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Gościnne gminy powiatu w czasie 
wakacji organizują też szereg imprez 
plenerowych. 

Wszystkie one cieszą się dużym 
zainteresowaniem i przyciągają za-
równo mieszkańców, jak i turystów. 
Są to wydarzenia o charakterze kultu-
ralnym, rekreacyjnym i sportowym. 
A zatem ci, którzy nie wyjeżdżają w 
tym roku na wakacje, powinni prze-
czytać go wyjątkowo dokładnie. 

W lipcu zapraszamy na Turniej 
Golfowy – Radio Planeta OPEN w 
Golinie (11 lipca), Rajd Samorzą-
dowców w Kraśnicy (11 lipca), V Dni 
Goliny (17-18 lipca), II Turniej XI 
Wojewódzkiego Grand Prix w piłce 
siatkowej plażowej w Trębach Sta-
rych (20 lipca), Dni Skulska (17-19 
lipca), XV Wielkopolski Piknik Sołty-
sów oraz Dni Sompolna (10-11 lipca), 
festyn w Wieruszewie (17 lipca).

Podpis pod zdjęcie;
latem w powiecie
latem w powiecie 2
latem w powiecie 3

Imprezy plenerowe w gminach

Lato w powiecie konińskim
Wakacje i słoneczna pogoda sprzyjają wypoczynkowi nad 

konińskimi jeziorami. Ale nasz powiat oferuje turystom nie tyl-
ko sieć szlaków wodnych, rowerowych, pieszych czy konnych. 
Pełną i aktualną ofertę turystyczną znaleźć można na stronie: 
www.turystyka.powiat.konin.pl

Spośród wielu atrakcji, jakie 
odbędą się w sierpniu polecamy: 
Rodzinny Rajd Rowerowy Golina-
Licheń-Ślesin (7 sierpnia), Regaty 
„Między Mostami” w Mikorzynie (7 
sierpnia), II Jarmark Ochweśnicki w 
Skulsku (8 sierpnia), III Turniej XI 
Wojewódzkiego Grand Prix w Piłce 
Siatkowej Plażowej w Trębach Sta-
rych (15 sierpnia), IV Dni Rzgowa 
(25 sierpnia), „Szanty na wodzie” 
w OSiR-ze w Ślesinie (21 sierpnia), 
Piknik Jeździecki w Trójce (22 sierp-
nia), dożynki powiatowe w Rychwa-
le (22 sierpnia), Tańce pod chmurką 
(21 sierpnia) oraz na Zakończenie 
Lata w parku miejskim w Golinie 

(28 sierpnia), festyn rodzinny w 
Dobrosołowie (8 sierpnia), dożynki 
gminne w Kleczewie (22 sierpnia), 
dożynki gminne w miejscowości 
Wysokie (29 sierpnia), dożynki 
gminne w Główiewie (29 sierpnia), 
dożynki gminne w Sompolnie (22 
sierpnia.), Piknik Wilczyński (22 
sierpnia), dożynki gminne w Krzy-
mowie (29 sierpnia).Konińskie jeziora przyciągają amatorów windsurfingu

Plaża to także miejsce aktywnego wypoczynku
Festyny i dożynki to dobra okazja do próbowania specjałów regionalnej 
kuchni
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