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Stefan Dziamara, starosta powiatu koniñ-
skiego: – Ogromnym atutem powiatu koniñ-

skiego jest ju¿ jego
usytuowanie. Znaj-
dujemy siê w central-
nej czêœci Polski. Ak-
centuje to nasz naj-
nowszy slogan pro-
mocyjny „st¹d jest
wszêdzie najbli¿ej”.
Nie zapominamy te¿
o pierwszym haœle
„...zieleñ, woda i

¿aglówka – koniñskiego wizytówka”. Na kra-
jobraz naszego powiatu sk³adaj¹ siê w znacz-
nej mierze jeziora, po których mo¿na p³ywaæ
i ¿aglówkami, i motorówkami. O turystów
dbaj¹ oœrodki wypoczynkowe, ci¹gle wzbo-
gacaj¹ce swoj¹ ofertê. Mamy znakomity
kompleks hotelarski, a tak¿e rozwijaj¹ce siê
gospodarstwa agroturystyczne. Nasz powiat
to odskocznia od wielkomiejskiego gwaru.
Du¿¹ atrakcj¹ dla turystów jest te¿ bazylika
w Licheniu. U nas odpoczn¹ i ci z mniejszym
portfelem, i z zasobniejszym. Nie trzeba szu-
kaæ s³oñca w innych czêœciach œwiata.

Zieleñ, woda
i ¿aglówka...

Kazimierz Pa-
³asz, prezydent Koni-
na: – Czêsto odnoszê
wra¿enie, ¿e koninia-
nie nie do koñca
znaj¹ uroki swojego
miasta. A jest ich
przecie¿ bardzo wie-
le, zw³aszcza w  jego
starej czêœci. Zapra-
szam wiêc wszyst-

kich mieszkañców Konina do wakacyjnych

Nie bêdzie mo¿na
narzekaæ na nudê

– Skorzêcin to wspenia³e miejsce na
spêdzenie urlopu – zapewnia Krzysztof Szku-

dlarek, burmistrz Wit-
kowa. 10 kilometrów
od Witkowa, 60 kilo-
metrów od Konina
znajdziemy wspania³y
oœrodek wypoczynko-
wy. – To jeden z naj-
wiêkszych komplek-
sów w ca³ej Polsce.
Oferujemy 10 tysiê-
cy miejsc noclego-
wych w hotelach, do-

mach wczasowych, campingach i domkach.
Ogromnym atutem Skorzêcina jest szero-

ka, piaszczysta pla¿a i ³agodny brzeg jezio-
ra – mówi burmistrz.

Skorzêcin to raj dla amatorów sportów
wodnych. Mo¿na uprawiaæ kajakarstwo i
¿eglarstwo. Nie zapomniano te¿ o siatkówce
pla¿owej, jej sympatycy spotykaj¹ siê na pro-
fesjonalnych turniejach. Dla lubi¹cych space-
ry wybudowano prawdziwe molo. – Odpocz-
nie u nas równie¿ ten, kto szuka ciszy i spo-
koju. Nad Jeziorami Bia³ym i Czarnym
znajdziemy piêkne ptaki, wielowiekowe
dêby i du¿o gatunków ryb. Lasy zachêcaj¹
do grzybobrania i spacerów – zachêca bur-
mistrz Krzysztof Szkudlarek.

Atrakcje turystyczne sprawiaj¹, ¿e co roku
Skorzêcin odwiedza coraz wiêcej turystów.

Pla¿a i jeziora
– Malownicze po³o¿enie, œwietna baza

turystyczno-rekreacyjna – to najwiêksze
atuty naszej gminy –
mówi Jan NiedŸwie-
dziñski, burmistrz
Œlesina. – Wymarzo-
nym miejscem do
uprawiania sportów
wodnych jest OSiR.
Nad jeziorami nie
brakuje k¹pielisk,
przystani, hoteli.
W y p o ¿ y c z a l n i e
sprzêtu wodnego

umo¿liwiaj¹ uprawianie ¿eglarstwa i kaja-
karstwa, spragnieni mocnych wra¿eñ mog¹

poszaleæ na nartach wodnych, motorów-
kach, skuterach, czy podczas nurkowania.
Zaprosiliœmy ju¿ turystów na regaty o B³ê-
kitn¹ Wstêgê Jeziora Œlesiñskiego  i „Dni
Œlesina”. 30 lipca na pla¿y spotykaj¹ siê si-
³acze. Urlopowiczów przyci¹ga te¿ szlak
¿eglarski, ³¹cz¹cy Konin z Gdañskiem. Miê-
dzy lasami wij¹ siê œcie¿ki rowerowe. St¹d
niedaleko do najwiêkszej w Polsce licheñ-
skiej bazyliki. Na terenie gminy znajduj¹ siê
niewykorzystane do tej pory z³o¿a wód geo-
termalnych. Podjêliœmy ju¿ pierwsze kro-
ki, by stworzyæ kompleks basenów leczni-
czo-rekreacyjnych. Ju¿ dziœ œmia³o mo¿na
powiedzieæ, ¿e turystyka to nasza specjal-
noœæ.

Raj dla turystów

– Czysta woda, cisza, spokój  – to te wa-
lory przyci¹gaj¹ turystów do Oœrodka Wy-

poczynkowego w Trê-
bach Starych – mówi
Marek Weso³owski,
burmistrz Kleczewa. –
To prawdziwy raj dla
wêdkarzy i idealne
miejsce do nurkowa-
nia. Najczystsza
woda sprawia, ¿e tyl-
ko nad brzegami Je-
ziora Budzis³awskie-
go mo¿na obserwo-

waæ wiele gatunków ptaków, a w samej wo-
dzie spotkaæ nawet raki.

W Powidzkim Parku Krajobrazowym, na
terenie którego znajduje siê oœrodek, wytyczo-
no szlaki rowerowe, a odpowiedni sprzêt mo¿-
na na miejscu wypo¿yczyæ. – Nie zapomina-
my równie¿ o sportowcach. Organizujemy
turnieje pi³ki siatkowej, co roku gromadz¹-
ce ogromn¹ publicznoœæ – wyjaœnia burmistrz
Marek Weso³owski. – Na pewno jesteœmy
atrakcyjnym oœrodkiem. Od wielu lat ofe-
rujemy turystom ten sam program, który
siê sprawdza. Nastawiamy siê na ciszê, spo-
kój i wypoczynek. W ogródkach piwnych
imprezy trwaj¹ tylko do 23.00. Zale¿y nam,
by turyœci naprawdê wypoczêli – zapewnia
burmistrz.

Ryby, ¿aby i raki
– Jeœli szukacie Pañstwo ciszy i spoko-

ju, zapraszamy na goœcinn¹ Ziemiê Wil-
czyñsk¹. Mamy tutaj
czyste powietrze i
piêkne lasy – mówi
Stanis³aw Wiechecki,
wójt Wilczyna. O tym,
¿e gmina stawia na
turystów, œwiadczy
niedawno rozpoczêta
inwestycja. Trwa w³a-
œnie budowa bazy
noclegowej, jedenastu
domków, w których

bêd¹ mogli zamieszkaæ odwiedzaj¹cy Gmin-

ny Oœrodek Sportu i Rekreacji. – Ogromn¹
atrakcj¹ jest równie¿ skansen archeologicz-
ny. 4 kilometry od Wilczyna, niedaleko wsi
Mrówki, znajduje siê dobrze zachowane
grodzisko sto¿kowate otoczone fos¹. Znale-
ziska archeologiczne pozwalaj¹ datowaæ
gród na okres póŸnego œredniowiecza, XII-
XIV wiek. Jest co ogl¹daæ. Organizowane
s¹ tam liczne festyny – zachêca wójt.

Na terenie gminy znajduje siê kilka
oœrodków wypoczynkowych. S¹ strze¿one k¹-
pieliska, wypo¿yczalnie sprzêtu wodnego, bo-
iska do gry w siatkówkê, korty tenisowe i szlaki
turystyczne. – Ka¿dy znajdzie u nas coœ dla
siebie – zaprasza Stanis³aw Wiechecki.

K¹pieliska i lasy

Ruszamy!!! Tak najkrócej mo¿na zapowiedzieæ to, co bêdzie siê dzia³o w
najbli¿szych wydaniach „Przegl¹du Koniñskiego”. Co tydzieñ czytelnicy do-
wiedz¹ siê, gdzie najlepiej tego lata wypoczywaæ, jak znaleŸæ ciszê i spokój,
gdzie pójœæ na grillow¹ imprezê, pop³ywaæ statkiem, ponurkowaæ, powêdko-
waæ, poserfowaæ w Internecie czy po prostu pole¿eæ na pla¿y lub wyk¹paæ siê.

I co wa¿ne! Na te wszystkie wakacyjne atrakcje nie trzeba wydaæ od razu...
gór pieniêdzy!

Taki w³aœnie wypoczynek turystom proponuj¹ prezentowane przez nas oœrod-
ki w powiecie koniñskim, a tak¿e... gnieŸnieñskim. Pogoda na pewno dopisze!
To lato trzeba spêdziæ nad jeziorami! Koniecznie!!!

spacerów po parku Chopina, odwiedzenia
Starówki, gdzie w ka¿dym niemal zakamar-
ku mo¿na odnaleŸæ historiê miasta. Zachê-
cam do obejrzenia zbiorów muzeum w Go-
s³awicach oraz aktywnego udzia³u w letnich
imprezach. Przygotowaliœmy naprawdê bo-
gat¹ ofertê artystyczno-sportow¹. W lipcu
zawita do nas Strong Man. A wakacje za-
koñczymy Fet¹ na po¿egnanie lata. Uwa-
¿am, ¿e organizacja takich imprez to dla
miasta doskona³a promocja. S¹dzê wiêc, ¿e
nie bêdzie mo¿na narzekaæ na nudê.
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– Panie prezydencie, czy miasto Konin
jest atrakcyjne dla jego mieszkañców i od-
wiedzaj¹cych je goœci?

– Miasto Konin jest znane w kraju i poza
jego granicami z wie-
lu ogólnopolskich i
miêdzynarodowych
imprez.  Odwiedzaj¹-
cy nas goœcie zawsze
bardzo ciep³o i sympa-
tycznie wypowiadaj¹
siê o panuj¹cej tu at-
mosferze i organizacji.
Mo¿emy pochwaliæ
siê wieloma znakomi-

tymi imprezami, które w ci¹gu roku s¹ w mie-
œcie organizowane. Choæby wymieniæ dorocz-
ne ,,Dni Konina’’, Miêdzynarodowy Dzieciê-
cy Festiwal Piosenki i Tañca, Derby, Gospel
nad Wart¹, czy Mistrzostwa Polski Samorz¹-
dowców w Tenisie Ziemnym i dru¿ynowy Pu-
char Europy w Szabli. W ostatnim czasie
mieszkañcy miasta doskonale bawili siê pod-
czas ,,Magicznego Lata z Radiem’’. W lipcu
zawita do nas Strong Man. A wakacje zakoñ-
czymy Fet¹ na po¿egnanie lata. Uwa¿am, ¿e
organizacja takich imprez to dla nas doskona-
³a promocja. Oczywiœcie uzupe³niaj¹ je wy-
dawnictwa o mieœcie, promowanie atrakcyjno-

œci inwestycyjnej w ogólnopolskiej i zagranicz-
nej prasie  oraz wiele innych dzia³añ typowych
dla public relations.

– Jak¹ ofertê przygotowa³o miasto dla
swoich mieszkañców na wakacje?

– W tym roku, podobnie jak w latach
ubieg³ych, dla dzieci i m³odzie¿y, którzy po-
stanowili lato spêdziæ w mieœcie przygotowa-
liœmy bogat¹ ofertê artystyczno-sportow¹. Tra-
dycyjnie MOSiR zaprasza na basen, KDK na
zajêcia taneczne, teatralne, wokalne oraz wa-
kacyjn¹ szko³ê talentów, warsztaty ceramicz-
ne i szyde³kowania. W KDK bêdzie tak¿e ba-
lecik dla najm³odszych. A wszystkie odkryte
podczas wakacji talenty artystyczne bêdzie
mo¿na zobaczyæ podczas koñcz¹cego wakacje
koncertu.  Miejska Biblioteka Publiczna orga-
nizuje spotkania z przygod¹, spotkania z bajk¹,
pokazy bajek i zajêcia plastyczne. Nie zabrak-
nie tak¿e atrakcji sportowych. Rusza Wakacyj-
na  Akademia Pi³karska,  akcja ,,Intensywna
nauka i doskonalenie p³ywania’’, bêd¹ Waka-
cyjne Turnieje Szóstek Pi³karskich i wiele in-
nych konkursów sportowych. To tylko nielicz-
ne z wakacyjnych atrakcji. Szczegó³owe infor-
macje mo¿na znaleŸæ na stronie interneto-
wej UM oraz plakatach i w kolejnych wy-
daniach „Przegl¹du Koniñskiego”. S¹dzê
wiêc, ¿e nie bêdzie mo¿na narzekaæ na nudê.

Lato w Koninie
nie musi byæ szare Przyje¿d¿a³y ca³e zak³ady

– Gminny Oœrodek Sportu i Rekreacji
w Wilczynie zosta³ powo³any jako zak³ad
bud¿etowy przy Urzêdzie Gminy w Wilczy-

nie, a wczeœniej, w la-
tach 60., nale¿a³ do
Œlesina – mówi Hen-
ryk Dzia³ak, zastêpca
dyrektora GOSiR w
Wilczynie. Coraz wiê-
cej zak³adów pracy
decydowa³o siê wy-
s³aæ swoich pracowni-
ków na wczasy do
Wilczyna. – Wtedy

zacz¹³ siê bardzo dobry okres dla naszego
oœrodka. Rozpoczê³y siê inwestycje, pobu-
dowano camping, dokupiono teren na bu-
dowê parkingu – wspomina dyrektor.

W tej chwili wszystkie domki na terenie
GOSiR w Wilczynie nale¿¹ do firm i osób pry-
watnych. – My oferujemy pole namiotowe i
przepiêkn¹ pla¿ê. W czasach ci¹g³ej gonitwy
za pieniêdzmi przyda siê chwila spokoju i re-
laksu. Chcia³bym, by by³ to spokojny oœrodek,
by mo¿na by³o tu odpocz¹æ. Tym, co przyci¹-
ga, ma byæ klimat – mówi Henryk Dzia³ak.

Szansa na wielk¹ mi³oœæ
Jeœli szef da³ ci tylko kilka dni urlopu,

nie wiesz, co zrobiæ z wolnym czasem i masz
niewiele pieniêdzy, przyjedŸ do Gminnego

Oœrodka Sportu i Rekreacji w Wilczynie. Tu-
taj znajdziesz ciszê i spokój. Na turystów cze-
ka camping na 120 stanowisk noclegowych.
Wystarczy, ¿e po¿yczysz od kogoœ namiot, zor-
ganizujesz grupê przyjació³ i superwakacje
masz za³atwione! W Wilczynie na polu namio-
towym mo¿e jednorazowo wypoczywaæ ponad
200 osób. Szanse na nawi¹zanie nowych zna-
jomoœci masz wiêc ogromne! Mo¿e w³aœnie
tutaj znajdziesz swoj¹ wielk¹ mi³oœæ?

Pomaga Unia Europejska!
W³adze gminy i oœrodka zdaj¹ sobie

sprawê, ¿e musz¹ robiæ wiele, by przyci¹-
gn¹æ odwiedzaj¹cych. Z myœl¹ o nowych tu-
rystach rozpoczêto budowê oœrodka wypo-
czynkowego. Na razie powsta³o piêæ nowych
domków, które, choæ jeszcze niegotowe,
robi¹ wra¿enie! W tej chwili uda³o siê za-
koñczyæ pracê na stanie surowym zamkniê-
tym. Budowa prowadzona jest ze œrodków
w³asnych gminy i funduszy unijnych.

Najprawdopodobniej ju¿ w przysz³ym se-
zonie goœcie bêd¹ mogli wypoczywaæ w dom-
kach o wysokim standardzie. Sypialnia, du¿y
pokój, kuchnia, ³azienka i ogromny taras. To
wszystko bêdzie czeka³o na turystów! Trzeba
przyznaæ, ¿e Gminny Oœrodek Sportu i Rekre-
acji szykuje sobie wystrza³owe zaplecze nocle-
gowe. Oprócz piêciu domków, które ju¿ powsta-
³y, w planach jest budowa szeœciu kolejnych.
Ju¿ nie mo¿emy siê doczekaæ.

Tu nie mo¿na siê nudziæ
– Nasz oœrodek powsta³ w 1975 roku.

Mamy ponad 30-letnie doœwiadczenie w
przyjmowaniu tury-
stów – mówi Roman
Popek, kierownik
Oœrodka Wczasowego
w Skorzêcinie. – Zna-
leŸæ tu mo¿na czyst¹
wodê, strze¿one k¹-
pielisko, du¿¹ pla¿ê i
mnóstwo atrakcji. U
nas nikt siê nie nudzi.
Na turystów z ca³ej
Polski czekaj¹ dom-

ki, pole namiotowe i punkty ma³ej gastro-
nomii. Jeœli nie wiesz, co zrobiæ z wolnym cza-
sem koniecznie musisz przyjechaæ do Skorzê-
cina. Bêdziesz mia³ wra¿enie, ¿e jesteœ w nad-
morskim kurorcie.

Molo i prawdziwe krêcone lody!
Chcesz pospacerowaæ po molo, zjeœæ

prawdziwego w³oskiego krêconego loda, z³a-
paæ br¹zow¹ opaleniznê i kupiæ supermodny
strój k¹pielowy? Nie musisz jechaæ do nadmor-
skiego kurortu! Wystarczy, ¿e odwiedzisz Oœro-
dek Wypoczynkowy w Skorzêcinie, w gminie
Witkowo. 60 kilometrów od Konina znajdzie-
my prawdziwy raj dla amatorów sportów wod-
nych i jeden z najwiêkszych kompleksów tu-
rystycznych w Polsce.

W sezonie Skorzêcin przypomina ma³¹

nadmorsk¹ wioskê. Na sta³e jest tam 6,5 ty-
si¹ca mieszkañców. W czasie weekendów i dni
wolnych liczba odwiedzaj¹cych wzrasta piê-
ciokrotnie. Na obszarze 41 hektarów zmieœci
siê ponad 30 tysiêcy turystów. Wtedy mamy
ju¿ niewielkie miasteczko! Znajdziemy w nim
jednak wszystko, czego potrzebuje prawdziwy
turysta!

Diabelski m³yn z karuzel¹
Nie wiesz, co zrobiæ ze swoim trzyletnim

synkiem, piêcioletnia Ania ci¹gle narzeka, ¿e
jej siê nudzi, a oœmioletni Krzyœ pó³ dnia spê-
dza przed komputerem? Mamy doskona³e roz-
wi¹zanie na twoje k³opoty! Spakuj rêcznik,
strój k¹pielowy, rzeczy na przebranie, zabierz
dobry humor i przyjedŸ do Skorzêcina! W
Oœrodku Wypoczynkowym twoje dziecko na
pewno nie bêdzie siê nudziæ!

Na dzieñ dobry zaproponuj mu przepysz-
ne gofry (ju¿ od samego nadmiaru dodatków
zakrêci mu siê w g³owie). Potem wype³nione-
go energi¹ zabierz na przeja¿d¿kê rowerkiem
czteroko³owym. Zmêczonej „dziatwie” zapro-
ponuj równie¿ wizytê w weso³ym miasteczku.
Potem dla och³ody – skok do czystej wody. Dla
tych bardziej odwa¿nych proponujemy
zje¿d¿alniê wodn¹ o d³ugoœci 50 metrów. Wra-
¿enia niezapomniane! M³odsi mog¹ spokojnie
bawiæ siê w brodziku. Gdy dzieciom zostanie
jeszcze nieco energii, proponujemy przeja¿d¿-
kê samochodem lub wizytê w salonie gier!

Oœrodek Wypoczynkowy Skorzêcin
tel. (061) 477 02 77
www.skorzecin.net.pl,     e-mail: oksir@skorzecin.net.pl

Gminny Oœrodek Sportu
i Rekreacji w Wilczynie
tel. (063) 26 83 047
www.wilczyn.bazagmin.pl

Rozmowa z Kazimierzem Pa³aszem, prezydentem miasta Konina

Strong Man ju¿ w lipcu

– Szlak wodny to skarb tego regionu.
– Walory naturalne powiatu koniñskiego

to rzeczywiœcie ogromny maj¹tek, jakiego nie
maj¹ inne samorz¹dy. Od kilku lat podejmuje-

my wiêc starania
ochraniaj¹ce nasze je-
ziora. Szlak wodny
Warta-Gop³o ukszta³-
towa³a natura. Wiado-
mo jednak, ¿e potrze-
ba wsparcia finanso-
wego. Powiat przyj¹³
dwa kierunki dzia³ania
– promocjê turystyki,
pomoc wszystkim,
którzy siê tym zajmuj¹

oraz wspieranie ma³ej przedsiêbiorczoœci.
– Jakie atrakcje czekaj¹ na urlopowi-

czów?
– Bogactwo naszego regionu w zakresie

wód, lasów i wspania³ych oœrodków czy gospo-
darstw agroturystycznych jest dobr¹ zachêt¹ do
tego, by z dala od du¿ych oœrodków miejskich
spêdziæ czas w naszym regionie. Dzisiaj wielu
turystów szuka spokoju i ciszy. Na pewno je za-
pewnimy. Mo¿na powiedzieæ, ¿e powiat koniñ-
ski – nie tylko w lecie – odwiedzaj¹ tysi¹ce tury-
stów. Wiêkszoœæ oœrodków w wakacje ma pe³ne
ob³o¿enie. Ludzie wracaj¹, bo im siê tutaj po pro-

stu dobrze odpoczywa. O urlopowiczów dbaj¹
oœrodki wypoczynkowe, które ci¹gle  wzboga-
caj¹ swoj¹ ofertê. Na pewno du¿¹ atrakcj¹ jest
bazylika w Licheniu, miejsce zupe³nie wyj¹tko-
we. Nie bez znaczenia jest znakomity kompleks
hotelarski (100 zarejestrowanych podmiotów), a
tak¿e rozwijaj¹ce siê gospodarstwa agroturystycz-
ne.

– Czy turyœci chc¹ odpoczywaæ wœród
„kominów”?

– Kiedyœ nasz region uto¿samiany by³ z
ciê¿kim przemys³em. Jednak w kopalni, hu-
cie czy elektrowni nast¹pi³y ogromne  prze-
obra¿enia. Zmieni³o siê podejœcie w³aœcicie-
li, jeœli chodzi o ochronê œrodowiska. Teraz
robi siê wszystko, aby naturê wspomagaæ i
wzbogacaæ. To wygl¹da zupe³nie inaczej ni¿
przed dwudziestoma laty. Dzisiaj nie ma
mowy o tym, by du¿e zak³ady uniemo¿liwia-
³y zdrowy wypoczynek. Walory powiatu ko-
niñskiego szczegó³owo opisujemy na naszej
stronie internetowej (www.powiat.konin.pl).
Wszyscy zainteresowani znajd¹ tam wkrótce
informacje dotycz¹ce bazy gastronomicznej
czy hotelarskiej. Na stronie chcemy stworzyæ
„kiosk” dla turystów i wczasowiczów. Porów-
nuj¹c materia³y i bior¹c pod uwagê nasze pla-
ny mogê powiedzieæ, ¿e nie mamy siê czego
wstydziæ.

Inni nie maj¹
takiego skarbu!

Rozmowa ze Stefanem Dziamar¹, starost¹ powiatu koniñskiego

W Koniñskiem jeziora i lasy


