
Powiat koniƒski jest zró˝nicowanym
krajobrazowo, ciekawym obszarem przez
wielu nadal nieodkrytym. Dysponuje sze-
rokà gamà walorów przyrodniczych, kul-
turowych i historycznych, które stanowià
jego wizytówk´ i jednoczeÊnie prawdzi-
wy skarb. Dobry wypoczynek gwarantu-
jà urokliwe miejsca, oddalone od co-
dziennego zgie∏ku i gwaru, poÊród nie-
ska˝onych lasów i czystych jezior. Dodat-
kowo, jego centralne po∏o˝enie w kraju
zapewnia mu doskona∏e po∏àczenie ko-
munikacyjne. 

Ziemia koniƒska, to przede wszystkim
prawdziwy raj dla mi∏oÊników wypo-
czynku nad wodà. Niewàtpliwym jego

atutem jest naturalny ciàg jezior polo-
dowcowych, które wprost zach´cajà do
uprawiania sportów motorowodnych
oraz do kajakowych i ˝eglarskich wycie-
czek. Po∏àczone systemem kana∏ów
i Êluz, z ˝eglownà rzekà Wartà, stanowià
cz´Êç tzw. Wielkiej P´tli Wielkopolski –
drogi wodnej o d∏ugoÊci blisko 690 km.
Co wa˝ne, powiat koniƒski jest jedynym
miejscem w Europie, gdzie mo˝na upra-
wiaç sporty wodne nawet w Êrodku zi-
my, kiedy to temperatury powietrza spa-
dajà poni˝ej 0°C. W∏àczenie tutejszych
akwenów do obiegu ch∏odzenia koniƒ-
skich elektrowni sprawi∏o, ˝e ich woda
jest cieplejsza.

Pojezierny charakter powiatu sprzyja
tak˝e w´dkowaniu. Tutejsze wody sà bo-
gate w ró˝ne gatunki s∏odkowodnych
ryb. A˝ nie sposób wymieniç ich wszyst-
kich: leszcz, p∏oç, karaÊ, karp, szczupak,
amur, to∏pyga, okoƒ, w´gorz, sum, ukle-
ja to tylko niektóre z nich. Szczególnie
korzystne warunki do w´dkowania wy-
st´pujà na jeziorach: Mikorzyƒsko-Wà-
sowskim, Âlesiƒskim i Licheƒskim.

Wzd∏u˝ linii brzegowej ciàgu jezior
Szlaku Wodnego Warta-Gop∏o ulokowa-
∏y si´ wysokiej klasy oÊrodki szkolenio-
wo-wypoczynkowe, domy noclegowe,
gospodarstwa agroturystyczne i kwatery.
Wszystkie oferujà smacznà straw´, a tak-
˝e mi∏à i fachowà obs∏ug´. Na koniƒskich
obszarach wiejskich istnieje wiele gospo-
darstw otwartych dla turystów, oferujà-
cych im szeroki wachlarz us∏ug. Ich ró˝-
norodnoÊç czyni wypoczynek niezapo-
mnianym i efektywnym.

Powiat koniƒski to jednak nie tylko
malownicze akweny. Ró˝norodnoÊç wy-
st´pujàcych tu zasobów leÊnych gwaran-
tuje przygod´ na ∏onie natury. Na mi∏o-
Êników fauny i flory czekajà 4 obszary
krajobrazu chronionego, 6 rezerwatów
przyrody oraz 2 parki krajobrazowe, b´-
dàce ostojà dla unikatowych gatunków
ptaków, ssaków, p∏azów i roÊlin. Lasy,
s∏ynàce z obfitoÊci grzybów i zwierzyny
∏ownej, zaspokojà wymagania nawet
najbardziej wybrednych myÊliwych
i grzybiarzy.

Warto odwiedziç równie˝ OÊrodek
Edukacji LeÊnej w Grodêcu. Jego g∏ównà
ideà jest prowadzenie edukacji leÊnej
w sposób przyjemny i praktyczny. Jest tu
sala ze spreparowanymi zwierz´tami,
makieta kopalni w´gla brunatnego oraz
chata, w której leÊniczy opowiada fascy-
nujàce historie rodem z kniei. W koro-
nach drzew, 8 m nad ziemià, umieszczo-
no Êcie˝k´ i platform´ z lunetà, z której
obserwowaç mo˝na zwierz´ta zgodnie
˝yjàce w leÊnej ochronce.

Moc atrakcji i niezapomnianych wra-
˝eƒ czeka na wytyczonych pieszych i ro-
werowych szlakach turystycznych.
WÊród lasów, jezior i polan krzy˝ujà si´
trasy turystyczne, usytuowane w najbar-
dziej atrakcyjnych pod wzgl´dem krajo-
brazowym i kulturowym rejonach nasze-
go powiatu. W sumie do przemierzenia
jest ponad 600 km wyznakowanych pie-
szych i rowerowych tras turystycznych.
Natomiast poszukujàcym mocnych wra-
˝eƒ „Aeroklub Koniƒski” oferuje relaks
w przestworzach. Skoki spadochronowe,
loty balonem, szybowcami to tylko nie-
które z atrakcji, jakich mo˝na zaznaç na
koniƒskim niebie.

Szerokà gam´ walorów przyrodni-
czych i krajobrazowych uzupe∏niajà do-
bra spuÊcizny kulturowej: dwory, dworki
i pa∏ace oraz unikatowe zabytki o charak-
terze sakralnym. Ka˝dego roku setki ty-
si´cy pielgrzymów z ca∏ego Êwiata od-
wiedza licheƒskie Sanktuarium, wypra-
szajàc ∏aski przed Cudownym Obrazem
Matki Bo˝ej Licheƒskiej. PoÊwi´cona
w 2004 r., jest obecnie najwi´kszà Êwià-
tynià w Polsce, ósmà w Europie i dwuna-
stà na Êwiecie.

Mniej znane, lecz niezwykle cenne sà
obiekty sakralne zlokalizowane w Kazi-
mierzu Biskupim. Zwiàzane z tradycjà
kultu Pi´ciu Braci M´czenników, od Êre-
dniowiecza zaÊwiadczajà o historycznej
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randze tego obszaru. PodkreÊla jà ro-
maƒski koÊció∏ Êw. Marcina, jeden
z trzech zbudowanych w XII w. na ob-
szarze wschodniej Wielkopolski, oraz
dwa istniejàce do dziÊ klasztory: pober-
nardyƒski z poczàtku XVI w. w Kazimie-
rzu Biskupim (obecnie seminarium du-
chowne, posiadajàce w swoim muzeum
misyjnym zbiory etnograficzne z Azji,
Afryki i Ameryki Po∏udniowej) i XVIII-
-wieczny klasztor oo. Kamedu∏ów w Bie-
niszewie, b´dàcy jednym z 9 funkcjonu-
jàcych na Êwiecie.

Na uwag´ zas∏ugujà równie˝ zabudo-
wania parafii ewangelicko-reformowanej
w ˚ychlinie, której poczàtki si´gajà XVI
wieku. Wokó∏ koÊcio∏a i dzwonnicy,
w tzw. lapidarium, gromadzone sà od
1985 r. cenne historycznie i artystycznie
nagrobki. Pochodzà one z ca∏ej Polski,
z terenów, gdzie niegdyÊ istnia∏y parafie
reformowane, a obecnie pozosta∏y jedy-
nie niszczejàce cmentarze.

Przez teren powiatu przebiega tak˝e
wiele szlaków historycznych: Bursztyno-
wy, Romaƒski, Zamków, Drewnianych
KoÊcio∏ów, Cysterski, Klasztorów, Nie-
miecki, Piastowy i Szkocki.

Do oryginalnych walorów kulturo-
wych nale˝y zaliczyç tak˝e tradycje i oby-
czaje, jakie ukszta∏towa∏y si´ na terenach
obecnego powiatu. Chodzi tutaj przede

wszystkim o tzw. kultur´ ochweÊnickà,
która swoje poczàtki mia∏a na terenie
gminy Skulsk. OchweÊnikami nazywano
niegdyÊ handlarzy obrazów religijnych,
z których wiele zachowa∏o si´ po dziÊ
dzieƒ. Mi´dzy sobà pos∏ugiwali si´ oni
w∏asnym ˝argonem, okreÊlanym mianem
„kmina ochweÊnicka”. Ich j´zyk liczy∏ po-
nad 700 s∏ów i tworzy∏y go wyra˝enia
zapo˝yczone z polskiego narzecza z∏o-
dziejskiego, ruskich ˝argonów dziadow-
skich, a tak˝e terminy pochodzàce z nie-
mieckiego, ruskiego, greckiego i ∏aciƒ-
skiego. Takiego samego s∏ownictwa u˝y-
wali te˝ handlarze ze Âlesina. Ta specy-
ficzna kultura stanowi ma∏o znany ele-
ment dziedzictwa powiatu koniƒskiego. 

Takie cechy powiatu koniƒskiego, jak:
po∏o˝enie geograficzne, czyste Êrodowi-
sko naturalne, ciàg jezior z kompleksami
leÊnymi, obiekty zabytkowe oraz obszary
chronione, wp∏ywajà na turystycznà
atrakcyjnoÊç tych terenów.

Drogi Turysto, jeÊli myÊlisz o prawdzi-
wym wytchnieniu i relaksie, to zaplanuj go
razem z nami. Powiat koniƒski zaprasza.

Starostwo Powiatowe w Koninie
62-510 Konin, Al. 1 Maja 9

tel. +48 63240 32 00
fax +48 63240 32 01

www.turystyka.powiat.konin.pl
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