
Zapraszamy na przejażdżkę rowerem i poznanie 
szlaku turystycznego ZDROWA RYBA łączącego 

gminy Pojezierza Dobiegniewskiego!

Pojezierze Dobiegniewskie znajduje się na terenie gmin Dobiegniew, Drezdenko, Kłodawa, 
Skwierzyna, Stare Kurowo, Strzelce Krajeńskie i Zwierzyn, a więc w regionie pagórkowatym, 
bogatym w lasy i jeziora, otoczonym i poprzecinanym rzekami Wartą, Notecią, Obrą i Drawą. 
Jest to miejsce wyjątkowo bliskie naturze, leżące w sercu wielkich lasów: Puszczy Drawskiej, 
Puszczy Noteckiej oraz Puszczy Gorzowskiej, zwanej też Barlinecką.

Tutaj miło spędzisz czas, a  na trasie poznasz najważniejsze atrakcje turystyczne regionu, 
dowiesz się gdzie można wędkować oraz jakie ryby tu występują. Poznasz także produkty 
regionalne, które powstają z ryb pochodzących z lokalnych akwenów.

Gmina Skwierzyna 

To zielony skarb północnej części Województwa Lubuskiego. Puszcza 
Notecka będąca największym kompleksem leśnym w  skali całej Polski to 
również jedyne miejsce, w którym występują wydmy śródlądowe o wysokości 

przekraczającej nawet 40 m wys. (Wielka Sowa - 42 m wys. względnej 9x3 m n. p. m.).
Na terenach gminnych, a  dokładnie na prawym brzegu Warty   znajduje się Zespół 

Przyrodniczo Krajobrazowy „Kijewickie Kerki”, którego powierzchnia to blisko 302 ha. 
W  południowej części zespołu rosną wspaniałe dęby pomnikowe, których obwód sięga 
nawet 6 metrów. Pobliskie tereny zasiedla wiele gatunków ptaków, często bardzo rzadkie 
i  cenne jak m. in. derkacz, kania ruda, kania czarna oraz perkozy. Regularnie można 
zaobserwować czaplę siwą, żurawia, bociana, a nawet bielika.

Na okolicznych użytkach ekologicznych poza żurawiną błotną odnaleźć można np. 
rosiczkę okrągłolistną. W trakcie wędrówek na terenach Puszczy Noteckiej natrafić można 
również na storczyki oraz ponad trzydzieści cennych gatunków ptaków np. bąka, gągoła, 
puchacza oraz rybołowa.

Skwierzyna tak hojnie obdarzona przez naturę jest doskonałym miejscem dla miłośników 
aktywnych form spędzania czasu w tym sportów rowerowych i nordic walking.

Warto zobaczyć:
Skwierzyna

 • Największy w województwie lubuskim cmentarz żydowski
 • Zespół zabudowy fabrycznej (XIX-XX wiek) ul. Rzeźnicza 1 - dawna rzeźnia miejska
 • Późnogotycki kościół parafialny pw. św. Mikołaja Biskupa (XV wiek) rozbudowany 

w latach 1861-63
 • Kościół filialny p.w. Najświętszego Zbawiciela
 • Dworzec Kolejowy (XIX wiek) ul. Dworcowa
 • Park Ryb 

Gmina Kłodawa
Gmina posiada doskonałe warunki do turystyki i rekreacji. Główną jej zaletą 

jest położenie na terenie Barlinecko-Gorzowskiego Parku Krajobrazowego, 
w  którym znajdują się szczególnie atrakcyjne rezerwaty przyrody: „Wilanów”, 

„Dębina”, „Rzeka Przyłężek”, „Zdroiskie Buki”. Na turystów i  wędkarzy czekają czyste rzeki 
i jeziora (ponad 20) w tym część zagospodarowanych turystycznie. Do największych należą: 
jezioro Lubie z  ośrodkiem wypoczynkowym w  Lipach, jezioro Kłodawskie z  kąpieliskiem 
w Kłodawie) i jezioro Nierzym z kąpieliskiem przy trasie Gorzów-Gdańsk. Przez najpiękniejsze 
zakątki gminy prowadzą liczne szlaki turystyczne.

Gmina słynie z  dobrze rozbudowanej sieci ścieżek rowerowych. Walory przyrodnicze 
sprzyjają także rozwojowi budownictwa letniskowego. Ponad 65% powierzchni gminy 
stanowią lasy Puszczy Gorzowskiej. Puszcza to wielki kompleks leśny o  pow. ok 1 tys. 
km kwadratowych, porastający równinę sandrową ukształtowaną ok 12 tys. lat temu 
przez topniejący lodowiec. W  samym sercu Puszczy Gorzowskiej znajduje się Barlinecko-
Gorzowski Park Krajobrazowy, chroniony obszar o  niezwykłych walorach przyrodniczych, 
historycznych i kulturowych, który powstał 23 października 1991 roku. 

Warto zobaczyć:
 • Neogotycki kościół w Kłodawie
 • Kościoły w Santocku, Santocznie, Chwalęcicach, Wojcieszycach i Różankach 
 • Dęby w Mironicach
 • Izba historyczna w Zdroisku 

Prezentowane są tam stare zdjęcia, monety, gazety, sprzęty domowe i rolnicze dawnego 
Zdroiska. W bezpośrednim sąsiedztwie znajduje się też rezerwat przyrody „Zdroiskie Buki”.

Gmina Strzelce Krajeńskie
Ziemia strzelecka to wymarzone miejsce do uprawiania turystyki. 

Urozmaicona rzeźba terenu, liczne akweny i ogromne przestrzenie leśne ściągają 
każdego roku miłośników ciszy, pieszych wędrówek i sportów wodnych.

Odwiedzającym region turystom, gmina ma do zaoferowania oznakowane szlaki piesze, 
rowerowe i  kajakowe, prowadzące wśród lasów po najatrakcyjniejszych terenach gminy, 
w tym rezerwatach przyrody : „Wilanów”, „Przyłężek”, „Buki Zdroiskie”, „Mszar Przygiełkowy 
– Długie im. Huberta Jurczyszyna” i „Mszar Rosiczkowy koło Rokitna”. Swoisty mikroklimat 
tych zbiorowisk leśnych stwarza bardzo dobre warunki do wypoczynku. 

www.naturapolska.com
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Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego 
Funduszu Morskiego i Rybackiego w ramach Programu Operacyjnego 

„Rybactwo i Morze” 2014-2020
Nazwa projektu :
„Zdrowa Ryba na nowych szlakach turystycznych Pojezierza Dobiegniewskiego”

Cele operacji:
Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich 
i obszarach akwakultury poprzez wyznaczenie 138 km szlaku turystycznego i wyposażenie 
infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej (7 punktów odpoczynku).

Planowane wyniki i efekty operacji:
• Oznakowanie rowerowego szlaku zdrowej ryby na obszarze gmin Dobiegniew, 

Drezdenko, Kłodawa, Skwierzyna, Stare Kurowo, Strzelce Krajeńskie, Zwierzyn (138km)
• Miejsca odpoczynku dla turystów (x7 lokalizacji) (utwardzenie nawierzchni, siedziska, 

stoły, oznakowanie, kosze, stojaki na rowery, tablice turystyczne) 
• Druk mapy szlaku z opisem łowisk i ryb 
• Promocja projektu

Całkowita wartość projektu : 216.400,00 zł. brutto 
Dofinansowanie: 149.688,00 zł. 

TERMIN realizacji: wrzesień 2018 – maj 2019 

Lubomyśl 23b, 68-200 Żary, www.naturapolska.com

Turystyka masowa rozwija się szczególnie w  miejscowości  Długie, gdzie nad 
urokliwym jeziorem Lipie, o krystalicznie czystej wodzie, funkcjonuje Ośrodek Turystyczno 
– Wypoczynkowy, posiadający dobrze rozwiniętą bazę noclegową, gastronomiczną, 
wypożyczalnie sprzętu turystycznego i  wodnego. Liczne jeziora czynią teren gminy 
szczególnie predysponowanym do rozwoju tego typu turystyki. Akweny oraz naturalny 
system ich połączeń jest podstawą realizacji projektu „Lubuskie Mazury”. Wytyczony szlak 
kajakowy i żeglarski rozpoczyna się w miejscowości Długie nad jeziorem Lipie i przesmykiem 
przebiega do jeziora Słowa. Następnie kanałem prowadzi do, leżącego  już na terenie gminy 
Dobiegniew, jeziora Osiek, dalej biegnie rzeką Mierzęcka Struga do Jeziora Wielgiego 
Dobiegniewskiego. System kanałów i  przesmyków umożliwia dotarcie do rzek: Drawy, 
Noteci, Warty, Odry i do Morza Bałtyckiego.

Na terenie gminy znajdują się także gospodarstwa agroturystyczne (szczególnie 
w miejscowości Danków), gdzie wśród ciszy i w otoczeniu pięknej przyrody można odpocząć 
i ciekawie spędzić urlop.

Akweny jeziorne, znajdujące się na terenie gminy, należą do bardzo bogatych w ryby. 
Występują  w nich zarówno gatunki roślinno i planktonożerne np. sieja, sielawa, kiełb, płoć, 
leszcz, karaś, lin, sum oraz drapieżniki np. okoń, szczupak, sandacz, węgorz.

Urozmaicony przyrodniczo i  kulturowo teren gminy stwarza doskonałe warunki 
do rozwoju turystyki rowerowej. W  Strzelcach Krajeńskich bierze swój początek szlak 
rowerowy ,,Dankowski Szlak” o  długości 14,5 kilometrów. Na trasie zaprojektowano trzy 
miejsca odpoczynku. Pierwsze z  nich zaprojektowano na ósmym kilometrze trasy, na tak 
zwanej ,,Rybakówce”. Można w tym miejscu obserwować dorodne drzewostany z bogatym 
runem leśnym, a także zobaczyć liczne ptaki, w tym orła bielika i rybołowa. Drugie miejsce 
odpoczynku nazwane ,,Dolny Młyn”, usytuowano na jedenastym kilometrze trasy. W  tym 
miejscu na rzece Polka (określanej również jako Pełcz), istniał w  przeszłości młyn wodny. 
Trzeci przystanek usytuowany jest w  miejscowości Danków, położonej nad jeziorami 
Kinołęka (Małe Dankowskie) oraz Wielgie-Dankowskie. Nad jeziorem Wielgim-Dankowskim 
znajduje się pole biwakowe. Na szczególną uwagę zasługuje dobrze urządzona ścieżka 
edukacyjno-kondycyjna, z  kilkoma elementami do ćwiczeń sprawnościowych (w  ramach 
„ścieżki zdrowia”). ,,Dankowski Szlak” jest bardzo atrakcyjny, nawet odcinek przebiegający 
przez tereny rolnicze, stwarza możliwość poznania krajobrazu polnego z  remizami, które 
są cennym elementem schronienia dla ptaków i  ssaków. Bagienka, powstałe po zaniku 
oczek polodowcowych, stanowią siedlisko ptaków, gadów i owadów. Część obszaru Puszczy 
Gorzowskiej objęty jest ochroną prawną jako Barlinecko – Gorzowski Park Krajobrazowy.

Ponadto w Strzelcach Krajeńskich rozpoczyna się też, tworząc zamkniętą pętlę o długości 
28 km, ścieżka rowerowo-piesza do miejscowości Długie. 

Z kolei ścieżka rowerowo-piesza ,,Szlakiem Rezerwatów” przebiega przez teren gminy 
Strzelce Krajeńskie i  częściowo przez teren gminy Kłodawa. Szlak, rozpoczynając się 
w Strzelcach Krajeńskich, tworzy pętlę o długości 38 kilometrów i obejmuje południowo-
wschodnią część Puszczy Gorzowskiej z  następującymi rezerwatami przyrody:  
,,Wilanów”, ,,Przyłężek” i  ,,Buki Zdroiskie”. Ścieżka rowerowo – piesza prowadzi przez teren 
charakteryzujący się bogatą różnorodnością biologiczną.

Rozwinięciem i uzupełnieniem szlaków rowerowych wytyczonych w ramach Euroregionu 
Pro Europa Viadrina są szlaki rowerowe:

Barlinek – Danków – Buszów – Strzelce Krajeńskie – Gardzko – Stare Kurowo – Drezdenko 
(49 km) i Tuczno – Lubicz – Lipie Góry – Strzelce Krajeńskie – Zwierzyn (19 km).
Warto zobaczyć:
Strzelce Krajeńskie

 • Kościół pw. Matki Bożej Różańcowej z końca XIII w.
 • Brama Młyńska wybudowana pod koniec XIII w. 
 • Mury miejskie wzniesione pod koniec XIII w.
 • Baszta Więzienna wzniesiona w końcu XII w. i drugiej połowie XIV w.
 • Ratusz powstał w latach 1870-1872 
 • Spichlerz wzniesiony prawdopodobnie w 1764 r.

Gmina Strzelce Krajeńskie  
 • Lubicz: Kościół pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła wybudowany na początku XIV w.
 • Gilów: Rządcówka powstała w końcu XIX w. 
 • Ogardy: Pałac wzniesiono w stylu neoklasycystycznym, Dwór wybudowano na 

przełomie XVIII/XIX w.
 • Ogardzki Młyn:  Budynek młyna wybudowano w końcu XVIII w. 
 • Tuczno: Pałac wzniesiono w stylu neoklasycystycznym   

Gmina Zwierzyn
Gmina Zwierzyn zajmuje niewielki fragment Kotliny Gorzowskiej, będącej 

częścią Pradoliny Noteci. Południowa jej granica przebiega wzdłuż prawego 
brzegu tej rzeki. Na południe od Kanału Otok (Rana), aż po brzegi Noteci, 

rozciągają się rozległe łąki i  pastwiska pocięte gęstą siecią kanałów melioracyjnych oraz 
pozostałości nadrzecznych lasów liściastych zwanych łęgami. 

Na północy teren pokrywa ciąg pagórków czołowo-morenowych Pojezierza 
Myśliborskiego. Krajobraz jest tu bardzo zróżnicowany, a wzniesienia morenowe w rejonie 
Owczarek i  Brzozogaju sięgają aż 60 m n.p.m. Na północ od Górek Noteckich, Sarbiewa 
i Zwierzyna obszar pagórków pokryty jest pięknymi lasami Puszczy Barlineckiej i Drawskiej. 

Najpiękniejszy głaz narzutowy (pomnik przyrody) znajduje się w Zwierzynie. 
Na obszarze gminy częściowo znajduje się rezerwat przyrody Buki Zdroiskie, chroniący 
fragment lasu bukowego, porastający zbocza wąwozu rzeki Santoczna.
Centralnym punktem turystyki pieszej w gminie Zwierzyn jest dworzec kolejowy Górki 

Noteckie. 
Tu biorą swój początek dwa szlaki piesze: 

 • Zielony – z Górek Noteckich do Santoczna. Szlak rozpoczyna się na dworcu 
kolejowym Górki Noteckie, prowadzi do rozwidlenia ze szlakiem żółtym (1,1 km), 
przez Santoczną (2,4 km), obok ruin gajówki Stodowiec (3 km), do skrzyżowania 
ze szlakiem niebieskim (5,2 km). Następnym punktem jest PKS Zdroisko (7,9 km), 
skrzyżowanie ze szlakiem niebieskim (11,3 km) i końcowy punkt przy dworcu PKS 
Santoczno (12,3 km). Jest to również dość łatwa trasa dla rowerzystów. 

 • Żółty – szlak pieszy prowadzi z Górek Noteckich do Strzelec Krajeńskich przez 
Brzozę.

Szlaki rowerowe: 
 • Szlak zielony – Zwierzyn PKP – Zwierzyn kościół – Sarbiewo dwór – Górki Noteckie 

sklep – Górki Noteckie kościół – mostek na Starej Noteci – Górecko stacja pomp – 
Górecko kościół – droga nr 157 – pompownia Gościmiec – Gościmiec kościół Pławin 
– ferma strusi – Żółwin – Zagaje – Sierosławice – Zwierzyn PKP. Długość 40,3 km.

 • Szlak niebieski – Strzelce Krajeńskie rondo – Owczarki – Zwierzyn kościół – 
krzyżówka do Górecko-Przysieka – Górki kościół – Górki Noteckie PKP. Długość 14,5 
km. 

 • Szlak czarny – (może stanowić odnogę szlaku niebieskiego od krzyżówki na 
Górecko) Zwierzyn – Górecko – rzeka Noteć, długość 5,5 km. 

 • Szlak czarny – (odnoga szlaku niebieskiego od Owczarek) Owczarki – Zwierzyn PKP, 
długość 1,9 km. 

 • Szlak czarny – Górki Noteckie PKP – Brzezinka, długość 2,2 km. 
 • Szlak czarny przy jeziorze Żwirka – długość 0,7 km (odgałęzienie szlaku niebieskiego 

na wysokości sklepu w Przysiece). 

W  maju 2007 r. wytyczony został nowy szlak – szlak bunkrów oznaczony na czarno 
z charakterystycznym rysunkiem schronu. Przy ciekawszych obiektach znajdują się tabliczki 
w języku polskim i niemieckim, opisujące obiekt. W Górkach Noteckich i w Zwierzynie koło 
dworców PKP znajdują się tablice informacyjne z mapą i opisem szlaku. 

Warto zobaczyć:
 • szlak kajakowy tzw. „Mała Pętla”: Santok - Górecko - Stara Noteć oraz tzw. „Duża Pętla” 

Santok - Gościmiec (Stara Noteć), Kanał Winniczek - Gościmiec – Santok

Gmina Stare Kurowo
Walory przyrodnicze i krajobrazowe, nietknięte piękno krajobrazu, zasobne 

w  runo leśne i  zwierzęta oraz lasy, stanowią doskonałe warunki do rekreacji 
i  wypoczynku w  gminie Stare Kurowo. Warunki naturalne sprzyjają różnym 

formom aktywnego wypoczynku: grzybobraniu, łowiectwu, wędkowaniu i  uprawianiu 
różnego rodzaju sportów. 

Istotne znaczenie dla turystyki stałej i  przyjazdowej ma dobry układ komunikacyjny 
gminy, gdyż przez Stare Kurowo przebiega linia kolejowa Berlin - Kostrzyn – Tczew oraz 
droga wojewódzka nr 156 Barlinek – Klesno. 

Liczne szlaki turystyczne przebiegające przez obszar gminy połączone ze szlakami na 
terenie gmin sąsiednich, umożliwiają bliższe poznanie całego powiatu i  prowadzą przez 
najbardziej atrakcyjne tereny ziemi strzelecko-drezdeneckiej.

 Na terenie gminy Stare Kurowo znajdują się następujące piesze szlaki turystyczne: 
 • Szlak niebieski Grotów – Trzebicz – Stare Kurowo (27 km) 
 • Szlak czerwony Strzelce Kraj. – rzeczka Młynówka – Gardzko – Stare Kurowo (16 km) 

Stare Kurowo – Jezioro Łubówko – Drawiny ( 23 km ) 
 • Szlak zielony Stare Kurowo – Strzelce Kraj.- Lipie Góry – Ogardy – Gilów 

Przez gminę przebiegają także rowerowe szlaki turystyczne:  
 • Szlak Żółty: Trzebicz – Przynotecko - Stare Kurowo – Kawki – Długie
 • Szlak niebieski: Trzebicz – Pławin – Stare Kurowo – Rokitno – Gardzko – Strzelce 

Krajeńskie 
 • Szlak zielony: Zwierzyn - Górki Noteckie - Gościmiec - Pławin - Żółwin - Zagaje - 

Sierosławice - Zwierzyn PKP; 
Przez teren gminy przebiega także szlak kajakowy wzdłuż rzeki Noteć. 
W gminie Stare Kurowo prowadzone jest gospodarstwo ekologiczne, w którym 
hodowane są zwierzęta jeleniowate. Corocznie już od jedenastu lat w miejscowości 
Pławin obchodzone są Międzynarodowe Dni Jelenia i Daniela. 

Warto zobaczyć:
 • Stare Kurowo:  Kościół
 • Gmina Stare Kurowo: Ekologiczna hodowla Jeleni i Danieli w Pławinie

Gmina Drezdenko 
Lasy, jeziora, czyste powietrze i  dobra woda z  kranu to atuty gminy 

Drezdenko położonej na skraju Puszczy Drawskiej i Noteckiej.
Na przełomie wiosny i  lata szczególnie malownicze są tutaj ukwiecone skarpy 

północnego brzegu Pradoliny. Ich wierzchołki z  kępami drzew i  krzewów tworzącymi tu 
i  ówdzie zbiorowiska czyżniowe, stanowią wspaniałe punkty widokowe. Oglądana z  nich 
rozległa panorama Pradoliny nie ma sobie równych. Dalej ku północy rozciąga się silnie 
sfałdowany, poprzecinany głębokimi, krętymi wąwozami i wzniesieniami, morenowy obszar 
Puszczy Drawskiej. W  głębi bukowych i  sosnowych lasów ukryte są malownicze jeziora 
o czystej wodzie: wytopiskowe o szmaragdowej barwie Lubówko i rynnowe Lubowo.

Południowa część gminy Drezdenko - międzyrzecze warciańsko noteckie to bory Puszczy 

Noteckiej, pokrywające jeden z największych w Polsce kompleksów wydm śródlądowych. 
Liczne obniżenia wypełnione są misami jeziornymi. Dodatkowego uroku dodają im 
zalesione skarpy nadbrzeżne, zatoki, wyspy i półwyspy oraz bogactwo świata zwierzęcego, 
szczególnie ptaków.

Turyści i wczasowicze korzystają nie tylko z atrakcyjności jezior: nie sposób nie oddać się 
pasji zbierania płodów runa leśnego, szczególnie grzybów.

O  wysokich walorach przyrodniczych całej gminy świadczą utworzone   rezerwaty 
przyrody. Na jej terenie występują również liczne starorzecza, szpalery nadrzecznych 
wierzb i  topoli, kępy łozowisk i  trzcinowisk, które   stanowią w  okresie wiosennym ważny 
szlak ptasich tras oraz są miejscem ich legowisk. Krajobraz dodatkowo cechują niewielkie 
wzniesienia, tak zwane pozostałości po wydmach, które porośnięte zaroślami są trudnymi 
do przebycia. Na północy rozciąga się silnie pofałdowany, poprzecinany  głębokimi, krętymi 
wąwozami i wzniesieniami, morenowy obszar Puszczy Drawskiej z malowniczymi jeziorami.

Warto zobaczyć:
Drezdenko 

 • Ratusz neogotycki, 
 • Zespół Pałacowo-Parkowy, 
 • Dawna prochownia z XVII wieku,  
 • Muzeum Puszczy Drawskiej i Noteckiej im. Franciszka Grasia
 • Park Kultur Świata

Gmina Drezdenko 
 • liczne zabytki sakralne  

 

Gmina Dobiegniew
Atrakcyjna rzeźba terenu, liczne jeziora i  okoliczne lasy zachęcają do 

odwiedzenia gminy Dobiegniew, a  jej położenie sprawia, że okolice są 
naturalnym zapleczem rekreacyjnym dla dużych aglomeracji miejskich. 

W  krajobrazie tego terenu dominują jeziora. Do najpiękniejszych i  największych zaliczyć 
można: Osiek, Ostrowieckie, Radęcino, Wielgie. Większość z  nich ma przygotowane plaże 
i  dostępne pola biwakowe. Czystość wód sprawia, że występuje tu wiele gatunków ryb: 
szczupak, sandacz, sielawa, lin, sieja. Jeziora i okolica to prawdziwy raj dla wędkarzy i osób 
pragnących wypocząć w bliskim kontakcie z naturą.

Przez teren Gminy przepływa kilka rzek, m, in. Drawa oraz Mierzęcka Struga. Dla turystów 
zainteresowanych aktywnym wypoczynkiem organizowane są spływy kajakowe na jednym 
z najpiękniejszych szlaków wodnych w Polsce.

Zieleń okolicy to zasługa lasów, które stanowią ok. 60 proc. powierzchni gminy, 
z  dominacją iglastych i  mieszanych, a  także kompleksów leśnych Puszczy Drawskiej. 
Miłośnicy zbierania jagód i grzybów znajdą tu obfitość runa leśnego, a myśliwi na pewno 
zechcą powrócić na udane łowy, gdyż lasy pełne są jeleni, saren i dzików. Amatorzy jazdy 
konnej również znajdą tu coś dla siebie, ponieważ na terenach leśnych wyznaczone są 
dwa szlaki konne, które stwarzają wspaniałe warunki do uprawiania tej formy rekreacji. 
Na terenie gminy wytyczono także interesujące szlaki piesze i rowerowe, nazwane Wstęgą 
Dobiegniewa, ponieważ opasają one okolicę jak wstęga.
Warto zobaczyć:
Dobiegniew 

 • Budynki i Muzeum Obozu Oflag II C Woldenberg 
 • Elektrownia Wodna Kamienna z przełomu XIX i XX wieku 

TUTAJ 
POWĘDKUJESZ

GMINA SKWIERZYNA: Rzeki: Obra i Warta

GMINA KŁODAWA: Jeziora: Grabino, Kłodawa, Wojcieszyce, Jezierzyce, Ostrowite, Nierzym, 
Mrowino, Mrowinko, Lubie, Chłop Duży, Chłop Mały, Przyłężek, Wełmino Małe

GMINA STRZELCE KRAJEŃSKIE: Jeziora: Klasztorne Górne, Dolne, Racze (Młyńskie), Rydzek 
Miałki, Rydzek Głęboki, Świętno, Kotanowo, Pielice (Komarno), Lipiogórskie

GMINA ZWIERZYN: Jezioro Żwirka, położone w  Przesiece   jest największym zbiornikiem 
tego typu, powierzchnia lustra wody wynosi 8,2 ha. Przy plaży znajduje się stanica rowerowa, 
stojaki na rowery, ławki i  miejsce na ognisko. Aktualnie jezioro zarybione jest karpiem, 
węgorzem, szczupakiem, okoniem, leszczem, pstrągiem tęczowym, płocią.

Jezioro Glinianka, – położone w Sarbiewie, powierzchnia 2,7 ha. Do największych okazów 
złowionych w jeziorze Glinianka zaliczamy: lin – 2kg, karp- 9,6 kg, płoć 1,1 kg, karaś 1,5 kg.

Rzeka Noteć. Do największych okazów złowionych w Noteci należą: sum  38 kg, szczupak, 7,4 
kg, brzana 3,5kg i węgorz 2,4km.

Strumień Santoczna, gdzie pływają pstrągi potokowe, głowacze biełopłetwe, ślizy i kiełbie. 
Nurty Polki kryją ponadto szczupaki, okonie i miętusy.

GMINA STARE KUROWO: Jeziora: Ciszewo, Rokitno

GMINA DREZDENKO: Wśród lasów, głównie bukowych i  sosnowych rozciąga się kraina 
pięknie położonych jezior: Łubowo, Łubówko, Kosin Duży, Lubowo, Rąpin, Kosin Mały, 
Źródlane, Lubiatówko, Solecko, Solczyk, Gostomie, Łąkie, Staw Goszczanowski,   Niewilno, 
Grotowskie, Płytkie, Glinki, Podgórne, Piersko. Oprócz Noteci gmina może pochwalić się 
również jedną z  najczystszych rzek polskich - Drawą, która stanowi wręcz wymarzone 
miejsce dla miłośników wędkarstwa.Między Lubiatowem i Gościmiem leżą jeziora, z których 
w 2006 roku powstał obręb rybacki 546 gm. Drezdenko. Jego dzierżawcą jest AKME Zdzisław 
Wiśniewski Sp. z o.o. W jego skład wchodzą następujące jeziora:

Jezioro Siwno (Podgórne) - powierzchnia 17,66 ha

Jezioro Źródlane - powierzchnia 32,06 ha

Jezioro Solecko - powierzchnia 92,04 ha. 

Park Władysława Jagiełły

Kłodawa z lotu ptaka

Plaża w Lubiewie



Łowisko nad Solczykiem - jest łowiskiem komercyjnym. Jezioro Solczyk ma powierzchnię 
10 ha i  występują tam amur, karo, lin, okoń, płoć ukleja. W  pobliżu wioski Lubiatów, leży 
śródleśne Jezioro Solczyk (pow. 10 ha), nad którym zorganizowane zostało Pole Biwakowe. 
Na gości czekają: plaża, boisko do gier zespołowych i pomost.
Dzierżawca rozszerzył ofertę wypoczynku dla klientów Ośrodka „Za Lasem” i  Karczmy 
Lubiatka i po wykupieniu odpowiednich zezwoleń można wędkować na jeziorach obrębu.

Jezioro Gostomie to naturalne łowisko położone 1 km od wsi Gościm należące do PZW. Jest 
najczystszym i  najgłębszym (do 18 m)  zbiornikiem w  okolicy. W  południowej jego części 
znajduje się Ośrodek Harcerski Gościraj. Ryby tego jeziora to: leszcz, płoć ukleja, karp, amur, 
szczupak, okoń, węgorz, wzdręga, lin, karaś, krąp, tołpyga biała, tołpyga pstra i troć jeziorowa.

Łowisko i Gościniec Wilcze Doły - Zielątkowo 40
Podstawowe gatunki ryb to: karp, amur, jesiotr, węgorz, zdarzają sie szczupaki, liny, płocie 
i pstrągi. 
Do dyspozycji wędkarzy trzy stawy o  łącznej powierzchni około 40 ha. Linia brzegowa 
jest dość rozbudowana, w  dużej części porośnięta trzciną. Jeden ze stawów z  bogatą 
roślinnością (wzdręgi). Poza dwoma dużymi stawami tuż przy hotelu jest niewielki staw 
(magazynek) w  którym jest naprawdę spora „kondensacja” większości gatunków ryb. Jest 
idealny aby zarazić kogoś wędkarstwem, co nie znaczy że nie można tam złowić 5 kg karpika 
lub metrowego jesiotra. Wszystkie stawy są dość płytkie od 1 do 1,5 m. 

GMINA DOBIEGNIEW: Jeziora: Słowin, Wołogoszcz Duży, Wołogoszcz Średni

Cały obszar Pojezierza Dobiegniewskiego charakteryzuje 
dobra jakość wód w  porównaniu z  innymi dużymi zbiornikami 
i  rzekami w  Polsce. Istotny i  pozytywny wpływ rybactwa 
na środowisko przyrodnicze ma tutaj: współtworzenie 
i  urozmaicanie przez rybactwo krajobrazu, wpływ na 
wykorzystanie przestrzeni, ukształtowanie terenu, pozytywny 
wpływ na bioróżnorodność obszaru. Zanieczyszczenie 
poszczególnych komponentów środowiska jest stosunkowo 
niewielkie. Wysokiej jakości środowisko w  tym czystość wód 
przekłada się na jakość ryb oraz ich walorów w  zdrowej diecie.  

Odwiedź obiekty związane 
z działalnością rybacką

PARK RYB w Skwierzynie 
Park jest miejscem biwakowania, wypoczynku na świeżym powietrzu i  dobrej 
zabawy. Ale nie tylko, bo w  części edukacyjnej stanęły makiety siedmiu rodzajów 
ryb, które występują w  Warcie. W  murowanym budynku na pasjonatów przyrody 
i odwiedzających park czeka sala wykładowa z multimedialnym sprzętem. W domku 
są też łazienki i kuchnia.

Obok postawiono dużą biesiadną wiatę z drewna. Jest też pole namiotowe, bo park 
jest miejscem przyjaznym turystom, a  przede wszystkim przepływającym przez 
Skwierzynę kajakarzom, którzy mogą się tutaj zatrzymać.

Muzeum Puszczy Drawskiej i Noteckiej 
im. F. Grasia w Drezdenku

Posiada obecnie półtora tysiąca eksponatów. Placówka skupia się na ich pozyskiwaniu 
i eksponowaniu. Dotyczą one historii, etnografii i przyrody. 

Karp w zalewie Pani Gosi
Składniki
2 karpie (ok. 1,8 kg), mąka, olej rzepakowy, pieprz cytrynowy.
Na zalewę:
4 szklanki wody, 1 szklanka octu 10%, ziele angielskie, liść laurowy, 7 łyżek cukru, 
7 łyżek koncentratu pomidorowego, sól, pieprz ziołowy.
Farsz warzywny:
2 papryki czerwone, 1 zielona, 1 żółta, 2 marchewki, 3 cebule
Opis przygotowania
Karpia sprawiamy, myjemy i filetujemy. Filety dzielimy na paski, osuszamy. Następnie 
solimy i  doprawiamy pieprzem cytrynowym. Odstawiamy na 2 godziny. W  tym 
czasie przygotowujemy zalewę. Do garnka wlewamy wodę, ocet, dodajemy liść 
laurowy, ziele angielskie i gotujemy. Następnie dodajemy koncentrat pomidorowy, 
cukier, pieprz ziołowy, gotujemy kilka minut.     Na sam koniec solimy do smaku. 
Świeże warzywa myjemy, obieramy, z papryki wyjmujemy nasiona. Marchew, cebulę 
kroimy w  krążki, paprykę w  paski, wrzucamy na rozgrzany na patelni olej. Chwilę 
smażymy, a  następnie dusimy z  dodatkiem odrobiny wody (nie dłużej niż 5 min). 
Warzywa powinny być lekko twarde. Doprawiamy solą, pieprzem ziołowym. Filety 
karpia obtaczamy w mące i smażymy na gorącym oleju, po obu stronach, na złoty 
kolor. Przygotowane warzywa i karpia układamy w misce warstwami, na przemian, 
tak by na wierzchu były warzywa. Zalewamy ciepłą zalewą i odstawiamy w chłodne 
miejsce, na 12 godzin.

Sandacz  z  borowikiem, wiejską słoniną i  sosem 
z limonki, podany z purée borowikowym
Składniki (dla 4 osób)
0,7 kg filetów z sandacza, 0,1 kg słoniny, 0,1 kg borowików, 0,1 kg masła, sól, pieprz.
Purée:
0,5 kg ziemniaków, sól, pieprz. 
Sos:
2 łyżki miodu, 1 limonka, przyprawy.
Opis przygotowania
Sandacza porcjujemy na ok. 10 cm kawałki, przyprawiamy solą i pieprzem. Na każdym 
filecie układamy część usmażonych na maśle borowików. Całość okładamy słoniną 
i obwiązujemy nicią. Sandacza smażymy na maśle, ok. 6–8 min z każdej strony.
Purée:
Ziemniaki obieramy, gotujemy, w  lekko osolonej wodzie. Wodę odcedzamy, 
ziemniaki ugniatamy, przyprawiamy solą i  pieprzem. Na koniec dodajemy resztę 
usmażonych borowików.
Sos:
W rondelku rozpuszczamy miód, sok z wyciśniętej limonki, przyprawiamy solą oraz 
pieprzem.

Węgorz w zalewie cytrynowej
Składniki
Świeży, duży węgorz (ze skórą), ziele angielskie, liść laurowy, pieprz ziarnisty, sól.
Zalewa:
5 cytryn, cukier, ocet.
Opis przygotowania
czyszczonego węgorza pokroić w  ok. 4 cm dzwonka. Posolić. Układać warstwami               
w słoikach, na przemian z zielem angielskim, liściem laurowym i ziarenkami pieprzu. 
Przygotować zalewę octowo-cytrynową. Zalać nią przygotowanego węgorza. Słoik 
szczelnie zamknąć i gotować ok. 20 min. Przestudzić i wstawić do lodówki.
Zalewa octowo-cytrynowa: 
do każdej szklanki przegotowanej wody dodać po ½ łyżeczki cukru i 4 łyżeczki octu. 
Połączyć z sokiem wyciśniętym z cytryn

Tołpyga w warzywach
Składniki
0,5 kg filetów z  tołpygi (może być również karp, sandacz, lin lub inna ryba), 
gotowa mieszanka warzywna np. chińska lub pokrojone w plasterki: marchew, 
por, papryka, seler zwykły lub naciowy, cukinia lub bakłażan, ½ szklanki białego 
wina, olej, masło, sól, pieprz czarny, pieprz cayenne, tymianek, czosnek, sok 
z cytryny.
Opis przygotowania
Warzywa poddusić na maśle z olejem, dodać wino i przyprawy. Dusić razem 
5 min. Filety z ryby podzielić na duże kawałki, posolić lekko i skropić sokiem 
z cytryny. W naczyniu do zapiekania ułożyć warzywa, a na nich filety z ryby. Piec 
w piekarniku przez 20 min. w 200°C.
Sposoby podania 
I wariant: filety podawać obłożone warzywami.
II wariant: wyjąć rybę i odłożyć na półmisek. Warzywa wyjąć, zmiksować ze ½ 
szklanki śmietany i żółtkiem, podgrzać. Rybę polać gorącym sosem. Podawać 
na gorąco z pieczywem, ziemniakami, ryżem lub kaszą jaglaną.

Karp wigilijny dla dużej ilości osób
Składniki
Karp (minimum 2–3 duże ryby), oliwa, cytryna, przyprawy. 
Opis przygotowania
Ta forma przygotowania rozwiązuje częsty problem – jak podać smażonego, 
ciepłego karpia jednocześnie dla dużej rodziny i  nie stać w  czasie smażenia przy 
patelni. Należy przygotować tyle karpia w dzwonkach, ile chcemy podać, minimum 
2–3 duże ryby. Rybę posolić, skropić cytryną, posypać przyprawami: bazylią, 
czosnkiem, oregano, pieprzem (wszystkimi lub wybranymi, według własnego gustu) 
i pozostawić w misce na minimum 30 min. Dużą blachę wyłożyć folią aluminiową, 
dobrze ją natłuścić oliwą, piekarnik rozgrzać do 250°C. Karpia ułożyć na blasze, 
posmarować wierzch olejem i piec ryby do zarumienienia ok. 20 min. 

Rybne klopsiki
Składniki
Filety z  sandacza, szczupaka i  karpia (bez skóry), cebula, masło, świeża 
bułka, pieprz, sól, majeranek, 1 jajko, bułka tarta, tłuszcz do smażenia.
Opis przygotowania
Filety zemleć, dodać jajko. Zemleć w  maszynce cebulę i  namoczoną 
uprzednio bułkę, dodać do filetów. Przyprawić solą, pieprzem, majerankiem, 
dodać stopione masło. Uformować klopsiki, obtoczyć w  bułce tartej 
i smażyć na rozgrzanym oleju.
Zrazy z sandacza
Składniki
Filety z sandacza, pieczarki, cebula, olej lub masło, sól, pieprz, 1 jajko, bułka 
tarta.
Opis przygotowania
Filety pokroić na porcje, rozbić, posolić, popieprzyć. Pieczarki i  cebulę 
pokroić i usmażyć. Usmażony farsz nałożyć na filety z sandacza i zawinąć. 
Zrazy obtoczyć w jajku, w bułce tartej      i usmażyć na rozgrzanym tłuszczu.

Ryba w warzywach
Składniki
Dowolne filety z  ryby, marchew, pietruszka, por, seler, cebula, olej, ketchup, 
musztarda, przecier pomidorowy, pieprz, sól, cukier, kostka rosołowa lub vegeta, 
ziele angielskie, liść laurowy, mąka ziemniaczana, mąka krupczatka, 1 jajko.
Opis przygotowania
Filety pokroić na porcje. Posolić i popieprzyć. Obtoczyć kolejno w mące ziemniaczanej, 
jajku i mące krupczatce. Usmażyć na gorącym tłuszczu. Wyjąć na półmisek. Cebulę 
zeszklić (nie rumienić) na oleju i dodać pozostałe, starte warzywa. Uwaga! Znaczną 
część warzyw powinna stanowić cebula. Dolać troszkę wody i  dusić kilka minut. 
Dodać ketchup, musztardę, przecier pomidorowy, kostkę rosołową, ziele angielskie, 
liść laurowy. Przyprawić solą, pieprzem i cukrem. Dusić nadal. Następnie warzywa 
przestudzić i wyłożyć na wcześniej przygotowaną rybę.

Zupa rybna
Składniki
Karp, marchew, pietruszka, por, seler, seler naciowy, kostka rosołowa, liść laurowy, 
sól, pieprz, śmietana 30%.
Opis przygotowania
Karpia ugotować z całymi warzywami i kostką rosołową. Przyprawić solą i pieprzem, 
dodać liść laurowy. Odcedzić. Następnie karpia obrać i pokroić w drobną kosteczkę 
warzywa. Dodać do wywaru. Gotując na małym ogniu zabielić śmietaną.

Karp w sosie pikantnym 
Składniki 
1 kg karpia, 2 łyżki mąki, 2 łyżki masła klarowanego, sok z 1 cytryny, sól i pieprz do 
smaku.
Sos:
1 papryka czerwona, 1 marchewka, 1 cebula, 3 ząbki czosnku
Sposób przyrządzania
Sprawionego, umytego i pokrojonego karpia skropić sokiem z cytryny, przyprawić 
solą i   pieprzem. Przełożyć do szczelnie zamykanego pojemnika i  włożyć na 24 
godziny do lodówki. Następnie kawałki karpia oprószyć mąką i smażyć z obu stron, 
na rozgrzanym na patelni maśle klarowanym. 
Sos:
paprykę, marchewkę i cebulę pokroić w drobną kostkę. Smażyć na rozgrzanym oleju 
około 5 min. Pomidory sparzyć wrzątkiem, obrać ze skórki, usunąć pestki i pokroić 
w drobną ku, 2 pomidory,   1 szklanka bulionu, ½ szklanki przecieru pomidorowego, 
½ łyżeczki chili, 2 łyżki oleju z pestek winogron, liść laurowy, majeranek, sól, pieprz. 
kostkę. Przełożyć na patelnię, wlać bulion, dodać przyprawy  i posiekany czosnek. 
Dusić pod przykryciem do momentu, gdy warzywa zmiękną. Dodać przecier 
pomidorowy, zagotować, odstawić z  ognia. Dodać posiekany świeży majeranek, 
jeszcze raz spróbować, ewentualnie doprawić do smaku i dokładnie pomieszać. Na 
ogrzanym półmisku ułożyć usmażone kawałki karpia z  pikantnym sosem z  jarzyn 
i udekorować świeżym majerankiem. 

Przepisy na najlepsze 
potrawy rybne

BAZA NOCLEGOWA

www.pojezierzedobiegniewskie.org/polowisz-u-nas/baza-noclegowa

SZLAK ZDROWEJ RYBY
Skwierzyna - Długie

czarnego


