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Walki rycerzy
Jeœli chcesz poznaæ nieco historii odwiedŸ

skansen archeologiczny w Mrówkach. Jak po-
daje tradycja, sto¿kowaty kopiec w okolicy Wil-
czyna, ko³o wsi Mrówki, usypali ¿o³nierze Na-
poleona ku czci swojego wodza. Inni natomiast
uwa¿aj¹, ¿e jest to
pozosta³oœæ po
szwedzkim poto-
pie. Niestety, nie
znalaz³ siê jeszcze
œmia³ek, który zaj-
rza³by do jego
wnêtrza.

Okaza³o siê,
¿e sto¿kowate gro-
dzisko pochodzi z
czasów œredniowie-
cza. Na jego terenie
odkryto trzy drew-
niane budynki. We
wnêtrzach po-
mieszczeñ zacho-
wa³y siê nawet po-
zosta³oœci œcian i
palenisk. Wiado-
mo, ¿e na terenie
osady znajdowa³a
siê pracownia garncarska i kowalska. Historycy
przypuszczaj¹, ¿e mieszkali w niej stra¿nicy. Do
ciekawszych eksponatów znalezionych na terenie
skansenu nale¿¹ ostrogi, ¿elazne groty do kusz,
gwoŸdzie, no¿e i okucia drewnianych wiader.

Skansen archeologiczny w Mrówkach
upodobali sobie wojacy. Jak przysta³o na dba-
j¹cych o œredniowieczn¹ tradycjê przyje¿d¿aj¹
do grodziska, by pokazaæ ludziom rycerski
kunszt i doskonaliæ swoje umiejêtnoœci. Wal-
ki rycerzy co roku gromadz¹ ogromne rzesze
publicznoœci. Jest na co popatrzeæ!

Kajakiem po
jeziorze

Nie wierzysz,
¿e w Wilczynie jest
jedno z naj³adniej-
szych jezior w Pol-
sce? PrzyjedŸ do
Gminnego Oœrod-
ka Kultury i Spor-
tu. Oprócz czystej
wody i du¿ej pla¿y
w oœrodku mo¿esz
wypo¿yczyæ sprzêt
wodny. P³yn¹c ro-
werkiem czy kaja-
kiem na w³asne
oczy zobaczysz wa-
lory wilczyñskiego
jeziora. Jednocze-
œnie zadbasz o

swoj¹ kondycjê. Nie ma nic lepszego, jak po daw-
ce kalorycznych lodów spaliæ nieco kalorii na
wodnym rowerku! A po sytym hamburgerze –
kilometr kajakiem i przyrost tkanki t³uszczowej
nam nie grozi!

Na kursy do Skorzêcina
Chcesz podszkoliæ angielski, niemiecki

lub francuski? Szukasz ciekawych i interesu-
j¹cych ludzi? OdwiedŸ Oœrodek Wypoczynko-
wy w Skorzêcinie. Okazuje siê, ¿e na pla¿y

spotkamy nie tylko s¹siada zza miedzy. Nie
zdziwmy siê, gdy opalaj¹c siê us³yszymy mê¿-
czyznê zaci¹gaj¹cego œl¹sk¹ gwar¹, czy dziew-
czynê z Mazur. Oprócz mieszkañców Wielko-
polski Skorzêcin coraz chêtniej odwiedzaj¹
Œl¹zacy. Zamiast zanieczyszczonego powietrza
i biedaszybów wybieraj¹ piêkne okolice Jeziora
Bia³ego i Niedziêgiel. Tutaj mog¹ wypocz¹æ
na ³onie natury.

Do Skorzêcina przyje¿d¿aj¹ równie¿ lu-
dzie znad morza. To taka nieformalna umowa.
My nad Ba³tyk, oni nad Niedziêgiel! A co do

jêzyków, to swoje domki maj¹ tutaj równie¿
Anglicy i Niemcy. Nie trzeba wiêc traciæ kasy
na drogie kursy jêzykowe. Wystarczy tydzieñ
w Skorzêcinie, by nie baæ siê pytania „Do you

speak English”.

Lekarz przez
24 godziny

O tym, ¿e Skorzêcin
to ma³e turystyczne mia-
steczko, wiedz¹ ju¿ wszy-
scy. W³adze gminy Witko-
wo i kierownictwo oœrod-
ka robi¹ wszystko, by tu-
ryœci wyjechali st¹d na-
prawdê wypoczêci. A gdy
zdarzy siê nieszczêœliwy
wypadek? W Skorzêcinie
odwiedzaj¹cy mog¹ liczyæ
na ca³odobow¹ pomoc

medyczn¹. W specjalnie oznakowanym, wi-
docznym budynku przez 24 godziny dy¿uruj¹
lekarz i pielêgniarka. Medycy rozwi¹¿¹ wszyst-
kie problemy. Poradz¹ sobie z u¿¹dleniem osy,
szk³em w nodze, bol¹cym gard³em i uczule-
niem. Wszystkie udzielane porady s¹ bezp³at-
ne!

Turyœci nie musz¹ siê równie¿ obawiaæ o
swoje bezpieczeñstwo. Przez ca³y czas porz¹d-
ku pilnuje dziesiêciu policjantów i trzech lu-
dzi z ochrony. Ju¿ na sam ich widok chuliga-
nom i ³obuziakom odechciewa siê broiæ!

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

Ka¿dy, kto choæ raz znalaz³ siê na jed-
nym z koniñskich jezior, zachwyca siê natu-
raln¹ lini¹ brzegow¹. To raj dla wêdkarzy, któ-

rzy przybywaj¹ tutaj na swoje ³owy z najdal-
szych miejsc w Polsce. Powiat koniñski to je-
dyne miejsce w Europie, gdzie mo¿na upra-
wiaæ sporty wodne nawet w œrodku zimy, cze-
go dowodem s¹ Regaty Barbórkowe.

Szlak wodny rozpoczyna siê na Kanale
Morzys³awskim. Prowadzi na Jezioro P¹tnow-

skie, przy którym znajduj¹ siê oœrodki wypo-
czynkowo-rekreacyjne Elektrowni „Adamów”
i Przedsiêbiorstwa Us³ug Socjalnych AS PAK.

Podczas ¿eglugi nale¿y
zwróciæ uwagê na p³yt-
kie wody na przesmyku
po po³udniowej stronie
jeziora miêdzy brzegiem
a wysp¹. Usypano tam
podwodny, kamienny
szaniec, który zmieni³
pr¹d wodny. Ta spokoj-
na enklawa sta³a siê sie-
dliskiem ³abêdzi. Kaja-
kiem mo¿na przep³yn¹æ
i zawin¹æ do wyspy. P³y-
n¹c w stronê widoczne-
go mostu, po lewej stro-
nie, mijamy przystañ
Cukrowni Gos³awice.
¯eglarze, by przep³yn¹æ
kana³em pod mostem,
musz¹ po³o¿yæ maszty.

Nad nimi droga £ê¿yn-Kêpa i tory kolejowe.
Na prawym brzegu Jeziora W¹sowskiego
Oœrodek Wypoczynkowo-¯eglarski „Bernar-
dynka”. Z lewej burty widoczna wyspa Klara.

Mijamy przystañ i oœrodek WOM w W¹-
soszach. Jezioro W¹sowskie przechodzi tutaj w
Mikorzyñskie. Widoczna naturalna linia brzego-

Naturalny raj dla turystów
Szlak Warta-Gop³o

Pokazy walk rycerskich zawsze wzbudzaj¹
ogromne zainteresowanie

W sezonie pla¿a wype³niona jest po brzegi

wa z pomostami dla wêdkarzy. Na zachodnim
brzegu znajduje siê po³o¿ony w lesie luksusowy
hotel „Mikorzyn”. Po prawej W¹sowskie Holen-
dry, po lewej zaœ przystañ i oœrodek „Wityng”.

Turyœci mijaj¹ po³o¿ony na wschodnim
brzegu Oœrodek Sportów Wodnych „Delfin”,
a dalej leœne pole biwakowe obok Ró¿opola.
Przed nimi kolejny most, pod którym
przep³ywaj¹ na Jezioro Œlesiñskie. Na
prawym brzegu Oœrodek Sportu i Re-
kreacji. Linia brzegowa Jeziora Œlesiñ-
skiego po jego wschodniej stronie pod-
nosi siê.

Na skarpie, w starym lesie sosno-
wym, kolejne oœrodki wypoczynkowe.
Goœcinni gospodarze zapraszaj¹ do od-
wiedzenia „Hotelu Energetyk”. Widocz-
na jest przystañ oœrodka Kopalni Wê-
gla Brunatnego „Konin” o wdziêcznej
nazwie „Gwarek”.

P³yn¹c na pó³nocny wschód Je-
ziorem Œlesiñskim mijamy po³o¿on¹
wysoko na skarpie „Leœn¹ Polanê”.
Zbli¿my siê do w¹skiego przesmyku
na jeziorze. Za nim widaæ, po prawej stro-
nie, tzw. wodospad „Niagara”. Tak bowiem
przez miejscowych zosta³ nazwany spust
wody. Kana³, który koñczy „Niagara”, ³¹czy
Jezioro Œlesiñskie z Licheñskim i P¹tnow-
skim.

Jedn¹ z najwiêkszych atrakcji turystycznych powiatu koniñskiego s¹ jeziora. Wystarczy rzuciæ okiem na mapê, by
przekonaæ siê o mo¿liwoœci wspania³ego wypoczynku. Koniñskie rynnowe jeziora po³¹czone systemem kana³ów i œluz
zachêcaj¹ do uprawiania sportów wodnych oraz kajakowych i ¿eglarskich wêdrówek.

Krótkim kana³em wp³ywamy na jezio-
ro Czarne. Za œluz¹ Gawrony ponad 10-ki-
lometrowy Kana³ Œlesiñski, który przez gmi-
nê Skulsk wiedzie do jeziora Gop³o. Tym sa-
mym wp³ywamy do Nadgoplañskiego Par-
ku Tysi¹clecia. Dla turystów, którzy nie maj¹
uprawnieñ wodniackich lub po prostu ocho-
ty wytê¿aæ swoich miêœni, stoj¹ do dyspozy-
cji pok³ad „Dziwo¿ona”, „Pawe³ek”, „Zyga”,
„Rejs”.

Opisany szlak to oczywiœcie nie jedyne
akweny, na których mo¿na wypoczywaæ. Na
turystów odwiedzaj¹cych powiat koniñski cze-
ka 17 jezior.

(artyku³ na podstawie
www.powiat.konin.pl)

Koniñskie jeziora zachêcaj¹ do ¿eglarskich wêdrówek
Wystarczy rzuciæ okiem, by przekonaæ siê jak wiele
atrakcji czeka turystów na szlaku Warta-Gop³o

www.powiat.konin.pl


