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Ma³e co nieco
Odwiedzaj¹c pla¿ê w Wilczynie nie mu-

sisz zabieraæ ze sob¹ lodówki wype³nionej po
brzegi jedzeniem. Nawet najwiêkszy ¿ar³ok
znajdzie dla siebie coœ dobrego. Nad brzegiem
jeziora s¹ punkty ma³ej gastronomii. Oferta pro-
ponowana przez sprzedawców jest napraw-
dê szeroka. Dla och³ody –
zimne lody, gazowane napo-
je, soki, gdy pogoda nie do-
pisuje – ciep³a herbata i ku-
bek gor¹cej kawy. Nie zapo-
mniano o ³akomczuchach.
Dla nich s¹ hot dogi, zapie-
kanki, hamburgery i frytki. A
dla najm³odszych? Pyszne
s³odkoœci!

Jeœli natomiast chce-
my zjeœæ coœ „konkretne-
go” niedaleko Gminnego
Oœrodka Sportu i Rekreacji
znajdziemy bar oferuj¹cy
pyszne domowe obiadki.
W menu znajdziemy ciep³¹
zupê, fasolkê po bretoñsku,
ziemniaki, ró¿ne rodzaje
miêsa, a jeœli ³adnie uœmiechniemy siê do
sprzedaj¹cych jest szansa, ¿e panie kuchar-
ki przygotuj¹ specjalne zamówienie. My
sami ju¿ tam byliœmy! Jedzenie naprawdê
smakowite, prawie takie same jak u mamy!
A przy tym atrakcyjne ceny sprawi¹, ¿e chêt-
nie bêdziemy wracaæ do baru.

Mostek z ratownikiem
Tego lata Andrzej Borkowski i Andrzej

Zbierzak pilnuj¹ porz¹dku na pla¿y w Wilczy-
nie. Ratownicy nie spuszczaj¹ oczu z pla¿owi-
czów i dbaj¹ o ich bezpieczeñstwo. – Piêkne
jeziora i okolica sprawi³y, ¿e bardzo chcia-
³em tu pracowaæ – opowiada Andrzej Bor-

kowski. Ju¿ jako ma³y ch³opiec przyje¿d¿a³ do
oœrodka z rodzicami i zapewnia, ¿e nie ma lep-
szego miejsca na spêdzenie spokojnego urlo-
pu.

Ratownicy pracuj¹ codziennie od godzi-
ny 10.00 do 18.00. Twierdz¹, ¿e to bardzo od-
powiedzialne zajêcie, ale... lubi¹ to robiæ.

Coœ dla piechurów i rowerzystów
Masz dosyæ le¿enia na pla¿y i opalania

siê? Znudzi³y ci siê ju¿ k¹piele w wodzie? Ma-
rzysz o aktywnym wypoczynku? Wybierz siê
do Oœrodka Wypoczynkowego w Skorzêcinie.
Tam czekaj¹ na ciebie œcie¿ki rowerowe i pie-
sze szlaki turystyczne.

Dla amatorów pieszych wêdrówek mamy
dobr¹ informacjê. U bramy oœrodka wczaso-
wego krzy¿uj¹ siê dwa szlaki. Wystarczy tylko
mieæ trochê chêci, wygodne buty, dobry humor,
„ma³e co nieco” w plecaku i grupê przyjació³,
by wyruszyæ w trasê. Szlak zielony ma swój

pocz¹tek w po³udniowej czêœci Jeziora Ostro-
wickiego poprzez Popielarze, Pi³kê, wschod-
ni¹ czêœæ Jeziora Bia³ego i... wchodzimy na
teren oœrodka w Skorzêcinie. Dalej prowadzi
do wsi, sk¹d okr¹¿aj¹c jezioro Niedziêgiel do-

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

Dla mniej wytrwa³ych piechurów proponu-
jemy najkrótszy szlak ¿ó³ty: BrzeŸno-Z³ota Góra
– mamy do pokonania 3,7 km. W BrzeŸnie mija-
my kapliczkê, klasycystyczny pa³ac i park. Za
remiz¹ kierujemy siê w stronê widocznej z odda-
li Z³otej Góry. Leœna droga prowa-
dzi nas na po³udnie. Pokonuj¹c
wzniesienia i dolinki mo¿emy po-
dziwiaæ pradolinê Warty. Szlak koñ-
czy siê na najwy¿szym wzniesieniu
w powiecie koniñskim, wspomnia-
nej ju¿ Z³otej Górze.

Jeœli chcesz przemierzaæ
piêkne lasy i poznaæ nieco historii
zapraszamy na szlak czarny imie-
nia Ignacego Wroc³awskiego, wy-
bitnego koniñskiego dzia³acza
PTTK. Jego d³ugoœæ – 6,7 km –
nie przerazi amatorów pieszych
wêdrówek. Rozpoczynamy j¹ w
Kazimierzu Biskupim, a koñczy-
my w Bieniszewie. Pierwsze sym-
bole szlaku znajdziemy obok
klasztoru pobernardyñskiego, po
kilometrze wchodzimy w Puszczê Kazimiersk¹.
Po drodze (ok. 3,6 km) mijamy kapliczkê za-
wieszon¹ na drzewie, która wed³ug legendy
znajduje siê na miejscu kaplicy œw. Barnaby i
pomnikowe dêby. Wêdrówkê koñczymy przed
klasztorem Kamedu³ów w Bieniszewie.

15-kilometrowy szlak niebieski wiedzie

z Wilczyna przez Mrówki do Przyjezierza.
Marsz rozpoczynamy w Wilczynie, obok go-
tyckiego koœcio³a. Dochodzimy do lasu i Je-
ziora Wilczyñskiego. Po godzinie docieramy
do kolejnego zbiornika – Jeziora Kownackie-

go. Na 5,3 km szlaku trafiamy do skansenu
archeologicznego w Mrówkach. Po jego obej-
rzeniu wêdrujemy do drewnianego mostku, a
potem leœn¹ drog¹ do oœrodków wypoczynko-
wych w Przyjezierzu.

Przepiêkne lasy pomiêdzy Sompolnem a
Œlesinem bêdziemy mijaæ maszeruj¹c szlakiem

Pieszo, sportowo i zdrowo
Szlaki dla piechurów w powiecie

czerwonym. Rozpoczyna siê on na placu Wol-
noœci w Sompolnie. Idziemy do wsi D¹browa.
Po oko³o 2,5 km w lesie, po prawej stronie,
zobaczymy pomnikowy d¹b. Dalej szlak pro-
wadzi nas dró¿kami do Ignacewa. Tu znajduje

siê pomnik powstañców z 1863 roku. Przeci-
namy szosê i kierujemy siê na zachód. Po 13
kilometrach jesteœmy na brzegach Jeziora Œle-
siñskiego, obok wodospadu „Niagara”. Po mi-
niêciu kilku oœrodków wypoczynkowych skrê-
camy w prawo i drog¹ asfaltow¹ idziemy w
kierunku Œlesina. Mijamy ³uk tryumfalny i...

Marzysz o tym, by interesuj¹co spêdziæ wolny czas? Wybierz siê na jeden z licznych szlaków, które s¹ w naszym
powiecie. Wystarczy dobry humor, grupa przyjació³ i... zdrowe nogi.

www.powiat.konin.pl

Na terenie oœrodka jest wypo¿yczalnia rowerów. Takim sprzêtem
jak na zdjêciu te¿ mo¿na pokonaæ Ma³¹ Pêtlê

ciera do Powidza.
Kolejny szlak – czarny – przebiegaj¹cy

przez Skorzêcin wiedzie wzd³u¿ Jeziora Bia-
³ego. Mijaj¹c Popielarze i Pi³kê trafimy z po-
wrotem na teren oœrodka.

Nie zapomniano równie¿ o sympatykach
dwóch kó³ek. Dla nich przygotowano Ma³¹ i
Du¿¹ Pêtlê. Tych mniej wprawionych zapra-
szamy na trasê d³ugoœci 6,5 kilometra. Bardzo
dobrze oznakowany szlak sprawi, ¿e amatorzy
bez trudu go pokonaj¹. Ma³a Pêtla rozpoczyna
siê przy bramie oœrodka. Potem jedziemy w kie-

runku pó³nocnym. Zbli-
¿amy siê do Jeziora Bia-
³ego, które obje¿d¿amy.
Przy okazji mamy mo¿-
liwoœæ obserwowania
przepiêknych gatunków
ptaków i drzew. Mijamy
Jezioro Czarne i wraca-
my do oœrodka.

Tym, którzy maj¹
wiêcej si³y, proponujemy
Du¿¹ Pêtlê. Po pokona-
niu 20 kilometrów mo-
¿emy czuæ siê trochê
zmêczeni. Najpierw tra-
sa pokrywa siê z Ma³¹

Pêtl¹. Dopiero póŸniej skrêca na pó³nocny za-
chód, w kierunku drogi Soko³owo-Ostrowite
Prymasowskie. Warto zaznaczyæ, ¿e niezwy-
kle urokliwie trasy leœne przygotowa³o Nadle-
œnictwo Gniezno.

K¹pi¹cy siê w Wilczynie maj¹ zapewnione bezpieczeñstwo

W powiecie koniñskim znajduje siê wiele interesuj¹cych pieszych szlaków. By spêdziæ ciekawie wakacje nie trzeba
wyje¿d¿aæ w góry, wystarczy wybraæ siê na jedn¹ z wycieczek

jesteœmy na rynku.
Najd³u¿szy z pieszych szlaków wiod¹-

cych przez nasz powiat to zielony Kawnice-
Bieniszew-Gos³awice-Licheñ-Konin. By poko-
naæ 37,5 km trzeba byæ wprawionym wêdrow-
cem. Trasa znana jest jako szlak pielgrzymko-
wy. Zaczynamy w Kawnicach przy stacji PKP.
Asfaltow¹ drog¹ idziemy w kierunku lasu ka-

zimierskiego, w stronê G³odowa.
Radzimy uwa¿aæ na znaki! Po 2,5
km dochodzimy do Jeziora G³o-
dowskiego. Potem mijamy jezior-
ka: Mokre, Wa³y, Wœciek³e i do-
chodzimy do klasztoru w Bieni-
szewie. Kierujemy siê na po³u-
dnie, przechodzimy przez drogê
asfaltow¹ Konin-Kazimierz Bi-
skupi i brzegiem Jeziora Gos³aw-
skiego dochodzimy do Gos³awic.
Warte zobaczenia jest tam Mu-
zeum Okrêgowe, skansen i koœció³
gotycki. Po miniêciu przejazdu ko-
lejowego skrêcamy w stronê sta-
wów rybnych. Przechodzimy
przez most na kanale Warta-Go-
p³o, mijamy Jezioro Licheñskie i
jesteœmy w Sanktuarium Maryj-

nym. Potem kierujemy siê do Anielewa, Ru-
dzicy, by dotrzeæ do Morzys³awia. Szlak koñ-
czy siê na dworcu PKP w Koninie.

Za oznakowanie i utrzymanie szlaków od-
powiedzialny jest Oddzia³ PTTK w Koninie.

(artyku³ powsta³ na podstawie
www.powiat.konin.pl)


