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Rezerwat Mielno znajduje siê w grani-
cach Puszczy Bieniszewskiej. Wraz z otacza-
j¹cymi go ³¹kami i lasem zajmuje 94 hektary
powierzchni. Charakteryzuje siê specyficznym
mikroklimatem. Znajduj¹ siê tam gleby bagien-
ne i wody otwarte, dlatego ca³y obszar mo¿na

traktowaæ jako podmok³y. Rezerwat jest azy-
lem dla ptactwa wodnego i b³otnego. Swoje
miejsce znalaz³a tam tak¿e brzoza niska. W re-
zerwacie wystêpuj¹ 24 gatunki drzew i 19 ga-
tunków krzewów.

Jezioro Mielno po³o¿one jest na terenie
zlewni Warty. W jego s¹siedztwie znajduj¹ siê

mniejsze jeziora – Wœciek³e, Sk¹pe i G³odow-
skie – po³¹czone ze sob¹ systemem rowów. W
taki sam sposób Mielno ³¹czy siê z Gos³aw-
skim, P¹tnowskim i dalej kana³em Morzys³aw-
skim z Wart¹. Granic¹ po³udniow¹ rezerwatu
biegnie zielony szlak turystyczny Kawnice-Li-

cheñ, trasa rowerowa Kazimierz
Biskupi-Konin oraz fragment
œcie¿ki przyrodniczo-leœnej.

W centralnej czêœci Pusz-
czy Bieniszewskiej wyodrêbnio-
no w 1996 roku Rezerwat Bie-
niszew. Na ponad 144 hektarach
obszaru chronionego znajduje
siê drzewostan liœciasty o cha-
rakterze d¹browy oraz gr¹du
ubogiego, a tak¿e wiele pomni-
ków przyrody. Runo leœne skry-
wa szeœæ gatunków roœlin chro-
nionych. Obrze¿ami biegnie
szlak zielony i czarny dla tury-
styki pieszej oraz œcie¿ka rowe-
rowa.

W Rezerwacie Z³ota Góra
znajduje siê najwy¿sze wzniesienie w powie-
cie koniñskim nosz¹ce tê sam¹ nazwê. Ze
wzgórza (187 m n.p.m.) roztaczaj¹ siê prze-
piêkne widoki na okolicê w kierunku dorzecza
Warty. Z³ot¹ Górê porastaj¹ lasy dêbowe i mie-
szane. Atutem tego terenu jest zdrowotny mi-
kroklimat powstaj¹cy dziêki sosnom i ja³ow-

Przyrod¹ mo¿na siê zachwycaæ!
Rezerwaty i pomniki

com. Na wzniesienie dotrzeæ mo¿na szlakiem
¿ó³tym BrzeŸno-Z³ota Góra i niebieskim
¯ychlin-Z³ota Góra-Wyszyna-Turek.

Dawne lasy kazimierskie to obecnie Re-
zerwat Sokó³ki. W bogatym runie leœnym znaj-
duj¹ siê m.in. wawrzynka wilcze³yko i lilia z³o-
tog³ów. Drzewostan œrodkowoeuropejski, a
tak¿e ³êgi jesionowo-olszowe oraz jarzmian-
kowo-jesionowe. Skrajem rezerwatu biegnie
edukacyjna œcie¿ka przyrodniczo-leœna.

W Rezerwacie Pustelnik mo¿na wyodrêb-
niæ ró¿ne elementy krajobrazu, przyrody i kul-
tury. Urlopowicze bez w¹tpienia bêd¹ chcieli
wejœæ na znajduj¹ce siê obok wzgórze (Sowia

Turyœci ceni¹cy sobie spokój i walory przyrodnicze w³aœnie takie atrakcje znajd¹ w piêciu rezerwatach powiatu koniñ-
skiego. Na mi³oœników pieszych wêdrówek i rowerowych wycieczek czekaj¹ nietypowe pomniki przyrody.

www.powiat.konin.pl

Wakacje na sportowo
Wakacje na sportowo? Proszê bardzo!

Jeœli lubisz taki rodzaj wypoczynku zaprasza-
my do oœrodka w Skorzêcinie. Oprócz opisy-
wanych ju¿ przez nas szlaków rowerowych i
kajakowych w³adze Witkowa i oœrodka pomy-
œla³y o tych, którzy lubi¹ sporty grupowe.

Jeœli marzysz o grze w tenisa, chcesz do-

równaæ stylem Andre Aggasiemu przyjedŸ la-
tem do Skorzêcina. Z³apiesz piêkn¹ opaleni-
znê i przy okazji podszlifujesz nieco swoj¹ for-
mê! Na amatorów tenisa czekaj¹ trzy korty, w
tym jeden do tenisa ziemnego. Wystarczy tyl-
ko za³o¿yæ swobodny strój, wzi¹æ w rêce ra-

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

Boisko do koszykówki od samego rana jest oblegane przez
m³odych ch³opców. Mo¿e s¹ wœród nich przyszli gracze NBA?

kietê i pi³eczki. Sportowe emocje mamy zapew-
nione! Nie zapominajmy te¿ o dobrym prze-
ciwniku.

Zwolennikom rywalizacji w grupie pro-
ponujemy rozegranie meczu koszykówki. O
tym, ¿e mi³oœników tego sportu nie brakuje,
œwiadczy fakt, ¿e ju¿ od rana kosze w Skorzê-

cinie s¹ oblegane. Prym
wiod¹ m³odzi ludzie,
nastêpcy Jordana i po-
tencjalni gracze NBA. –
Nie lubiê opalaæ siê na
pla¿y. Wolê zwo³aæ
grupê kolegów i roze-
graæ krótki mecz. Nie
dosyæ, ¿e dbamy o
swoj¹ kondycjê, to
jeszcze spêdzamy mi³o
czas. A kto mówi, ¿e nie
wypoczywamy? W³a-
œnie w ruchu najlepiej
siê opala – mówi Mi-
cha³, który z przyjació³-
mi gra codziennie w ko-
szykówkê.

W oœrodku znaj-
duj¹ siê równie¿ boiska

do gry w siatkówkê i pi³kê rêczn¹. Ka¿dy en-
tuzjasta sportu znajdzie dla siebie coœ odpo-
wiedniego. Trzeba tylko mocno chcieæ i oczy-
wiœcie wybraæ siê na wczasy do Skorzêcina.
Zapraszamy!

Do 15 sierpnia 2005 r. w impresariacie
KDK mo¿na sk³adaæ prace plastyczne wyko-
nane w dowolnej technice i formacie. Ich te-
matem ma byæ taniec („Taniec w moich
oczach”). Teczka lub koperta powinna byæ opi-
sana: imiê i nazwisko autora, wiek, adres i
numer telefonu. Wszystkie prace zostan¹ wy-
stawione, a najciekawsze nagrodzone.
Od 1 do 6 sierpnia warsztaty tañca breakdan-
ce poprowadzi Grzegorz Ambroziak, instruk-
tor grupy „Body&Soul” (godz. 16-18 – grupa
pocz¹tkuj¹ca, godz. 18-20 – grupa zaawanso-
wana). Od 4 do 18 sierpnia, godz.10-12, warsz-
taty wokalne dla dzieci i m³odzie¿y, które bêd¹
obejmowa³y naukê emisji g³osu i interpretacji
(Marlena Brzeziñska). „Wakacyjna szko³a ta-
lentów” (muzyka, taniec, œpiew) rusza 8 sierp-
nia, potrwa do 12 sierpnia. Warsztaty tañca w
technikach disco dance i hip hop poprowadzi
Wies³awa Wolna (godz. 10-12 dla dzieci 7-11
lat; godz. 13-15 dla dzieci 12-15 lat). W pro-
gramie „szko³y talentów” znajdzie siê nauka
gry na perkusji dla pocz¹tkuj¹cych (godz. 8-
12, Zbigniew Rape³a), nauka œpiewu u Irene-
usza Rysia (godz. 9-11) oraz otwarta próba Or-
kiestry ALIBI, w czasie której uczestnicy form
zapoznaj¹ siê z instrumentami muzycznymi
(gitara, perkusja, keyboard, godz. 11-13).
Udzia³ w „Wakacyjnej szkole talentów” zakoñ-

W Koniñskim Domu Kultury

Wakacje ze sztuk¹
Taniec, muzyka, œpiew, prezentacje filmowe, konkursy plastyczne, koncert

talentów oraz wernisa¿ prac ceramicznych – to wszystko stanie siê udzia³em dzieci
i m³odzie¿y, chc¹cych uczestniczyæ w zajêciach prowadzonych przez Koniñski Dom
Kultury w sierpniu w ramach LATA ARTYSTYCZNEGO.

czy siê koncertem w wykonaniu uczestników
(przed KDK, 12 sierpnia, godz. 15), a werni-
sa¿ prac ceramicznych wykonanych przez dzie-
ci w pracowni MIJART Katrzyny Mijakow-
skiej o godz. 16.

Od 16 do 19 sierpnia, godz. 10-12 –
„Twój pierwszy krok w disco dance” – popro-
wadzi Jacek Szczepankiewicz. W sierpniu od-
bêd¹ siê równie¿ zajêcia z grafiki, podstaw ry-
sunku i nauki kreatywnoœci. Specjalnie dla
gimnazjalistów bêdzie je prowadzi³ Zbigniew
Rape³a (22-25 sierpnia, godz. 10-12)

Od 23 do 25 sierpnia „Balecik dla naj-
m³odszych” (Justyna Szczap, godz. 10-11 dla
dzieci 5-6 lat; godz. 12-13 dla dzieci 7-8 lat).
Swoim hobby, którym jest taniec wspó³czesny,
podzieli siê z uczestnikami Dariusz Intrys (22-
26 sierpnia). W ramach tych zajêæ zostan¹ po-
kazane filmy o tematyce tanecznej („Dance Ci-
nema”, godz. 18-20, klub „Energetyk”). Zajê-
cia praktyczne dla m³odzie¿y i doros³ych od-
bêd¹ siê w te same dni, tak¿e w klubie „Ener-
getyk”, ale w godz. 20-22.

Udzia³ w zajêciach wakacyjnych jest bez-
p³atny. Zapisy przyjmuje impresariat KDK.

Koniñski Dom Kultury zaprasza równie¿
do udzia³u w sta³ych formach artystycznych
prowadzonych w ci¹gu roku kulturalnego.

Wiêcej informacji: www.kdk.konin.pl

Góra – 117 m n.p.m.), na którym usytuowany
jest klasztor ojców Kamedu³ów. Wœród lasów,
jezior i polan krzy¿uj¹ siê szlaki turystyczne
biegn¹ce z Konina, Kawnic i Kazimierza Bi-
skupiego.

Powiat koniñski bogaty
jest tak¿e w mnóstwo pomni-
ków przyrody. W czternastu
gminach znajduj¹ siê warte zo-
baczenia lipy, dêby, graby, mo-
drzewie, klony, wi¹zy, jesiony,
wierzby, ja³owce, platany czy
bluszcz. Pomniki przyrody
umiejscowione s¹ w parkach,
przy drogach, na szkolnych bo-
iskach, a nawet prywatnych po-
sesjach. Na rynku w Kazimie-
rzu Biskupim zobaczyæ mo¿na
g³az narzutowy „Patkul” (w ca-
³ym powiecie jest ich przynaj-
mniej kilka). Na szlaku tury-
stycznym w Bieniszewie stoi 26-

metrowy d¹b szypu³kowy „Dziadek”. W Anie-
lewie, na prywatnej posesji z jednego pnia
wyrastaj¹ dwie zroœniête lipy szerokolistne. Na
³¹ce w Zastru¿u bluszcz pospolity obrasta 8-
metrowy zamar³y pieñ grochodrzewu.

Wszêdzie turyœci dotr¹ samochodami,
rowerami, a wytrwalsi mog¹ urz¹dziæ sobie
piesze wêdrówki. Niezmotoryzowani dojad¹
poci¹gami i autobusami.

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

Rezerwat Mielno

Szlak na Z³ot¹ Górê


