Sposoby na upał w Poznaniu

Fala upałów znów dotarła do Poznania, temperatury jak w wakacyjnych kurortach, mamy dla Was
kilka propozycji, które pozwolą przetrwać gorące lato w mieście.

Nad Wartą
Szukając ochłody często wybieramy miejskie baseny, kąpieliska nad jeziorami, czy tereny
nadwarciańskie. Co prawda w Warcie kąpać się nie wolno, ale miejskie plaże działające od czerwca
do końca sierpnia oferują hamaki, leżaki, parasole a nawet boiska do piłki plażowej zaopatrzone w
prysznice. W wyznaczonych miejscach można też grillować a na wypoczywających czekają koncerty,
warsztaty i inne wydarzenia kulturalne i sportowe.

Plaże Miejskie i boiska będą otwarte przez całe wakacje od godziny 9:00 do 22:00.
Plaża Ogród Szeląg (Park Szelągowski, ul. Ugory, Winogrady)
Plaża Hamaki (przy Starej Gazowni Stare Koryto rzeki Warty, Centrum)
Plaża Rataje (okolice mostu Królowej Jadwigi, os. Piastowskie, Rataje)
Plaża Miejska Wilda (przy ul. Piastowskiej, na wysokości Łazienek Rzecznych).

fot. Plaża Miejska Wilda

Pływalnie letnie

●

Chwiałka

Baseny letnie znajdują się w sąsiedztwie budynku Ośrodka Sportowego. Kompleks obejmuje trzy
różnej wielkości baseny- duży o wymiarach 50×20 m i głębokości od 1,4 do 2,3 m, basen mały o
wymiarach 25×15 m i głębokości od 0,9 do 1,2 m, oraz brodzik o średnicy 16 m i głębokości do 0,5 m.
Dodatkowymi atrakcjami są boiska do gry w siatkówkę i zjeżdżalnia przy basenie średnim. Istnieje
też możliwość wypożyczenia leżaków. Opiekę medyczną zapewniają punkty sanitarne.

Baseny letnie "Chwiałka"
ul. Spychalskiego 34, Poznań
tel. (61) 833 05 11
www.chwialka.poznan.pl

fot. POSiR Chwiałka

●

Kasprowicza

Gruntownie zmodernizowany obiekt oddano do użytku publicznego latem 2018 roku. Obiekt
dysponuje obecnie brodzikiem, basenem pływackim oraz basenem rekreacyjnym ze zjeżdżalnią.
Pojawiły się też dodatkowe atrakcje wodne. Modernizację przeszedł również budynek filtrowni oraz
drugi, w którym mieszczą się szatnie, toalety i natryski. Oprócz kąpieli wodnych i słonecznych można
również skorzystać z toru do street workoutu, boiska do siatkówki plażowej oraz miejsca do gry w
bule.

Kąpielisko Kasprowicza
ul. Jarochowskiego 5-5a, Poznań.
tel: 61 866 23 45
www.posir.poznan.pl

fot. POSiR Oddział Kasprowicza

●

Termy Maltańskie - Aquapark

Aquapark to raj dla młodych, młodszych i najmłodszych miłośników wodnych wrażeń. W skład
największego parku wodnego w Polsce wchodzi 16 mniejszych i większych, głębokich i płytkich
basenów. Znajdują się tutaj wszystkie niezbędne elementy do wypoczynku. Dla osób lubiących
szybkość przygotowano 13 zjeżdżalni o różnym stopniu trudności. Basen z falami przyciąga fanów
nadmorskiego wypoczynku. Dla aktywnych przygotowano ściankę wspinaczkową, a dla najmłodszych
czeka prawdziwy statek piracki.

Osoby, które chcą się zrelaksować i zadbać o swoje zdrowie, mogą skorzystać z 2 basenów
solankowych z wodą termalną z własnego odwiertu. Na terenie Aquaparku znajdują się 4 baseny
zewnętrzne, w tym dwa całoroczne, z widokiem na Jezioro Maltańskie tworzące wspaniały klimat.
Dla spragnionych odpoczynku czeka plaża z 200 leżakami, przestronne jacuzzi, a to wszystko z
klimatyczną muzyką w tle. Pozwoli to na przeniesienie się do wakacyjnego raju.

Termy Maltańskie
ul. Termalna 1, Poznań
tel. 61 222 61 61
www.termymaltanskie.pl

fot. Termy Maltańskie

Śnieg, wiatr i mgławice
Dla tych, którzy szukają zimy w środku lata interesującą propozycją może być grota śnieżna,
znajdująca się w strefie saun Term Maltańskich. Krótka wizyta w specjalnie przygotowanym
pomieszczeniu o stale utrzymywanej poniżej zera temperaturze z pewnością pomoże na upał, ma też
działanie krioterapeutyczne.

fot. Termy Maltańskie

Dla wszystkich pragnących poczuć wiatr we włosach a przy okazji trochę się poruszać przygotowano
specjalną wodną huśtawkę w Bula Parku nad Jeziorem Maltańskim. Huśtać mogą się dwie osoby
jednocześnie. Cała zabawa polega na tym, że huśtamy się bezpośrednio pod wodospadem wody, ale
gdy się do niego zbliżamy, ściana wody na moment znika.

fot. POSiR

Nieopodal, na terenie Malta Ski można zaznać orzeźwienia podczas zjazdu na pontonach ze
sztucznego stoku narciarskiego, lub korzystając z letniego toru saneczkowego czy kolejki górskiej
Adrenaline.

fot. Malta SKI

Mgławice Aquanetu to urządzenia, które rozpylają orzeźwiającą mgiełkę wody. Zostały zamontowane
w kilku punktach w mieście: przy wejściu do Parku Wilsona, na ul. Półwiejskiej, przy Starym
Marychu, przy Starym Browarze (od ul. Ratajczaka), na placu Mickiewicza. Mgławice są
uruchamiane, gdy temperatura w Poznaniu przekroczy 25 stopni Celsjusza, zużywają o wiele mniej
wody, niż tradycyjne kurtyny wodne, są zatem bardziej ekologiczne.

fot. Aquanet

Jeziora
Wszystkie kąpieliska od 15 czerwca do 31 sierpnia, w godzinach 10:00 - 18:00 są strzeżone przez
służby ratownicze. Jakość wody można sprawdzić na stronie PSSE w Poznaniu

●

Strzeszynek

Na terenie ośrodka wypoczynkowego funkcjonuje całoroczna restauracja i obiekt noclegowy Oaza.
Do dyspozycji wypoczywających są także boiska do siatkówki, siatkówki plażowej, koszykówki oraz
wypożyczalnia sprzętu wodnego. W ramach projektu „Plażojada” teren kąpieliska wzbogacił się o
nowy plac zabaw, pomost i odnowione molo.
Adres: ul. Koszalińska 15

fot. Strzeszynek Plaża

●

Rusałka

Wśród atrakcji jest pomost-molo, siłownia zewnętrzna, plac zabaw, boiska do siatkówki plażowej,
boisko do gry w boccia, stacja naprawy rowerów, ziemny tor rowerowy i wypożyczalnia sprzętu
wodnego. Niedaleko plazy znajduje się restauracja i kilka barów. Kąpielisko posiada linię brzegowa o
długości prawie 100 metrów i plażę trawiasto-piaszczystą. Wypożyczyć tu można rower wodny
czteroosobowy, dwuosobowy, kajak oraz łódkę wiosłową. Strona www wypożyczalni
Adres: ul Golęcińska

●

Kiekrz

Nad jeziorem Kierskim są dwie plaże. Plaża Krzyżowniki po wschodniej stronie posiada linię
brzegowa o długości 40 metrów i plażę trawiasto-piaszczystą, nowy pomost, nabrzeże oraz plac
zabaw i tor do street workoutu. Przy kąpielisku ma swoje miejsce food truck z lodami, napojami i
przekąskami.

Adres: Nad Jeziorem 21

Po południowej stronie jeziora znajduje się plaża Kaskada o linii brzegowej długości 50 m, na terenie

przyległym do hotelu i restauracji Kaskada. Obiekt oferuje wypożyczenie rowerów wodnych,
pontonów, kajaków, łódek i jachtów. Obok hotelu można także skoczyć do wody z trampoliny, pograć
w badmintona, bule czy siatkówkę. Strona www wypożyczalni.
Facebook
Adres: Międzyzdrojska 37

●

Jezioro Maltańskie

Strzeżone kąpielisko usytuowane jest na południowym brzegu Jeziora Maltańskiego, blisko pola
piknikowego. Trawiasta plaża znajduje się przy specjalnie wyznaczonej bojami część jeziora i
odgrodzonej strefie pływania dla najmłodszych. W pobliżu dostępne są toalety, punkty
gastronomiczne, boisko do piłki nożnej i siatkówki plażowej, strefa do street workoutu oraz ścieżki
spacerowe i ścieżki dla sportowców. Strona www kąpieliska.
Adres: ul. Wiankowa 3

fot. POSiR, Oddział Malta

Schroń się w forcie
Zmęczeni upałem możemy zejść pod ziemię i zanurzyć się w historii miasta. Udostępnione do
zwiedzania poznańskie fortyfikacje takie jak Fort VI Fort Va czy Fort III zapewniają ochronę przed
słońcem w swoich grubych murach a w podziemnej części gwarantują stałą temperaturę ok 12 ℃

●

Fort VI

Oddany do użytku pruskiej armii w roku 1883. od nazwiska pruskiego generała otrzymał nazwę
Tietzen. W dzisiejszym stanie Fort jest jednym z najlepiej zachowanym obiektów tego typu w Europie.
Obiekt otoczony jest suchą fosą, do której dostępu strzeże 5 kaponier: rewersowa na czole, dwie
barkowe i dwie izby bojowe wewnątrz koszar. Na całej długości czoła i barków fortu rozciąga się wał
artyleryjski z remizami dla 22 dział kalibru 15 i 12 cm. W centralnej części fortu znajdują się dwa
dziedzińce, rozdzielone przez nasyp głównego korytarza komunikacyjnego (poterny). Łączy ona ze
sobą, umieszczone w szyjowej części fortu, dwukondygnacyjne koszary z podwalnią, czyli
pomieszczeniami wykorzystywanymi na potrzeby artylerii fortecznej.

W forcie odbywają się liczne imprezy historyczne, rozrywkowe, konferencje, istnieje możliwość
wynajęcia na różne okazje. Zwiedzanie odbywa się w każdą ostatnią sobotę miesiąca o godzinie
12.00 Zajmuje ono ok 1,5 godziny koszt to 10 zł/os a rezerwacja nie jest potrzebna. W innych
terminach zwiedzanie może odbywać się wyłącznie w zorganizowanych grupach, po wcześniejszym
umówieniu. Więcej informacji na stronie: Fort Poznań Event Place

ul Lutycka 115 (w pobliżu przystanek MPK Strzeszyńska I)

fot. Marek Zakrzewski

●

Fort Va

Fort Va został zbudowany w latach 1887-1890 przez armię pruską. Jest jednym z 18 fortów
artyleryjskich wchodzących w skład Twierdzy Poznań i zarazem jednym z 6 fortów pośrednich
nowego typu. W trakcie budowy otrzymał nazwę Bonin. Operatorem trasy
turystycznej,obejmującej zarówno cześć podziemną, jak i naziemną obiektu jest Stowarzyszenie
Miłośników Fortyfikacji Kernwerk. Stałe wystawy prezentują w przystępny sposób historię Twierdzy
Poznań, rozwój fortyfikacji oraz walki o Poznań w 1945 roku.

Zwiedzanie odbywa się wyłącznie z przewodnikiem ubranym w mundur historyczny, od maja do
września, we wszystkie soboty, niedziele i święta. Godziny wejść: 11:00, 12:30, 14:00, 15:30. a czas
zwiedzania wynosi około jednej godziny. Więcej informacji na stronie www

Adres: ul. Lechicka, (naprzeciwko CH Poznań Plaza)

fot. Marek Zakrzewski

●

Fort III

Fort III (Graf Kirchbach) zbudowany został w latach 1877 -1881, jest jednym z 9 fortów typu
głównego. Obiekt otoczony jest suchą fosą o 850 m długości, 5,5 m głębokości i 9 m szerokości. Na
całej długości czoła i barków fortu rozciąga się wał artyleryjski z remizami dla 21 dział. Fort posiada
dwie prochownie wojenne mogące pomieścić 35 ton prochu. Oprowadzanie z przewodnikiem
umożliwia zobaczenie najważniejszych elementów fortu w części naziemnej jak i w podziemiach.
Stałe wystawy prezentują w przystępny sposób historię Twierdzy Poznań, wyposażenie armii pruskiej.
W koszarach można zobaczyć jak żyli żołnierze na forcie, gdzie stały armaty i jakiej używano
amunicji. Trasa turystyczna jest czynna od początku maja do końca września (tylko w weekendy i
święta), w godzinach od 12 do 16. Sprzedaż biletów, przy wejściu do Fortu, 200m od kas Zoo, w dni

zwiedzania. Fort znajduje się na terenie Nowego Zoo w Poznaniu, dlatego żeby go zwiedzić oprócz
biletu na Fort, należy wykupić bilet do Zoo. Strona www
Adres: ul Krańcowa 81

fot. Fort III
zdjęcie główne: POSiR Chwiałka

