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Z wizytą w gminie...

Grodzisk
Wielkopolski
Jakie znaczenie dla ogólnej kondycji gminy ma
działalność inwestycyjna
oraz pozyskiwanie środków unijnych?
Bez korzystania z pomocy,
jaką daje nam członkowstwo w UE, gmina Grodzisk
Wielkopolski nie rozwijałaby się tak pręŜnie. Począwszy od 2002 r. do dziś stale korzystamy z kaŜdej
szansy i aplikujemy o środki europejskie. Dzięki temu
została rozbudowana i wyremontowana sieć dróg,
powstała obwodnica miasta, przeprowadzono termomodernizację szkół
i obiektów gminnych. Imponująca baza obiektów
sportowych i rekreacyj-

wymianę poglądów, doświadczeń. To takŜe szansa
zbiorowego reprezentowania interesów wszystkich
samorządów. To rónieŜ doskonałe miejsce promowania gminy, prezentowania
ofert w tym szczególnie inwestycyjnych.
Jaka jest oferta turystyczna dla gości przybywających do gminy?jfhsbnmjh
Jesteśmy „Miastem z Ŝyciem”, i nie jest to pusty slogan. Nasza mała ojczyzna
tętni Ŝyciem. Grodzisk Wielkopolski to doskonałe miejsce na weekendowy wypad
dla miłośników tradycji, historii i amatorów aktywnego
spędzania wolnego czasu.

Ratusz w Grodzisku Wlkp.

nych, sieć szlaków pieszo
– rowerowych, wyremontowane świetlice wiejskie,
nowe odcinki kanalizacji
i wodociągu, to takŜe efekt
naszych działań . Wszystko
to wpłynęło na poprawę
warunków Ŝycia mieszkańców i ochrony środowiska.
Gmina stała się otwarta na
inwestorów.
Jakie znaczenie dla gminy
ma
członkostwo
w organizacjach skupiających samorządy lokalne tj. Stowarzyszenie
Gmin i Powiatów Wielkop o lski?h fg ag b hg g h ljij
To wyjątkowa szansa na

wybrać się na grzyby, czy
rozpalić grilla w wigwamie.
Dodatkową atrakcją tego
miejsca, jest nowoczesna
strzelnica sportowa. Zapraszamy na obiekty sportowe, gdzie znajdują się
boiska, korty tenisowe,
a takŜe nowoczesny skatepark. Zimą czynne jest
tu lodowisko. PodróŜ drezynami z moŜliwością zorgan i zo wa nia
pikniku
na
Rozmowa z Henrykiem Szymańskim,
trasie to kolejBurmistrzem Grodziska
na
atrakcja.
Wielkopolskiego
Dla amatorów
sportów rekreacyjnych przygotowano W ykorzystać wszystkie
około 130 km ścieŜek pie- moŜliwości jakie daje UE,
szo – rowerowych. Zapra- przyciągnąć nowych inweszamy do naszego miasta storów. Chcemy sukcesyw-

Ul. Szeroka w Grodzisku Wlkp.

Cztery zabytkowe kościoły,
ratusz, studnia Bernarda
z jego figurą obok, urokliwe
uliczki, przepiękne kamienice, to tylko nieliczne miejsca
jakie warto zobaczyć i odwiedzić. W zabytkowym Parku Miejskim, mieści się Muzealna Izba Pamięci i Tradycji. Odrestaurowany park
z przepięknym stawem, fontanną i licznymi alejkami
zaprasza na spacer. W upalne dni czekają odkryte baseny kąpielowe. W Wiejskim Centrum Kultury
i Sportu w Zdroju, moŜna
pobiegać, uprawiać Nordic
Walking, pojeździć rowerem,
zagrać w tenisa stołowego,

Grodzisk
Wielkopolski

takŜe podczas odbywających się imprez. Do najbardziej znanych naleŜą
Dni Grodziska, Gronalia
i Grodziski Półmaraton
Słowaka. Ta ostatnia impreza w ciągu zaledwie
czterech edycji, wyrosła
na sztandarową
wśród
amatorów biegania. Weekend w Grodzisku Wielkopolskim to najlepszy sposób na odpoczynek po
tygodniu cięŜkiej pracy.
Nie wierzcie nam na słowo, przyjedźcie i przekonajcie się sami.

Park nocą w Grodzisku Wlkp.

nie poprawiać stan dróg
i chodników w mieście i na
wsiach wraz z wymianą
niezbędnej infrastruktury
technicznej. Wszystkie
działania gminy mają słuŜyć przede wszystkim zadowoleniu Ŝyjącej t
u
społeczności lo- kalnej.

Urząd Miejski w Grodzisku Wlkp.
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Jakie są najbliŜsze plany
rozwojowe gminy?gbnh
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