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POWIAT KONIŃSKI OBEJMUJE terytorium położone 

w środkowej części Polski, we wschodniej Wielkopolsce. 

Zajmuje powierzchnię 1.578,7 km2, co plasuje go pod 

tym względem na czwartym miejscu w województwie 

i pozwala zaliczyć do największych powiatów w kraju. 

W skład powiatu konińskiego wchodzi 14 gmin. Ludność 

powiatu konińskiego (wg stanu na 31 grudnia 2012 r.) 

liczy 128.237 mieszkańców. Zajmowany teren wchodzi 

w skład pasa Niziny Wielkopolskiej. W centralnej 

części powiatu rozpościera się szeroka dolina Warty. Na 

północ i południe od niej, wznoszą się zróżnicowane 

obszary wysoczyzn, na północy dodatkowo urozmaicone 

przez 23 jeziora polodowcowe.      

KONIN COUNTY ENCOMPASSES the territory in the 

central Poland in eastern Wielkopolska. With the area 

of 1 578,7 km2 it is ranked fourth in the Wielkopolska 

voivodship and placed in the top largest counties in 

Poland. Konin County includes fourteen communes 

with total number of 128 237 inhabitants (31.12.2012). 

The area is a part of Wielkopolska Lowlands with Dolina 

Warty (Warta Valley) in the central part of Konin 

County. A diverse areas of highlands can be found to 

the north and south with 23 lakes in the northern part 

of the county.
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POWIAT KONIŃSKI CECHUJE SIĘ stosunkowo dużą 

powierzchnią tzw. obszarów o najwyższych wartościach 

przyrodniczych oraz obszarów obejmujących elementy 

sieci ekologicznych. Powiat leży w obszarze, gdzie 

panuje klimat umiarkowany z łagodnymi zimami i niskim 

rocznym poziomem opadów atmosferycznych. Terytorium 

powiatu posiada eksploatowane zasoby węgla brunat-

nego, a Konin i jego okolice (gm. Ślesin) są też zasobne 

w wody geotermalne.   

KONIN COUNTY is characterized by a relatively large 

area of highest ecological value terrain as well as areas 

encompassing the elements of ecological networks. The 

climate is mild with mild winters and low yearly precipi-

tation average. Konin County boasts large deposits of  

brown coal as well as geothermal water deposits (Slesin 

Commune).
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NIEPODWAŻALNYM ATUTEM DLA rozwoju gospo-

darczego powiatu jest jego centralne usytuowanie z krajo- 

wymi oraz międzynarodowymi szlakami komunikacyj-

nymi (drogowymi i kolejowymi). Tereny przylegające do 

autostrady A2 – położone w granicach gmin Stare Miasto, 

Golina, Rzgów i Krzymów, to tzw. strefa przyspieszonego 

rozwoju obejmująca 220 ha. W bezpośrednim sąsiedz-

twie węzłów autostradowych powstało Wielkopolskie 

Centrum Logistyczne i wiele firm z branży produkcyjnej 

oraz logistyczno–magazynowej (Europoles – niemiecki kon- 

cern produkujący m.in. słupy i maszty oświetleniowe, 

AVANS – jeden z liderów branży RVT-AGD w Polsce, 

GRENE – duńska firma zaopatrująca branżę rolniczą. Dobre 

położenie powiatu docenił też koncern Smurfit KAPPA 

– producent opakowań z tektury falistej, czy też Logit. 

THE CENTRAL LOCATION of Konin County is one 

undisputed asset for its economical development as 

main road and railways cut through the county. The 

areas surrounding A2 motorway in Stare Miasto, Golina, 

Rzgow and Krzymow Communes comprise a zone of 

accelerated development and include 220 hectares 

totally. Many production, logistic and warehouse 

companies have been set up in the vicinity of A2 motor-

way junctions, including Wielkopolskie Centrum 

Logistyczne (Wielkopolska Logistic Centre), Europoles – 

– a German company manufacturing lampposts and 

light masts, AVANS – a top consumer electronic retailer, 

GRENE – a Danish company in agricultural branch. Our 

good location was also appreciated by Smurfit KAPPA – 

– a cardboards manufacturer as well as Logit.



Oferta
dla inwestorów

For
investors

INWESTYCJI NIE BRAKUJE też w innych gminach. 

Sompolno znane jest z produkcji owoców (głównie jabłek) 

i mebli (Intermeble), Ślesin to choćby firma Schuko – pro- 

ducent systemów filtrujących czy spore grono inwesto-

rów z branży turystycznej. W gminie Krzymów swoją 

siedzibę i zakład produkcyjny ma firma KUPIEC – jeden 

z liderów w produkcji zdrowej żywności w Polsce czy 

wspomniana już wcześniej gmina Stare Miasto, której 

położenie sprzyja rozwojowi gospodarczemu. Kapitał 

ludzki tego regionu kształcą specjalistyczne szkoły zawo-

dowe oraz wyższe uczelnie na czele z Państwową 

Wyższą Szkołą Zawodową.

SURROUNDING Communes also boast their economical 

specialization and development. Sompolno is famous 

for fruit production (mainly apples) and furniture (Inter-

meble), Slesin is a host for Schuko – a filtering equip-

ment manufacturer as well, as for fair number of tourist

branch investors. Krzymow is the place where the leader 

of healthy food production company, KUPIEC, is located 

and the mentioned earlier Stare Miasto Commune, 

which location facilitates its economical development. 

Many vocational schools and higher educational 

institutions, with the leader – Panstwowa 

Wyzsza Szkola Zawodowa (The State School 

of Higher Professional Education) contri-

bute to the development of human 

resources in the Konin County.
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„ENERGETYCZNY POWIAT”, to miejsce przyjazne dla 

osób „50+” i bezpieczne do życia. Dostosowana do osób 

starszych architektura, specjalna oferta handlowo-usługo-

wa oraz atrakcje turystyczne dla seniorów znacznie 

urozmaicają ofertę. W powiecie konińskim znajduje się też 

Sanktuarium Maryjne w Licheniu odwiedzane każdego 

roku przez niemal milion turystów i pielgrzymów z kraju 

i zagranicy. Ponadto ciąg jezior z kompleksami leśnymi, 

zabytki oraz obszary chronione, wpływają na dynamiczny 

rozwój usług turystycznych. W powiecie wciąż rozwija się 

turystyka wodna (kajakarstwo, żeglarstwo, wioślarstwo, 

windsurfing, wakeboard, czy narty wodne); turystyka 

piesza i rowerowa oraz wędkarstwo. Bazę noclegową 

stanowią hotele, ośrodki konferencyjno-wypoczynkowe, 

domki letniskowe, domki campingowe, pola namiotowe, 

zajazdy, kwatery prywatne oraz wiele gospodarstw 

agroturystycznych. Zachęcamy inwestorów z tej branży, 

by właśnie tu postawili na rozwój domów dla seniorów, 

ośrodków ich aktywności, relaksu czy nawet rehabilitacji.

THE GEOGRAPHICAL LOCATION, is a friendly place for 

people over 50 and is safe for living. It is a safe place for 

the seniors with architecture adapted for the 50+, rich 

tourist attractions and well suited commercial and service 

opportunites. The Marian Shrine in Lichen is visited by 

nearly 1 million tourists and pilgrims from Poland and 

abroad every year. Moreover, the county’s geographical 

location, clean environment, the great number of natural 

lakes and forests, monuments and historical treasures as 

well as protected areas all contribute to and influence the 

attractiveness of the region for tourist services/branch 

development. The mentioned qualities of the county are 

the foundation for the specialized tourism, especially 

kayaking, sailing, rowing and sculling, windsurfing, wake-

board, water skiing as well as trekking, fishing and bicycle 

tourism. A large number of hotels, conference centers, 

letting houses, camp sites, hostels, farm tourism places 

comprise a rich selection of accommodation possibilities 

for tourists. Currently we are strongly counseling the 

investors in this particular branch to invest in the develop-

ment of senior houses, senior activity and rehabilitation 

centers in the Konin County.

The energy
of generations
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ZAPREZENTOWANE W TYCH kilku słowach i zdję- 

ciach atuty powiatu, nie są w stanie pokazać całego 

potencjału regionu. Prezentujemy jednak tych, którzy 

wykorzystując swoje możliwości i przewagę konkuren-

cyjną Powiatu Konińskiego osiągają dziś sukcesy. Mamy 

energię, by pomagać kolejnym firmom, które zechcą 

tu inwestować w branży turystycznej, produkcyjnej, 

logistycznej, meblarskiej, spożywczej, rolnej czy w nowych 

technologiach. Potencjał ludzki mieszkańców tego 

regionu, nasza energia i Państwa przekonanie 

o sukcesie może być gwarantem wspólnego 

rozwoju. Zachęcam do inwestowania 

w Powiecie Konińskim!  

THESE FEW WORDS and pictures are not capable of 

presenting the real power and potential of the region. 

Hereby we present those, who reached success with the 

use of their own possibilities as well as competitive 

advantage of the Konin County. We do have the energy 

to support more companies willing to invest in produc-

tion, logistics, furniture or new technologies and 

agricultural or food branches in our region. The 

potential of our inhabitants, our energy and 

your drive to success may be a guarantee of 

mutual development. Invest in the Konin 

County!



www.powiat.konin.pl

Starostwo Powiatowe w Koninie
 62-510 Konin, Aleje 1 Maja 9 
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