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Rowerkiem po gminie
Dla amatorów dwóch kó³ek mamy nie

lada atrakcjê – niebieski szlak rowerowy przez
gminê Wilczyn. Nasz¹ wycieczkê zaczynamy
przy przystanku autobusowym PKS w Wilczo-
górze, w pobli¿u gotyckiego koœcio³a pod we-
zwaniem œw. Urszuli w Wilczynie. Zbieramy
si³y, bierzemy trzy g³êbokie oddechy i kieruje-

my siê drog¹ asfaltow¹ w stronê Oœrodka Wy-
poczynkowego nad Jeziorem Wilczyñskim.
Mijamy las i docieramy do Jeziora Kownac-
kiego. Tym sposobem mamy za sob¹ prawie 7
kilometrów.

Po ma³ym odpoczynku na ³onie natury
brzegiem jeziora jedziemy na zachód. Mijamy
wieœ Mrówki i jedziemy wzd³u¿ Skansenu Ar-

cheologicznego. Ci, którzy go jeszcze nie wi-
dzieli, obowi¹zkowo musz¹ zrobiæ sobie w tym
miejscu chwilê przerwy. Mijamy przesmyk
miêdzy Jeziorami Suszewskim i Kownackim,
natrafiamy na czarny szlak prowadz¹cy do gro-
dziska Œwiêtne. PóŸniej przez wieœ Mlecze
kierujemy siê w stronê Oœrodka Wypoczynko-
wego w Przyjezierzu. Po drodze mijamy jesz-
cze malowniczy mostek. Ostatni etap wêdrów-

ki to dotarcie do przystanku
PKS.

Tym sposobem zmê-
czeni, ale pe³ni wra¿eñ mo-
¿emy wracaæ do domów.

Festyn na pla¿y
24 lipca na terenie

Gminnego Oœrodka Sportu
i Rekreacji w Wilczynie od-
bêdzie siê festyn rodzinny.
Do udzia³u w nim zaprasza-
my tych najmniejszych i
nieco straszych. Organizator
– Gminny Oœrodek Kultury
– zapewnia doskona³¹ zaba-

wê i superpogodê.
Nie zabraknie konkursów sprawnoœcio-

wych. Swoje sportowe umiejêtnoœci sprawdz¹
doroœli i dzieci. Przewidzino równie¿ ma³e
³amigówki umys³owe. Nieco zagadek przyda
siê naszym rozleniwia³ym podczas wakacji
umys³om. Dla najlepszych przewidziano na-
grody-niespodzianki. Zapraszamy!

S³oneczny patrol
Piêcioro ratowników przez ca³y dzieñ pil-

nuje pla¿owiczów w Oœrodku Wypoczynko-
wym w Skorzêcinie. Na turystów czeka piêk-
na pla¿a i strze¿one k¹pielisko. Do swojej dys-
pozycji „s³oneczny patrol” ma ³odzie motorow¹
i wios³ow¹ z blatem reanimacyjnym. Ratow-
nicy gotowi s¹ do wszystkiego! Bez wahania
wskocz¹ do lodowatej wody, by pomóc piêk-
nym pla¿owiczkom (i nie tylko).

Jan Nowaczyk, Rados³aw Czapliñski,
Marek Gaziñski, El¿bieta Cieœlicka i Czes³aw
Nowaczyk od kilku sezonów pilnuj¹ bezpie-

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

Bogat¹ historiê Kazimierza Biskupiego
znaj¹ nie tylko jego mieszkañcy. Œwiadcz¹ o tym
zachowane zabytki. Do najwa¿niej-
szych z nich nale¿y romañski koœció³
œw. Marcina, którego cech¹ charakte-
rystyczn¹ s¹ elementy stylów romañ-
skiego i gotyckiego. Na szczególn¹
uwagê zas³uguj¹ póŸnogotycki koœció³
Piêciu Braci Mêczenników i klasztor
ksiê¿y Misjonarzy Œwiêtej Rodziny –
ich budowê ukoñczono w 1520 roku,
oraz romañski koœció³ œw. Marcina z
pocz¹tku XII w., a tak¿e drewniany ko-
œció³ œw. Izaaka z XVII w. Nie lada
atrakcj¹ jest póŸnobarokowy Koœció³
Narodzenia NMP wraz z zespo³em
klasztornym Kamedu³ów z XVIII wie-
ku w Bieniszewie. Niewiele osób wie,
¿e w Kazimierzu Biskupim znajdzie-
my tak¿e g³az ku czci Johanna Reinholda Pat-
kula, przywódcy opozycji inflanckiej skierowa-
nej przeciw Szwedom, który zosta³ zg³adzony
w Kazimierzu w 1707 roku, w obecnoœci króla
szwedzkiego Karola XII.

Godna polecenia jest tak¿e architektura
gminy Stare Miasto. Zainteresowani znajd¹ do-
brze zachowan¹ romañsk¹ œwi¹tyniê z XIII w.,
która stanowi kaplicê neogotyckiego koœcio³a
œw. Piotra i Paw³a. W oddalonym o 3 km ̄ ychli-
nie mo¿na zwiedziæ klasycystyczny koœció³

ewangelicko-reformowany (kalwiñski) powsta-
³y w latach 1821-22. Z kolei przed domem bo-

¿ym utworzono lapidarium nagrobków kalwiñ-
skich z odleg³ym o ok. 400 m cmentarzem.

Lubi¹cych wykopaliska archeologiczne
zapraszamy do Wilczyna. Okazuje siê, ¿e na
terenie gminy by³y kiedyœ grodziska obronne.
Mrówki nad Jeziorem Kownackim oraz Okop
nad Jeziorem Suszewskim stanowi¹ ogromn¹
atrakcjê turystyczn¹. Na terenie gminy znaj-
duje siê równie¿ sporo innych zabytków. Do
najwa¿niejszych nale¿¹: koœció³ z rzeŸb¹ go-
tyck¹ Madonny z Dzieci¹tkiem wykonan¹ w

Powiat pe³en zabytków
W ka¿dej gminie coœ ciekawego

latach 1420-30 w Wilczogórze, dwór z prze³o-
mu XIX i XX wieku w Kownatach oraz wia-

trak koŸlak z 1781 roku.
Kolejny dzieñ urlopu radzimy spêdziæ

w GrodŸcu. Pa³ac z II po³owy XVIII wieku
wraz z oficyn¹, zabytkowy park z alej¹ gra-
bow¹ stanowi¹c¹ pomnik przyrody, koœcio³y
wybudowane pod koniec XIX wieku, a na-
wet m³yn wodny z XIX wieku – to wszyst-
ko zobaczymy na terenie gminy.

Warto odwiedziæ równie¿ gminê Som-
polno. Na terenie miasta znajdziemy piêk-
ny XIX-wieczny neogotycki koœció³ rzym-
skokatolicki. Z tego samego okresu pocho-
dzi póŸnoklasycystyczny koœció³ ewangelic-

W powiecie koniñskim znajduje siê wiele zabytków. W ka¿dej gminie turysta znajdzie coœ ciekawego. Od zabytko-
wych koœcio³ów poprzez pa³ace i skanseny. Nie trzeba wyje¿d¿aæ daleko, by nacieszyæ oczy piêknymi budowlami oraz
wypocz¹æ na ³onie natury.

Koœció³ œw. Marcina w Kazimierzu Biskupim

www.powiat.konin.pl

ki. Bêd¹c w Sompolnie, zwróæmy równie¿
uwagê na drewnian¹ kaplicê œw. Hieronima z
1732 roku oraz odrestaurowan¹ synagogê.
Okaza³y pa³ac z drugiej po³owy XIX wieku
z parkiem krajobrazowym i starodrzewem,
koœció³ rzymskokatolicki z barokow¹ dzwon-
nic¹ z XVIII wieku znajdziemy w Lubstowie,
a w M¹kolnie drewniany koœció³ek z XVIII w.
z obrazem Matki Boskiej z Dzieci¹tkiem.

Jeœli ktoœ lubi wypoczywaæ na ³onie na-
tury, zapraszamy do Skulska. Bogactwem gmi-
ny jest przyroda, w tym 500 hektarów lasów i
cztery jeziora. Aby nieco odpocz¹æ, wybierz-
my siê na spacer do zespo³u pa³acowo-parko-
wego w Lisewie z XIX wieku.

Niewiele osób wie, ¿e nasz powiat ma
swój ³uk tryumfalny. Nie trzeba jechaæ do Pary-
¿a. Ten oryginalny zabytek z or³em napoleoñ-

skim znajduje siê w Œlesinie.
Mieszczanie wznieœli go na czeœæ
cesarza w 1812 roku. Jad¹c pod
£uk Tryumfalny, miniemy piêkny
koœció³ œw. Miko³aja z kropielnic¹
z X wieku. Trzeba tam zajrzeæ.

Okazuje siê, ¿e ka¿da gmina
powiatu koniñskiego kryje w so-
bie coœ atrakcyjnego. Wystarczy
tylko wzi¹æ ma³y przewodnik tu-
rystyczny w swoje rêce i ruszyæ na
podbój gmin. Naprawdê warto.

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

Koœció³ Narodzenia NMP w Bieniszewie

24 lipca na tej pla¿y odbêdzie siê rodzinny festyn

Gdy tacy ratownicy pilnuj¹ bezpieczeñstwa, niestraszna ¿adna fala

czeñstwa na skorzêciñskiej pla¿y. Nie narze-
kaj¹ na brak zajêæ. K¹pielisko jest naprawdê
du¿e i co roku odwiedza je coraz wiêcej tury-
stów. Przez osiem godzin (od 10.00 do 18.00)
pi¹tka ratowników wytê¿a wzrok. Bacznie
obserwuj¹ ma³ych uczestników kolonii, m³o-
dzie¿ i doros³ych.

– Najwiêcej pracy mamy w weekendy.
Wtedy na pla¿y pojawia siê kilkanaœcie ty-
siêcy osób. Musimy mieæ oczy szeroko
otwarte i reagowaæ na ka¿dy sygna³ – mówi¹
ratownicy.


