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Nieskażone lasy, czyste powietrze, jeziora peł-
ne ryb, możliwość odpoczynku zarówno
mniej, jak i bardziej aktywnego, a co najważ-
niejsze, z dala od zgiełku wielkich miast i ko-
mercyjnych ośrodków wypoczynkowych.
Brzmi nierealnie? A jednak! W myśl przysło-
wia: „cudze chwalicie, swego nie znacie”
– wcale nie trzeba szukać daleko.

Powiat koniński już na pierwszy rzut oka zwra-
ca uwagę zróżnicowaniem krajobrazu. Usytu-
owany wokół szerokiej doliny rzeki Warty, gę-
sto przeplatany lasami i jeziorami polodowco-
wymi – daje nieograniczone możliwości korzy-
stania z walorów przyrodniczych, kulturowych
i historycznych.

Na pasjonatów aktywnego spędzania cza-
su czeka naturalny ciąg jezior polodowco-
wych połączonych systemem kanałów i śluz z że-
glowną rzeką Wartą. Stanowi on część tzw. Wiel-
kiej Pętli Wielkopolski – drogi wodnej o długo-
ści blisko 690 km. Bliskość tak wielu jezior sprzy-
ja uprawianiu sportów wodnych, tj. motorowych,
kajakowych i żeglarskich. Nie brak atrakcji dla
zwolenników podwodnych wrażeń: nad Jezio-
rem Budzisławskim znajduje się profesjonalna
baza nurkowa, a spotkania z dużymi rybami nie
należą tu do rzadkości i pozostają w pamięci
na długo. Zapaleni wędkarze przyjeżdżają
nad konińskie jeziora z Łodzi, Sieradza, Kalisza,
Poznania, czy Inowrocławia, ponieważ wie-
dzą, że tutejsze wody są bogate w różne gatun-
ki słodkowodnych ryb. Nie bez znaczenia po-

zostaje też fakt, że znajdują się tu jeziora, któ-
re nie zamarzają tu zimą, co pozwala na węd-
kowanie o każdej porze roku.

Na piechurów i zwolenników wycieczek ro-
werowych czeka łącznie ponad 600 km wyzna-
kowanych tras pieszych i rowerowych biegną-
cych przez parki krajobrazowe, rezerwaty, lasy
obfitujące w grzyby i zwierzynę łowną oraz
wzdłuż jezior, a więc wśród najbardziej atrak-
cyjnych pod względem krajobrazowym i kultu-
rowym zakątków naszego powiatu.

Z racji rosnącej popularności turystyki kon-
nej zwolenników zwiedzania „w siodle” na pew-
no ucieszy fakt, że urokliwe zakątki powiatu ko-
nińskiego będą mogli podziwiać korzystając ze
szlaków konnych.

Pobyt w regionie to nie lada gratka także dla
entuzjastów historii, ponieważ metryka wielu tu-
tejszych miasteczek i wsi sięga czasów kształ-
towania się państwowości polskiej. Przez teren
powiatu przebiega także wiele szlaków histo-
rycznych m.in. Bursztynowy, Romański, Cy-
sterski, Niemiecki, Piastowski.

Każdy kto odwiedzi powiat koniński, znajdzie
tu znakomitą bazę wypoczynkową. Są tu licz-
ne hotele, ośrodki szkoleniowo-wypoczynkowe,
oraz wiele gospodarstw agroturystycznych – da-
jących okazję nie tylko do kosztowania potraw
swojskiej kuchni, ale także wypoczynku w ser-
decznej, rodzinnej atmosferze.

Szczegółowy opis atrakcji turystycznych
znaleźć można na stronie internetowej
– www.turystyka.powiat.konin.pl

Konin na historycznych szlakach

Powiat pilski podpisał niedawno umowę
o współpracy z niemieckim partnerem
prywatnym, w ramach której Wyrzyska Ko-

lejka Powiatowa wzbogaci się o dodatkowe lo-
komotywy. Partnerstwo zakrojone na szeroką ska-
lę jest – jak zapewniają samorządowcy – bezpre-
cedensowe w Wielkopolsce.

Zawarta w dniu 8 czerwca br. umowa pomię-
dzy Powiatem Pilskim, Towarzystwem Wyrzyska
Kolejka Powiatowa i Peterem Erk, Feldbahn Be-
triebsgesellschaft FBG, powoduje użyczenie
przez partnera niemieckiego Powiatowi jednej
lokomotywy spalinową typu V 10C, z możliwo-
ścią przekazania kolejnego egzemplarza, w ce-
lu uruchomienia lokalnych przewozów pasażer-
skich Wyrzyską Kolejką Powiatową. Podpisana
na czas określony umowa, przewiduje również
możliwość dalej idącego zaangażowania się
w partnerską współpracę.

Lokomotywa przeznaczona jest dla stacji Ko-
lejki Wąskotorowej w Białośliwiu, stanowiącej

własność Powiatu Pilskiego. Sprzęt będzie wy-
korzystywany wyłącznie do wykonywania prze-
wozów pasażerskich z wykorzystaniem ele-
mentów promocyjnych Powiatu, Towarzystwa
i Partnera prywatnego. Na obu stronach loko-
motywy i jednym wagonie składu pociągu
oraz przy wejściu do terenu lokomotywowni
w Białośliwiu umieszczone zostaną tablice infor-
macyjne podające nazwy partnerów niniejszej
umowy.

Zaplanowano również wspólne opracowanie
materiałów promocyjno-informacyjnych, ta-
kich jak foldery z rozkładem jazdy, informacja-
mi o historii kolejki i trasie, podkreślających part-
nerską współpracę między stronami. Ponadto za-
deklarowano produkcję promocyjno-informacyj-
nych materiałów filmowych w różnych językach.

Nadzór nad bieżącą działalnością Kolejki spra-
wował będzie w imieniu Powiatu dyrektor Po-
wiatowego Zarządu Dróg w Pile.

Źródło: powiat-pilski. intrux. pl

Wąskotorówki
Stare piękne kolejki straciły już swoje gospodarcze znaczenie.
Jeżdżą jeszcze w Wielkopolsce na turystycznych liniach, budząc
zainteresowanie gości z kraju i z zagranicy. Tras – z uwagi na
konieczność i koszty utrzymywania jest jednak coraz mniej,
jednak cieszy fakt, że... niektóre linie rozwijają się!
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