
TURYSTYKA – świetny biznes!
TOURISM: A Great Business!

Miliony euro w połączeniu z zain-
westowanymi milionami złotó-
wek sprawiły, że to turystyka jest 
po energetyce drugą siłą koniń-
skiej gospodarki. I to taką, która 
wciąż mocno się rozwija.

Investment schemes worth mil-
lions of euro have made tourism 
the second most important driver 
of economic growth in Konin after 
power engineering.

Recent years have witnessed major transformations in Konin 
district. EU-funded projects have visibly stimulated the devel-
opment of tourism. The first tourist facilities in Konin were de-
veloped in the 1970s, and most of them were lakeside resorts 
built by State-owned companies from Konin, Łódź and Kalisz. 
In the years that followed, some of them were acquired by pri-
vate investors and transformed into modern resorts. Local gov-
ernments played an important role in this process, and Ślesin 
municipality is a prime example of the above. Its authorities 
fully harnessed the opportunities resulting from an abundance 
of lakes, the proximity of national road No. 25 and the pilgrim 
route to Licheń. Today, the municipality operates a modern ma-
rina with a boat lift. A strolling boulevard with the length of 
1.5 km is under construction, and there are plans to turn the 
outdated Center for Sports and Recreation into a hot spring 
complex.

Ostatnie lata były dla powiatu konińskiego czasem ogromnych 
przemian. Ten rozwój widać bardzo dobrze, kiedy patrzy się na 
turystykę – branżę, która korzeniami sięga lat siedemdziesią-
tych ubiegłego stulecia. Wtedy nad konińskimi jeziorami swoje 
wypoczynkowe ośrodki lokowały państwowe zakłady z Konina, 
Łodzi czy Kalisza. Niektóre z nich były potem bazą do rozwoju 
nowych, prywatnych ośrodków. Swoją ważną rolę w wykorzy-
staniu szansy, jaką daje turystyka miały samorządy. Widać to 
doskonale w Ślesinie, który nie stracił okazji, jaką daje świetne 
położenie nad jeziorami, przy drodze krajowej nr 25 i szlaku 
pielgrzymkowym do pobliskiego Lichenia. Dziś gmina ma no-
woczesną marinę z dźwigiem, buduje półtorakilometrowy bul-
war i myśli o nowoczesnych termach, które mogłyby zastąpić 
pamiętającą czasy socjalizmu bazę Ośrodka Sportu i Rekreacji. 
Gmina Wilczyn, dzięki unijnym dotacjom (ok. 1,4 mln zł) odno-
wiła Ośrodek Sportu i Rekreacji, dzięki czemu wypoczynek nad 
jednym z najczystszych jezior w Wielkopolsce ponownie stał się 
przyjemnością. Coraz odważniej na turystykę stawia wreszcie 
gmina Skulsk, która zainwestowała już pieniądze w pomosty 
nad Gopłem i kanałem Warta-Gopło, a na zakończenie lata zor-
ganizowała Motorowodne Mistrzostwa Polski. www.powiat.konin.pl



Turystyka w powiecie 
konińskim to dobry biz-
nes, dlatego stawia na 
nią coraz więcej osób, 
firm i samorządów! 

Tourism is a budding 
business in Konin dis-
trict that continues to 
attract new private, cor-
porate and institutional 
investors.

Ten boom na turystykę połączony z centralnym poło-
żeniem powiatu konińskiego oraz stałą, liczącą około 
miliona grupą pielgrzymów podążających każdego 
roku do sanktuarium w Licheniu sprawia, że coraz 
chętniej inwestują w nią prywatni inwestorzy. Przy-
kłady to: nowy dom pielgrzyma „Nazaret” w Grąblinie 
(inwestycja Domu Zakonnego Księży Marianów, do-
finansowanie z UE: ok. 1,9 mln zł), odnowiony Hotel 
Energetyk i były ośrodek wypoczynkowy FUGO – dziś 
znany jako „Wityng” (inwestor prywatny), czy Ośrodek 
Wypoczynkowo-Wędkarski „Bernardynka” w Wąso-
szach (inwestor prywatny). 
Wioska (!) Licheń z kolei będzie miała drugi po „Mag-
dzie” trzygwiazdkowy hotel „Stara Gorzelnia” (prawie 
3 mln zł unijnej dotacji).

The municipality of Wilczyn made the most of EU grants 
worth PLN 1.4 million to renovate the Sports and Recrea-
tion Center that overlooks one of the cleanest lakes in the 
Wielkopolska region. The municipality of Skulsk has also 
decided to tap into the tourist market by building plat-
forms on lake Gopło and the Warta-Gopło canal. It organ-
ized the Polish Water Motorsports Championships to end 
the summer season.   
As a prime destination that is visited by millions of pilgrims 
traveling to the sanctuary in Licheń, Konin has attracted the 
growing interest of private investors. The district’s soaring 
popularity has encouraged investors to build the Nazaret 
pilgrim house in Grąblin (Monastery of the Marian Fathers, 
co-funded by a EU grant worth PLN 1.9 million). 

Inwestują wielcy, mogą 
i mali. Ten truizm widać 
w praktyce kiedy spoglą-
damy na mieszkańców 
Lichenia, którzy wzorem 
zakonników zza pobliskie-
go muru odnawiają swoje 
domy noclegowe, przykła-
dem są także gospodarstwa 
agroturystyczne powiatu 
konińskiego.
Wzorów do naśladowania 
jest wiele, cieszy zatem fakt, 
że region, w którym z po-
zycji Poznania widać tylko 
Licheń, Kłodawę i Konin, 
doczekał się wreszcie Cen-
trum Informacji Turystycz-
nej. Otwarte przed rokiem 
Centrum jest dziś miejscem, 
gdzie każdy turysta dowie 
się co robić w czasie wol-
nym, gdzie są szlaki piesze, 
rowerowe, wodne i konne 
oraz gdzie szukać zabytków 
kultury średniowiecza lub 
innych epok. 

The existing facilities have 
been renovated to bring 
them up to modern stand-
ards, including the Ener-
getyk Hotel, the former 
FUGO resort (Wityng, pri-
vate investor) and the Ber-
nardynka Fishing Resort in 
Wąsosze (private investor). 
The tourist boom has at-
tracted investments from 
both private owners and 
large businesses. Members 
of the local community 
renovate their guest rooms, 
they build new guest hous-
es and start agritourism 
farms. In recognition of the 
region’s growing tourist po-
tential, the local authorities 
have opened the first Tour-
ist Information Center in 
Konin which provides visi-
tors with comprehensive 
information about local 
attractions, historical sites 
and tourist facilities.

Plaża w Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji w Wilczynie

Dom Pielgrzyma NAZARET w Grąblinie

Gospodarstwo Agroturystyczne ANIA i FILIP w Izabelinie


