wojewódzkich ze względu na tradycję uprawiana sportów zimowych
w powiecie wrzesińskim. Przykładem zabiegania władz lokalnych o urzeczywistnienie tego projektu było posiedzenie Powiatowego Komitetu Kultury
Fizycznej i Turystyki z udziałem przedstawiciela Komitetu Wojewódzkiego
PZPR J. Śledziejowskiego, na którym omawiano kwestię budowy sztucznego
lodowiska we Wrześni.
W maju 1972 roku – jak informował R. Łapawiec – na posiedzeniu Powiatowego Komitetu Kultury Fizycznej i Turystyki we Wrześni były trudności
z uzyskaniem dokumentacji typowej dla takiego obiektu. Lodowisko sztuczne
i kryta pływalnia miały zostać usytuowane na terenie stadionu przy ulicy
Szkolnej, w miejscu płyty boiska do piłki nożnej.
Dokumentacja na część chłodniczą miała zostać wykonana przez Przedsiębiorstwo Doświadczalne Przemysłu Urządzeń Chłodnicznych w Krakowie,
na część budowlaną dokumenty mieli wykonać specjaliści z Wrześni. Obie
dokumentacje miały zostać sporządzone w 1973 roku. Rok później miała
ruszyć budowa lodowiska sztucznego.
Sztucznego lodowiska Września doczekała się dopiero po okresie transformacji ustrojowej. 1 grudnia 2001 roku otwarto sztuczne lodowisko na
terenie Łazienek przy ulicy Gnieźnieńskiej. Po czterech latach od otwarcia
lodowiska, w 2005 roku, we Wrześni pojawiły się dwie drużyny hokeja na
lodzie; pierwszą z nich – Victorii – dowodził A. Jędrzejowski, drugą – DuoMedu – Wojciech Przybylski. W 2005 roku drużyny wystartowały w I Turnieju
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Malta Cup 2005. W klasyfikacji generalnej zawodów (na 12 drużyn) zespół
Victorii zajął drugie miejsce, natomiast drużyna Duo–Medu uplasowała się
na trzeciej pozycji.
3 lutego 2008 roku na sztucznym lodowisku doszło do spotkania wrzesińskiej drużyny WTH Krispol Września z Dzikimi Kunami z Poznania. Mecz
zakończył się zwycięstwem drużyny wrzesińskiej 8:1.
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