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Powiat koniñski chêtnie goœci mi³oœników
tej formy wypoczynku, gdy¿ na rowerze ³atwiej
jest dotrzeæ do jego wyj¹tkowych zak¹tków.
Kieruj¹c siê starym porzekad³em: „£¹cz przy-

jemne z po¿ytecznym”, wypoczynek na bicyklu
pozwoli nam zarówno zadbaæ o zdrowie i dobr¹
kondycjê, jak i poszerzyæ horyzonty z zakresu
historii, kultury i przyrody Ziemi Koniñskiej.

Moc atrakcji i niezapomnianych wra¿eñ
czeka ciê na wytyczonych szlakach rowero-
wych. Jeden z nich wiedzie oznakowan¹ tras¹

Konin – Bieniszew – Kazimierz Biskupi. Ten
zaledwie 11-kilometrowy odcinek stanowi do-
skona³¹ bazê wypadow¹, nawet dla pocz¹t-
kuj¹cych rowerzystów. Ów fragment, biegn¹-

cy przez lasy bieniszew-
skie, znajduje siê na
granicy przepiêknych
rezerwatów przyrody:
„Sokó³ki”, „Pustelnik” i
„Bieniszew”. To praw-
dziwy rarytas dla mi³o-
œników pomników
przyrody i obiektów sa-
kralnych. Prawdziw¹
przygodê prze¿yje ka¿-
dy, kto odwiedzi klasz-
tor Kamedu³ów w Bie-
niszewie – stanowi¹cy
unikat na skalê œwia-
tow¹. Dodatkow¹
atrakcj¹ bêdzie prze-
ja¿d¿ka œcie¿k¹ przy-
rodniczo-leœn¹. Ten 6-

kilometrowy odcinek pozwoli lepiej poznaæ
las oraz rz¹dz¹ce nim prawa przyrody.

Dla wytrwa³ych nie lada gratk¹ bêdzie
pokonanie 280-kilometrowej trasy wiod¹cej
przez ca³¹ Wielkopolskê (Poznañ – Uniejów).
Niedawno otwarty Nadwarciañski Szlak Ro-
werowy stanowi jeden z 7 transwielkopol-

Na rowerach mo¿na odpocz¹æ!
Szlaki dla kolarzy

skich wytyczonych szlaków. Znaczna jego
czêœæ znajduje siê w granicach powiatu ko-

niñskiego. Wszystkich cyklistów zapewne
ucieszy fakt, ¿e ju¿ we wrzeœniu wokó³ Koni-
na powstanie prawie 80-kilometrowa pêtla ro-
werowa (¯ychlin – S³awno – Kawnice – Ka-
zimierz Biskupi – Gos³awice – Licheñ – La-
dorudz – BrzeŸno – ¯ychlin). Korzystaj¹c z
tras dojazdowych: „Konin-¯ychlin”, „Konin-
Gr¹blin” oraz „Konin – Bieniszew”, bêdzie
mo¿na urozmaiciæ sobie wyprawê rowerow¹

Od kilku lat coraz wiêcej naszych rodaków ulega (sk¹din¹d zdrowej) modzie „na rower”. Prawdziwi pasjonaci je¿d¿¹
na nim wszêdzie, inni zaœ traktuj¹ bicykl jako formê odpoczynku. Nikogo te¿ nie dziwi ju¿ widok rowerów, umocowanych do
samochodowego baga¿nika podró¿uj¹cych turystów. Bo na rowerze wypoczywa siê zdrowiej, taniej i przyjemniej.

www.powiat.konin.pl

Kojce dla maluchów!
Nie wiesz, co zrobiæ z rozbieganym

dwulatkiem? Twoja roczna pociecha nie po-
zwala ci wejœæ do wody? Masz wra¿enie, ¿e
nigdy i nigdzie nie wypoczniesz? Nic bar-
dziej mylnego! Zapraszamy do Oœrodka Wy-
poczynkowego w Skorzêcinie! Tutaj Twoje
dziecko na pewno nie bêdzie siê nudziæ!

Niejedna m³oda mama zastanawia³a
siê, co zrobiæ, by w koñcu spokojnie siê wy-
k¹paæ. Trudno mówiæ o prawdziwym p³ywa-
niu z rocznym dzieckiem przy boku, czy wy-
czynowej „setce” z trzylatkiem w zasiêgu
wzroku. W Skorzêcinie problem ten mamy z
g³owy! Pomyœlano o wypoczywaj¹cych m³o-
dych rodzicach, którym te¿ nale¿y siê odro-
bina wytchnienia! Po kilku godzinach poby-
tu na pla¿y bol¹ ju¿ ich szyje od ci¹g³ego
odwracania siê za rozbrykan¹ pociech¹, nie
ma mowy o z³apaniu „równej” opalenizny, a

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

W specjalnym kojcu, na brzegu pla¿y, maluch poczuje siê bezpiecznie

w gardle drapie od ci¹g³ych okrzyków „Ania,
gdzie jesteœ, nie wchodŸ za daleko!”.

Wystarczy wtedy w³o¿yæ dziecko do... koj-
ca! Na brzegu pla¿y w Skorzêcinie znajduje siê
ich kilka (niebieskich, przestronnych). – Gdy
rodzice chc¹ pop³ywaæ mog¹ zostawiæ tam
swoje maluchy. Nie musz¹ wtedy martwiæ siê
o ich bezpieczeñstwo. Obiekty s¹ umiejsco-
wione na brzegu jeziora, nie ma mowy o wej-
œciu zbyt g³êboko. Zreszt¹ na dzieci szcze-
góln¹ uwagê zwracaj¹ nasi ratownicy. Mama
czy tata mo¿e spokojnie korzystaæ z k¹pieli –
t³umaczy Roman Popek, kierownik oœrodka.

A dla nieco starszych maluchów przy-
gotowano brodzik. Tam, pod okiem „s³onecz-
nego patrolu” ze Skorzêcina, dzieci mog¹
spokojnie pomoczyæ siê w jeziorze, a nawet
spróbowaæ po raz pierwszy p³ywaæ! Zapra-
szamy do oœrodka!

Dla m³odych czytelników Miejska Biblio-
teka Publiczna i jej filie przygotowa³y szereg
zajêæ dydaktycznych i
nie tylko. I tak: Filie nr
10 i 12 MBP w ka¿dy
wtorek sierpnia, o godz.
10.00, pod has³em:
„Lato w bibliotece” za-
praszaj¹ na zajêcia pla-
styczne, wspólne czyta-
nie bajek, a tak¿e propo-
nowany przez Filiê nr 10
konkurs literacki pt.
„Czy znasz bajkê”.  Fi-
lia nr 6 (mieszcz¹ca siê
w starej czêœci Konina)
w dniach 17, 19, 24, 26,
31 sierpnia, o godz.
14.00, pod has³em:
„Lato w mieœcie” orga-
nizuje konkursy, gry, za-
bawy literackie oraz czy-
tanie bajek. Równie¿ na Starówce w ramach
akcji: „Lato w mieœcie czyli baw siê z nami”
Wypo¿yczalnia dla Dzieci i M³odzie¿y propo-
nuje 16, 23, 30 sierpnia w godz. od 10.00 do
12.00 spotkanie z bajk¹, natomiast od 12.00
do 14.00 zajêcia plastyczne. Ta sama filia za-
prasza 19 i 26 sierpnia w godz. od 16.00 do

Bajki, gry i wycieczki

Lato z bibliotek¹
Mimo ¿e do koñca wakacji zosta³y ju¿ tylko dwa tygodnie, to najm³od-

si mieszkañcy miasta nie bêd¹ mogli narzekaæ na nudê. Czeka na nich
szereg atrakcyjnych propozycji przygotowanych przez Miejsk¹ Bibliotekê
Publiczn¹.

do miejsca docelowego, a tak¿e unikn¹æ nad-
miernego zmêczenia oraz jego konsekwencji
w postaci kontuzji czy nieprzyjemnych „za-
kwasów”.

Moda na zdrowy i aktywny sposób wy-
poczynku sprawia, ze
niebawem powstanie
kolejny Bursztynowy
Szlak Rowerowy, na-
wi¹zuj¹cy do historycz-
nego szlaku handlowe-
go. Kreuje on tury-
styczn¹ trasê dziedzic-
twa przyrodniczo-kultu-
rowego, wiod¹c¹ z po-
³udniowych krañców
Europy, przez Buda-
peszt, Kraków, Kalisz,
Konin, Kruszwicê i da-
lej na pó³noc Starego
Kontynentu.

Pokonanie tej nie-
zwyk³ej pod wieloma
wzglêdami trasy wyma-

gaæ bêdzie od cyklisty nie tylko odwagi i do-
brej orientacji w terenie, ale tak¿e kondycji i
umiejêtnoœci kolarskich.

Nie zwlekaj wiêc, wsi¹dŸ na rower i tre-
nuj, aby jak najlepiej przygotowaæ siê na nowe
spotkanie z przygod¹. A na dobry pocz¹tek...
pokonaj szlaki rowerowe w powiecie koniñ-
skim.

Kolarze podziwiaj¹ miejscow¹ przyrodê

W powiecie koniñskim œcie¿ki rowerowe prowadz¹ przez lasy

18.00 na gry planszowe. W zajêciach plastycz-
nych mo¿na tak¿e wzi¹æ udzia³ 22 i 29 sierp-

nia, w godz. od 11.00 do 17.00  w Filii MBP
dla Dzieci przy ul. Powst. Wielkopolskich. 19 i
26 sierpnia ta sama biblioteka zaprasza na se-
anse bajek video. Aktywn¹ formê ruchu dla dzie-
ci proponuje Filia nr 3, zapraszaj¹c 25 sierpnia
w godz. od 9.00 do 14.00 na wycieczkê rowe-
row¹ do Kawnic oraz zabawy integracyjne.

W bibliotece najm³odsi mieszkañcy miasta na pewno nie bêd¹
narzekaæ na nudê


