
Wykaz kąpielisk na terenie 
poWiatu strzelecko - DrezDeneckieGo 
nazwa zbiornika Miejscowość charakter kąpieliska

Jezioro Lipie Długie – gmina 
Strzelce Krajeńskie 

zorganizowane ogólnodostępne  
– Strzelecki Ośrodek Kultury

Jezioro Sołeckie Gościm – 
gmina Drezdenko

zorganizowany ośrodek 
wypoczynkowo-
-rehabilitacyjny

Jezioro Gostomie Gościm – 
gmina Drezdenko

niezorganizowane 
– obozy harcerskie

Jezioro Morawy Grotów – 
gmina Drezdenko

niezorganizowane 
– obozy harcerskie

Jezioro Łubowo Zagórze – 
gmina Drezdenko

niezorganizowane, 
ogólnodostępne kąpielisko 
urzędu Miejskiego
 w Drezdenku

Jezioro Solczyk Lubiatów – 
gmina Drezdenko

niezorganizowane 
– pola campingowe

Jezioro Osiek Osiek – 
gmina Dobiegniew

niezorganizowane 
kąpielisko 

Jezioro Osiek Chomętowo – 
gmina Dobiegniew

niezorganizowane 
– obozy harcerskie

Jezioro Ostrowica Ługi – 
gmina Dobiegniew

niezorganizowane 
– pole biwakowe 
Nadleśnictwo Smolarz

Jezioro Radęcina Radęcin – 
gmina Dobiegniew

niezorganizowane 
– obozy harcerskie

Jezioro Kinołęka Danków – gmina 
Strzelce Krajeńskie

niezorganizowane 
– obozy harcerskie

Jezioro Górne Strzelce Krajeńskie niezorganizowane, 
ogólnodostępne kąpielisko 
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proponoWane trasy WoDne:
 GMina Strzelce KraJeŃSKie
• początek szlaku kajakowego zaczyna się  wzdłuż jeziora Lipie 

i wiedzie przez j. Słowa - j. Małe - j. Osiek przez rzekę Mierzęcka 
Struga, w kierunku jeziora Wielgie w gminie Dobiegniew;

GMina DrezDenKo
• szlak kajakowy wzdłuż rzeki Noteć,
• szlak kajakowy Stara Noteć przez Drezdenko do Klesna, 
• szlak kajakowy wzdłuż rzeki Drawy, możliwość odpoczynku 

w przystani Przeborowo; 

GMina DoBieGniew
• szlak kajakowy wzdłuż rzeki Drawy,
• porty rzeczne w miejscowościach: Osieczno i Podszkale, 

możliwość biwakowania na terenie Drawieńskiego Parku Na-
rodowego: „Sitnica”, „Pstrąg”, „Kamienna”,

• szlak kajakowy wzdłuż Mierzęckiej Strugi przez jezioro Wielgie  
(Dobiegniew) – Mierzęcin Strzelecki – rzeka Drawa – Przebo-
rowo – rzeka Noteć (Krzyż Wlkp. (22 km));

GMina Stare KUrowo
• szlak kajakowy wzdłuż rzeki Noteć - przystań w miejscowości 

Głęboczek; 

GMina zwierzYn
• szlak kajakowy tzw. „Mała Pętla”: Santok - Górecko - Stara No-

teć oraz tzw. „Duża Pętla” Santok - Gościmiec (Stara Noteć), 
Kanał Winniczek - Gościmiec – Santok.

StaroStwo Powiatowe w Strzelcach Krajeńskich
ul. Ks. St. wyszyńskiego 7

66-500 Strzelce Krajeńskie 
tel.: +48 95 763 23 80, 95 763 11 24 

fax: +48 95 763 11 26
e-mail: starosta@fsd.pl 

www.fsd.pl
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DraWa 
należy do najpiękniejszych i najczystszych rzek w Polsce, 

a szlak kajakowy Drawy uważany jest za jeden z najatrak-

cyjniejszych. Rzeka posiada niezwykłe walory krajoznaw-

czo- przyrodnicze, czego dowodem jest jej ochrona na 

prawie całej długości. Górna część rzeki objęta jest ochro-

ną przez Drawski Park Krajobrazowy, środkowa i dolna 

zaś, przez Drawieński Park Narodowy. Przepływając przez 

Pojezierze i Równinę Drawską w większości płynie się 

wśród lasów zwanych Puszczą Drawską lub Puszczą nad 

Drawą. Częste zmiany charakteru rzeki z wąskiej na sze-

roką, z głębokiej na płytką, z leniwej na bystrą, dodaje jej 

specyficznego uroku. Rzeka na całej długości meandruje 

płynąc głęboką śródleśną doliną lub wśród rozległych, 

podmokłych łąk. Drawa jako szlak kajakowy była znana 

w europie już w okresie międzywojennym. Kilkakrotnie 

spływał Drawą Papież Jan Paweł ii, na którego cześć  szlak 

został nazwany jego imieniem.

lubuskie Mazury

Jeziora w okolicy Dobiegniewa i Strzelec Krajeńskich two-

rzą najdłuższy po jeziorach mazurskich szlak żeglugowy 

w Polsce, liczący łącznie tysiąc hektarów lustra wody.

Wytyczony w ramach ,,Lubuskich Mazur” szlak wodny 

rozpoczyna się w miejscowości Długie, nad jeziorem Li-

pie. Następnie szlak przebiega przesmykiem do jeziora 

Słowa  i dalej kanałem do jeziora Osiek. Szlak następnie 

biegnie rzeką Mierzęcka Struga do jeziora Wielgiego Do-

biegniewskiego. Spiętrzenie wody na jeziorze Wielgim 

oraz poprawienie  szerokości, głębokości i promieni za-

koli na rzece Mierzęcka Struga, stanowi kolejny etap rea-

lizacji projektu.

Wykorzystując w ten sposób system kanałów i przesmy-

ków, możliwe będzie dotarcie do rzek: Drawy, a następnie 

- Noteci. Długość wykonanego szlaku  wodnego wynio-

słaby około 75 kilometrów. Następnie przez rzekę Drawę 

i Noteć można będzie dopłynąć do Warty i dalej Odrą do 

Morza Bałtyckiego lub kanałami Hawella do Berlina. Szlak 

wodny „Lubuskie Mazury”, w 2008 roku został zaliczony 

do produktów markowych województwa lubuskiego.

Wodne szlaki turystyczne powiatu strzelecko-

drezdenckiego to przede wszystkim rzeka 

Noteć (Nowa i Stara) oraz Drawa. Na tury-

stów czekają liczne niespodzianki w postaci przesmy-

ków łączących ze sobą jeziora, co umożliwia sprawne 

przemieszczanie się pomiędzy kolejnymi zbiornikami 

wodnymi. akweny w powiecie są również predestyno-

wane do żeglowania. W obrębie jezior usytuowane są 

ośrodki wypoczynkowe spełniające funkcje rekreacyjno 

– sportowe, gdzie turyści mogą korzystać z wypożyczalni 

sprzętu wodnego, rowerów, kajaków oraz przystani jach-

towej. 


