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Landkreis Konin ist einer der 
größten Landkreise Großpolens 
(Wielkopolska). Er liegt im Her-
zen Polens, an der Kreuzung 
der wichtigsten nationalen und 
internationalen Verkehrswege 
und verfügt über einen günsti-
gen Zugang zu den internationa-
len Flughäfen in Posen und War-
schau. Landkreis Konin bietet 
außergewöhnliche touristische, 
historische und landschaftliche 
Attraktionen. 
 Die Anhänger der aktiven 
und passiven Touristik: Segler, 
Motorbootfahrer, Jäger, For-
scher von Naturphänomenen 
und historischen Einmaligkei-
ten, die im Landkreis Konin ih-
ren Urlaub verbringen möch-
ten, werden über Langeweile 
nicht klagen. Was erwartet Sie 
hier? 
 Landkreis Konin ist vor al-
lem ein Paradies für die Lieb-
haber der Erholung am Was-
ser. Auf die Touristen warten 
hier der schiffbare Fluss Warthe 
(Warta) und siebzehn Seen. Die 
miteinander über Kanäle und 
Schleusen verbundenen Rinnen-
seen sind für die Wassersporte 
und Segel- und Kajakfahrten 
einfach ideal. An den Ufern der 
sauberen Seen liegen viele Er-
holungszentren hohen Stan-
dards. 
 Landkreis Konin ist der ein-
zige Ort in Europa, wo man 
Wassersporte sogar im Winter 
treiben kann. Sehr berühmt ist 
die Regatta Barbórkowe (Rega-
ty Barbórkowe), die im Dezem-
ber am See Pątnowskie abge-
halten wird. Unsere schönen 
und warmen Gewässer zie-
hen auch viele Angler aus den 
weitesten Ecken Polens an. 
Besonders gute Bedingungen 
bieten die folgenden für die 
Angler zugänglichen Seen:   
Mikorzyńsko - Wąsowkie, 
reich an Brachsen, Karpfen, 
Barschen, Plötzen, Schleien, 
Aalen, der See Ślesińskie, reich 
an Zandern, Schleien, Rotfe-
der, und der See Licheńskie, 
in dem Amur und Silberkarp-
fen gezüchtet werden.
 Landkreis Konin hat nicht 
nur malerische Gewässer an-
zubieten. Die Vielfalt der hier 

Natur – das bessere 
Antlitz der Zivilisation

vorkommenden Waldbestän-
de garantiert eine faszinieren-
de Begegnung mit der Natur. 
Fast 40% der Landkreisfl äche 
befi ndet sich unter rechtlichem 
Schutz. Auf die Liebhaber der 
Flora und der Fauna warten hier 
4 geschützte Gebiete, 6 Reser-
vate, 59 Naturdenkmäler und 
2 Landschaftsparks. In diesen 
wertvollen Naturbeständen fi n-
den viele einmalige Vögelarten, 
Säugetiere, Pfl anzengattungen 
und vom Aussterben bedroh-
te Reptilien Zufl ucht. Für die 
Touristen, die Wanderungen 
bevorzugen, gibt es hier inter-

essante Routen, darunter gut 
gekennzeichnete touristische 
Wanderwege, Fahrradwege 
sowie didaktische und ökologi-
sche Routen. 
 Die an Pilzen und Jagdtie-
ren besonders reichen Wälder 
werden die Erwartungen der 
anspruchvollsten Pilzsammler 
und Jäger erfüllen. In allen Jagd-
kreisen gibt es u.a.: Wildschwei-
ne, Damwild, Fuchse, Rebhüh-
ner, Hirsche, Rehe, Marder, 
Marderhunde, Hasen, Fasane, 
Gänse, Graugänse, Stockenten, 
Blesshühner, Krickenten. Das 
größte Säugetier, das auf freier 
Wildbahn, in den feuchten Wäl-

dern und auf den Sumpfgebie-
ten unseres Landkreises lebt, ist 
der Elch. 
 Neben den natürlichen Ge-
gebenheiten der Landschaft ist 
das Kulturerbe im Landkreis 
Konin präsent. Gutshäuser, 
Palais, einmalige sakrale Ge-
bäude erinnern an die Vergan-
genheit dieser Gebiete und an 
ihren bedeutenden Einfl uss auf 
die Entstehung des polnischen 
Staatswesens und Katholizis-
mus. Jedes Jahr besuchen Hun-
derttausende von Pilgern aus 
aller Herren Ländern das Sank-
tuar der Gottesmutter und die 
Basilika in Licheń. Weniger be-

kannt, aber auch sehr wertvoll 
und außergewöhnlich sind die 
Sakralobjekte in Kazimierz Bis-
kupi und der Kloster der Kamal-
dulenser Mönche in Bieniszew. 
Durch das Gebiet des Landkrei-
ses laufen viele historische Rou-
ten: die sog. Bernsteinroute, die 
Route der romanischen Denk-
mäler und der Holzkirchen, Zi-
sterzienserroute, Klosterroute, 
Piasten-Route, deutsche und 
schottische  Route. 
 Liebe Touristen, wenn 
Sie sich vorzüglich erho-
len möchten, besuchen 

Sie uns! Landkreis Konin 
lädt Sie herzlichst ein!

Bazylika Mniejsza w Licheniu/
Basilika in Licheń

Rezerwat Bieniszew/Reserve Bieniszew
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Powiat Koniński, jeden z naj-
większych powiatów w Wielko-
polsce, położony w samym cen-
trum Polski, na skrzyżowaniu 
krajowych i międzynarodowych 
szlaków komunikacyjnych, z 
łatwym i szybkim dostępem 
do międzynarodowych lotnisk 
w Poznaniu i w Warszawie, to 
wyjątkowe miejsce oferujące 
szeroką gamę walorów tury-

Natura – lepsze oblicze 
CYWILIZACJI

oraz poszukiwacze osobowości 
przyrodniczych i ciekawostek 
historycznych, wybierając na 
wypoczynek powiat koniński, 
na pewno nie będą narzekać na 
nudę. Jakich więc atrakcji mogą 
się spodziewać?
Powiat Koniński, to przede 
wszystkim prawdziwy raj dla 
miłośników wypoczynku nad 
wodą. Na turystów czeka tu 
żeglowna rzeka Warta i 17 je-
zior. Rynnowe jeziora połączo-
ne systemem kanałów i śluz za-
chęcają wprost do uprawiania 
sportów wodnych oraz do ka-
jakowych i żeglarskich wędró-
wek. Nad jeziorami o wysokiej 
czystości wód rozmieszczone 
są liczne ośrodki wypoczyn-
kowo-rekreacyjne o wysokim 
standardzie. 
 Co ważne, Ziemia Koniń-
ska jest jedynym miejscem w 
Europie gdzie można uprawiać 
sporty wodne nawet w środku 
zimy. Szeroko znane są np. Re-
gaty Barbórkowe, odbywające 
się w grudniu na jeziorze Pąt-
nowskim. Nasze piękne i ciepłe 
wody przyciągają także rzesze 
wędkarzy, nawet z najdalszych 
miejsc Polski. Szczególnie ko-
rzystne warunki do wędkowa-

nia występują na udostępnio-
nych dla celów rybacko - poło-
wowych jeziorach: Mikorzyń-
sko-Wąsowkim, obfi tującym w 
leszcze, karpie, okonie, płocie, 
liny i węgorze, Ślesińskim – zna-
nym głównie z połowów sanda-
cza, lina, wzdręgi i klenia, czy też 
Licheńskim, wykorzystywanym 
do hodowli amura, i tołpygi. 
 Ale Powiat Koniński, to 
nie tylko malownicze akweny. 
Różnorodność występujących 
tu zasobów leśnych gwarantu-
je przygodę ze wspaniałą przy-
rodą. Blisko 40% terytorium 
powiatu objęte jest ochroną 
prawną. Na miłośników fauny i 
fl ory czekają 4 obszary chronio-
nego krajobrazu, 6 rezerwatów, 
59 pomników przyrody oraz 2 

parki krajobrazowe. Te cenne 
kompleksy przyrodnicze sta-
nowią ostoję dla unikatowych 
gatunków ptaków, ssaków i ro-
ślin, oraz zagrożonych gatunków 
płazów. Turyści preferujący pie-
sze wędrówki znajdą wiele cie-
kawych tras, w tym oznakowane 
szlaki turystyczne, rekreacyjne 
trasy rowerowe oraz ścieżki dy-
daktyczne i ekologiczne.
 Lasy słynące z obfitości 
grzybów i zwierzyny łownej 
zaspokoją wymagania nawet 
najbardziej wybrednych grzy-
biarzy i myśliwych. Gatunkami 
występującymi we wszystkich 
obwodach łowieckich są, m.in: 
dziki, daniele, lisy, kuropatwy, 
jelenie szlachetne, sarny, jeno-
ty, kuny leśne, zające, bażanty, 
gęsi, gęgawy, krzyżówki, łyski i 
cyraneczki. Największym ssa-
kiem żyjącym na swobodzie, w 
wilgotnych lasach i bagnach na-
szego powiatu jest łoś.
 Szeroką gamę walorów 
przyrodniczych i krajobrazo-
wych, uzupełniają dobra spuści-
zny kulturowej. Dwory, dworki 
i pałace oraz unikatowe zabytki 
o charakterze sakralnym przy-
pominają o przeszłości okolic i 
ich znaczącym wpływie na roz-
wój rodzącej się państwowości i 
katolicyzmu polskiego. Każdego 
roku, setki tysięcy pielgrzymów 
z całego świata odwiedza Sank-
tuarium Matki Bożej Licheńskiej 
oraz Bazylikę w Licheniu. Do 
nieco mniej znanych lecz nie-
zwykle cennych należą obiekty 
sakralne w Kazimierzu Bisku-

stycznych, przyrodniczych i hi-
storycznych.
 Sympatycy turystyki czyn-
nej i biernej: żeglarze, motoro-
wodniacy, wędkarze, myśliwi 

Starostwo Powiatowe 
w Koninie/
Landkreisamt Konin 
al. 1-go Maja 9, 62-510 Konin
tel. +48 63 240 32 00
fax +48 63 240 32 01
www.powiat.konin.pl  
www.turystyka.powiat.konin.pl 
powiat@powiat.konin.pl

pim i Klasztor oo Kamedułów 
w Bieniszewie. Przez teren 
powiatu przebiega także wie-
le szlaków historycznych: Bur-
sztynowy, Romański, Zamków, 
Drewnianych Kościołów, Cy-
sterski, Klasztorów, Niemiecki, 
Piastów i Szkocki. 
 Drogi Turysto, jeśli my-

ślisz o wspaniałym wy-
tchnieniu i relaksie, to za-
planuj go razem z nami. 

Powiat Koniński zaprasza. 

Gopło-Warthe-Kanal

Na jeziorze Mikorzyńsko-Wąsowskim/
Am See Mikorzyńsko-Wąsowskie

W lasach gminy Krzymów/In den 
Wäldern der Gemeinde Krzymów


