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The Konin County, which con-
sists of 14 municipalities cover-
ing the territory of one thou-
sand and fi ve hundred square 
metres, is one of the largest 
counties in the Region of Wiel-
kopolska. It has a population of 
124,000 and surrounds Konin, 
the capital of the subregion with 
a population of 85,000. 
Nature and landscape attrac-
tions, as well as economic re-
sources constitute the greatest 
potential of the region. Natural 
features combined with well de-
veloped technical infrastructure 
play essential role in the devel-
opment of local economy.
Situated in the very heart of Po-
land, at the crossing of national 
and international transporta-
tion routes with easy and fast 
access to international airports 
in Poznań and Warsaw, it is an 
attractive place for placing in-
vestments and running busi-
ness activity.
 The economy of the county 
and the whole Konin Subregion 
is based on fuel and power in-
dustry, and the Konin Subregion 
is known for its mines and pow-
er stations. Natural recours-
es, such as natural aggregate, 
quartz sands and argillaceous 
row materials for the produc-
tion of bricks and tiles, as well 
as thermal water and peat de-
posits also form the riches of 
the region.
 Since 1999, the number of 
business entities operating in 
the public sector increased by 
24.1% and by 37.8 %. in the 
private sector there. At the 
same time, the number of em-
ployees in the private sector 
grew by 14.7%.
 Many companies, which op-
erate in the territory of the ac-
celerated development zone, 
including these with foreign 
capital share have appreciated 
the assets offered by the re-
gion. Particularly attractive for 
investors are the sites situated 
along the motorway in Modła 
Królewska (near exit to no. 25 
national road) and in Żdżary 
(exit to no. 72 national road). 
Those attributes resulted in the 
launching of The Wielkopolska 

Logistics Center (www.wcl.pl). 
Companies offering logistics, 
warehousing and transporta-
tion services and conducting 
production activity are already 
operating there.
 The municipalities of the 
Konin County offer investment 
sites of various size that are 
designed for commercial pur-
poses. The most advantageous 
ones are located along trans-
portation routes and those 
situated in smaller towns al-
low for the expansion of vari-

ous services, which are much 
needed in rural areas. Some 
of the offered plots are ear-
marked for the development 
of tourist services.
 Local secondary schools 
system, which offers traditional 
and speedy vocational training, 
the State School of Higher Pro-
fessional Education in Konin and 
many campuses of universities 
offering various profi les of edu-
cation guarantee ready accessi-
bility of well-qualifi ed personnel 
pool.  

 The Konin County also 
stands for beautiful lands, which 
are perfect for the develop-
ment of tourism. Protected 
areas constitute about 40% of 
the county’s territory. Those 
who wish to escape the mad-
ding crowd can visit 4 protect-
ed landscape zones, 6 nature 
reserves, 59 natural features of 
historic importance and 2 land-
scape parks. A chain of postgla-
cial channel lakes together with 
forest complexes create excel-
lent conditions for practicing 
active tourism there.
 The wide scope of natural 
and landscape attributes is also 
combined with cultural heri-
tage. As a result, every year the 
number of tourists willing to 
rest there is consistently grow-
ing.
 Welcome to the Konin 
County – a place friendly to 
people, their work and environ-
ment they live in. 

Starostwo Powiatowe w Koninie/
The Konin County Council
Aleje 1-go Maja 9, 62-510 Konin
tel. +48/63/240 32 00
fax +48/63/240 32 01
www.powiat.konin.pl
e-mail: powiat@powiat.konin.pl

Autostrada A2/A2 Motorway

Bazylika w Licheniu Starym/
Basilica in Licheń Stary

KONIN COUNTY 
– Your Place for Success
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Powiat koniński – jeden z naj-
większych powiatów w Wiel-
kopolsce tworzy 14 gmin na 
obszarze ok. półtora tysiąca 
kilometrów kwadratowych. 
Zamieszkiwany przez blisko 
124 tysięcy ludzi, otacza stoli-
cę subregionu – 85-tysięczne 
miasto Konin.

 Wielki potencjał tej zie-
mi stanowią zarówno atrakcje 
przyrodniczo-krajobrazowe, 
jak i walory gospodarcze re-
gionu. Istotną rolę w poziomie 
rozwoju gospodarki powiatu 
odgrywają warunki naturalne 
oraz dobrze rozwinięta infra-
struktura techniczna.
 Położony w samym cen-
trum Polski, na skrzyżowaniu 
krajowych i międzynarodowych 

szlaków komunikacyjnych, z ła-
twym i szybkim dostępem do 
międzynarodowych lotnisk w 
Poznaniu i w Warszawie, stano-
wi atrakcyjne miejsce dla inwe-
stowania i prowadzenia działal-
ności gospodarczej.
 Gospodarka powiatu oraz 
całego subregionu konińskiego 
opiera się na sektorze paliwo-
wo-energetycznym, w efekcie 
czego Ziemia Konińska w ska-
li kraju postrzegana jest przez 
pryzmat kopalni i elektrowni. 
Bogate zaplecze surowców na-
turalnych w powiecie stanowią 
także kruszywa naturalne, pia-
ski kwarcowe, surowce ilaste do 
produkcji ceramiki budowlanej 
oraz wody termalne i torfy.
 Od 1999 r. ilość podmiotów 
gospodarczych działających w 
sektorze publicznym wzrosła 
o 24,1%, a w prywatnym – o 
37,8%. W tym czasie nastąpił 
wzrost pracujących w sektorze 
prywatnym o 14,7%.
 Walory naszej ziemi doceni-
ło wiele fi rm, także z udziałem 
kapitału zagranicznego, które 
prosperują na terenach nale-
żących do tzw. strefy przyspie-
szonego rozwoju. Szczególnie 
atrakcyjnymi dla inwestorów są 
obszary sąsiadujące z węzłami 
autostradowymi w Modle Kró-
lewskiej (wyjazd na drogę kra-
jową nr 25) oraz Żdżarach (wy-
jazd na drogę krajową nr  72). 
Te atuty stały się przesłanką dla 
opracowania i wdrożenia kon-

cepcji Wielkopolskiego Cen-
trum Logistycznego (www.wcl.
pl). W strefi e WCL funkcjonują 
już fi rmy zajmujące się obsłu-
gą logistyczną, magazynowo-
transportową oraz działalnością 
produkcyjną.
 Gminy powiatu konińskie-
go mają do zaoferowania te-
reny o różnej wielkości prze-
znaczone na działalność pro-
dukcyjną i usługową, zarówno 
te położone w atrakcyjnych 
miejscach, przy szlakach ko-
munikacyjnych, jak i tereny w 
mniejszych miejscowościach, 
pozwalające na rozwój dzia-
łalności usługowej, której bra-
kuje szczególnie na obszarach 
wiejskich. Część oferowanych 
działek jest przeznaczona pod 
rozwój usług w zakresie tury-
styki i wypoczynku.
 Bardzo istotnym atutem 
dla potencjalnych inwestorów 
jest również możliwość przy-

gotowania wykwalifi kowanych 
kadr. Gwarantuje to sieć szkół 
ponadgimnazjalnych, przysto-
sowanych także do szybkiego 
przyuczania do określonego za-
wodu, jak również Państwowa 
Wyższa Szkoła Zawodowa w 
Koninie oraz znaczna ilość fi lii 
szkół wyższych o różnym pro-
fi lu.
 Powiat koniński to jed-
nak przede wszystkim piękne 
tereny do rozwoju turystyki. 

Ochroną prawną zostało obję-
te 40% jego terytorium. Wy-
jątkowe miejsca dla wszystkich, 
którzy chcą uciec od miejskie-
go zgiełku, to 4 obszary krajo-
brazu chronionego, 6 rezerwa-
tów, 59 pomników przyrody i 2 
parki krajobrazowe. Ciąg polo-
dowcowych jezior rynnowych z 
kompleksami leśnymi stwarza 
z kolei warunki do aktywnych 
form wypoczynku.
 Szeroką gamę walorów 
przyrodniczych i krajobrazo-
wych uzupełniają dobra spuś-
cizny kulturowej. Wszystko to 
sprawia, że z każdym rokiem 
wzrasta ilość turystów, którzy 
właśnie tu chcą odpocząć. 
 Zapraszamy Państwa do 
powiatu konińskiego – miejsca 
przyjaznego ludziom, ich pracy 
i środowisku, w którym żyją.

Szlak wodny Warta-Gopło/
The Warta Gopło water route

Rezerwat Bieniszew/The Bieniszew Nature Reserve

Wielkopolskie Centrum Logistyczne

POWIAT KONIŃSKI 
– TWOJE MIEJSCE NA SUKCES


