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Wiêkszoœæ dzia³aj¹cych w powiecie ko-
niñskim gospodarstw agroturystycznych znaj-

duje siê nad jeziorami czy w lasach. Nic jed-
nak na atrakcyjnoœci nie trac¹ te, które po³o-
¿one s¹ po prostu... na wsi – z dala od ruchli-
wych dróg, otoczone zieleni¹. Wszystko za
spraw¹ bogatej oferty, jak¹ proponuj¹ tury-
stom.

Udany odpoczynek, jak podkreœlaj¹
przyjmuj¹cy goœci, to mi³a, rodzinna atmos-

fera, a takiej zabrakn¹æ
po prostu nie mo¿e.
Dodatkowo turyœci
mog¹ liczyæ na smacz-
ne domowe posi³ki,
najczêœciej przygoto-
wywane ze specja³ów
wczeœniej wyproduko-
wanych w gospodar-
stwie, czyli zdrowych i
smacznych.

Agroturystyczny
odpoczynek to przede
wszystkim aktywne
spêdzenie  wolnego
czasu.  Przyjmuj¹cy
goœci z miasta zapew-
niaj¹ im bliski kon-
takt z przyrod¹, pie-
sze  wêdrówki ,  wy-
cieczki  rowerowe,

konne, a tak¿e uczestnictwo w pracach go-
spodarskich, np. produkcji mas³a, sera,
obserwowanie obrz¹dku inwentarza. Za-
paleni wêdkarze mog¹ wybraæ siê na po-
³ów i byæ pewnym, ¿e bêdzie udany. W
obrêbie obiektu znajduj¹ siê k¹pieliska

Kiedy turysta le¿y pod grusz¹!
Gospodarstwa agroturystyczne przyci¹gaj¹ mieszczuchów

oraz boiska do siatkówki i koszykówki.
Najm³odsi turyœci maj¹ do swojej dyspo-
zycji plac zabaw – huœtawki i piaskowni-

ce. Czêsto przyjmuj¹cy goœci zapewniaj¹
opiekê nad dzieæmi.

Jeœli natomiast ktoœ postanowi³ pole-
niuchowaæ, zapewne bêdzie mia³ ku temu
okazjê. Dla mniej aktywnych nie lada
atrakcj¹ jest  pole¿akowanie w ogrodzie

O odpoczynku na ³onie natury, z dala od miejskiego gwaru i zapchanych samochodami ulic marzy chyba wiêkszoœæ
mieszczuchów. Niepowtarzalnym i odmiennym sposobem spêdzenia urlopu jest coraz popularniejsza agroturystyka. Choæ
w powiecie koniñskim ta forma  dopiero siê rozwija, turyœci ju¿ teraz znajd¹ tutaj idealne warunki, by wypocz¹æ w bliskim
kontakcie z przyrod¹, le¿¹c pod przys³owiow¹... grusz¹.

www.powiat.konin.pl

Dla ka¿dego coœ dobrego!
W weekendy Oœrodek Wypoczynkowy w

Skorzêcinie zamienia siê w ma³e nadmorskie
miasteczko. Czasami nawet jego szefowie
gubi¹ siê w liczbach. Jedno jest pewne! By-
waj¹ niedziele, gdy na pla¿y i w okolicach prze-
bywa nawet 30 tysiêcy osób!
Zreszt¹ w sezonie Skorzêcin ma
6,5 tysi¹ca sta³ych mieszkañ-
ców.

Dla wypoczywaj¹cych
przygotowano wiele atrakcji.
Nie zapomniano równie¿ o...
jedzeniu. Ka¿dy wie, ¿e wypo-
czynek z pustym brzuchem nie
nale¿y do udanych. W Skorzê-
cinie nawet najwiêkszy ¿ar³ok
znajdzie coœ dla siebie. –
Mamy trzydzieœci piêæ punk-
tów sta³ych. Do tego dolicz-
my drugie tyle tak zwanej
„tymczasowo” ma³ej gastro-
nomii. Te budki rozlokowa-
ne s¹ na terenie ca³ego oœrod-
ka. Wiêkszoœæ jednak znaj-
duje siê przy g³ównej prome-
nadzie, któr¹ codziennie przechodzi naj-
wiêcej turystów – t³umaczy Roman Popek,
kierownik oœrodka.

W Oœrodku Wypoczynkowym w Skorzê-
cinie znajdziemy prawie wszystko, o czym ma-
rzy ³akomczuch. Dla lubi¹cych szybkie jedze-
nie jest kilkadziesi¹t punktów z frytkami, ham-
burgerami, hot dogami i zapiekankami. A od

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

Przy g³ównej promenadzie w Skorzêcinie znajduje siê
kilkadziesi¹t punktów ma³ej gastronomii

proponowanych dodatków krêci siê w g³owie!
Dla ka¿dego coœ dobrego!

A jeœli ktoœ marzy o prawdziwie domo-
wym obiedzie? Takie równie¿ przygotowywa-
ne s¹ w Skorzêcinie! Wystarczy udaæ siê do

jad³odajni. To tam sto³uje siê wiêkszoœæ kolo-
nii. Tanie i smaczne jedzenie przyci¹ga rów-
nie¿ innych wypoczywaj¹cych.

Po porz¹dnym posi³ku jest czas na „ma³¹
czarn¹” i coœ s³odkiego. Miejsc, w których ser-
wuj¹ pyszne lody i desery, w Skorzêcinie jest wie-
le! Nie mówi¹c ju¿ o gofrach! Z bit¹ œmietan¹,
owocami, polew¹ czekoladow¹. Palce lizaæ!

Organizatorzy Derbów – Koniñski Dom
Kultury – zaprosili artystów wielkiego formatu.
Przed publicznoœci¹ zaprezentuj¹ siê: £owcy. B,
Krzysztof Daukszewicz, Kabaret CIACH, Kaba-
ret DNO i Kabaret Koñ Polski. Po sporej dawce
œmiechu, zapewnionej przez satyryków, na sce-
nie amfiteatru wyst¹pi znakomita Beata Kozidrak
z zespo³em Bajm oraz Ivan i Delfin. W rolê kon-

Koncert Bajmu ju¿ w pi¹tek

Po Derbach
weekend nad jeziorem

Znakomici artyœci, doskona³a zabawa i nagrody-niespodzianki. To wszystko cze-
ka na uczestników koniñskich Derbów Kabaretowo-Estradowych. Impreza, maj¹ca
ju¿ ponad 20-letni¹ tradycjê, odbêdzie siê w amfiteatrze „Na Skarpie” 26 sierpnia.

Na agroturystykê stawia coraz wiêcej gospodarstw Wœród zieleni i z dala od miejskiego gwaru na pewno mo¿na
wypocz¹æ

wœród zieleni b¹dŸ nauka robótek rêcz-
nych. W gospodarstwach przygotowywa-
ne s¹ wygodne pokoje, wyposa¿one najczê-

œciej w telewizor, ra-
dio, lodówkê czy ku-
chenkê.

Nikt te¿ nie po-
winien narzekaæ na
nudê, kiedy nadejdzie
wieczór. Gospodarze
proponuj¹ wtedy bie-
siady przy ognisku.

Ci,  którzy nie
chc¹ rozstawaæ siê na
wakacje ze swoimi pu-
pilkami – psami, cho-
mikami czy œwinkami
morskimi – mog¹ je
po prostu zabraæ ze
sob¹.

Powiat koniñski
ze swoimi jeziorami,
walorami przyrodni-

czymi i  zabytkami dostarczy turystom nie-
zapomnianych wra¿eñ. Na odpoczywaj¹-
cych na naszej ziemi uzupe³nieniem ciszy
i spokoju w gospodarstwach agroturystycz-
nych bêd¹ bez w¹tpienia oœrodki wczaso-
we i gwarne pla¿e koniñskich jezior.

Kultury postara³ siê o atrakcyjne nagrody dla
uczestników, jedna z nich to bezp³atny weekend
w Hotelu „Central” w Mikorzynie.

Znany jest te¿ zwyciêzca konkursu na
gwiazdê „Dni Konina”, który przed kilkoma
miesi¹cami og³osi³ KDK. Nagrod¹ w tym ple-
biscycie by³o podwójne zaproszenie na Der-
by. Powêdruje ono do Bartosza Pawlaczyka.

Mo¿na je odebraæ w impresariacie KDK.
Tych, którzy nie mieli tyle szczêœcia informu-
jemy, ¿e mo¿na jeszcze kupiæ bilety na Der-
by.

feransjera wcieli siê Jerzy Kryszak. Tak wiêc kil-
ka godzin doskona³ej zabawy zapewnione! Ale
to nie koniec niespodzianek. Artystyczne wystê-
py bêd¹ urozmaicane konkursami. Koniñski Dom

W programie Derbów nie zabraknie Mariana i Heli – czyli Kabaretu Koñ Polski


