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Zaproszenie
starosty

Drodzy Państwo,

Witamy serdecznie w  powiecie strzelecko-drezdeneckim, 
jednym z najpiękniejszych i najczystszych terenów turystycznych 
w  naszym kraju. Obszar ten zachwyci Was zabytkami, 
niepowtarzalną rzeźbą terenu, pięknymi lasami, mnogością 
jezior, rzek i kanałów.

Władze powiatu dokładają wszelkich starań, aby dzięki licznym 
inwestycjom stale modernizować i  ulepszać infrastrukturę 
turystyczno-rekreacyjną tak, by nasi mieszkańcy i  goście 
mogli w pełni korzystać z wszystkich możliwości odpoczynku 
i dobrego spędzania czasu.

Oddajemy w  Państwa ręce publikację, będącą krótkim 
przewodnikiem po naszym powiecie. Z  dumą prezentujemy 
w  nim gminy Strzelce Krajeńskie, Drezdenko, Dobiegniew, 
Zwierzyn i Stare Kurowo. Mam nadzieję, że każdy znajdzie tu 
dla siebie coś wyjątkowego.

Zapraszam!

Andrzej Bajko
starosta strzelecko-drezdenecki
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Strzelce Krajeńskie z lotu ptaka

Ziemia strzelecko-krajeńska położona jest w  północno-wschodniej części 
województwa lubuskiego, w  powiecie strzelecko-drezdeneckim i  stanowi jeden 
z  ciekawszych obszarów krajoznawczych tej części kraju. Dzięki swemu położeniu 
na pograniczu wysoczyzny pomorskiej i  pradoliny Noteci, region posiada niezwykle 
urozmaiconą rzeźbę terenu.

Ziemia strzelecko-krajeńska obejmuje następujące regiony geograficzne: Kotlinę 
Gorzowską z Puszczą Notecką, Równinę Gorzowską, Równinę Drawską oraz Pojezierze 
Dobiegniewskie. Północno-zachodni skraj powiatu zajmuje południowa część 
Drawieńskiego Parku Narodowego, a w okolicach Strzelec Krajeńskich znajduje się mały 
fragment Barlinecko-Gorzowskiego Parku Krajobrazowego. 

Informacje ogólne  
o powiecie
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Ludność (2012)

• liczba 50 682 (5.00% 
ludności województwa) 
w tym w miastach: 46.00%

•  gęstość 41 osób/km²

Powierzchnia 1248 km²

Powiat strzelecko-drezdenecki – utworzony został w 1999 roku i  zajmuje obszar 
1248 km2. Jego siedzibą jest miasto Strzelce Krajeńskie. 

W skład powiatu wchodzą:

• gminy miejsko-wiejskie: Dobiegniew, Drezdenko, Strzelce Krajeńskie,

• gminy wiejskie: Stare Kurowo, Zwierzyn,

• miasta: Dobiegniew, Drezdenko, Strzelce Krajeńskie.

Przez powiat strzelecko-drezdenecki przebiega kilkanaście szlaków rowerowych, 
pieszych oraz wodnych. Organizowane są tu spływy kajakowe. W  sezonie letnim 
czynna jest baza hotelarsko-gastronomiczna. Najatrakcyjniejsze ośrodki usytuowane są 
w miejscowościach: Długie, Gościm, Zdroisko, Lubiewo, Goszczanowo. Na miłośników 
jazdy konnej czekają ośrodki w: Kosinie, Krzynkach, Śródlesiu, Mierzęcinie i Przeborowie.

Ośrodki kultury w Strzelcach Krajeńskich, Drezdenku, Dobiegniewie i Zwierzynie wspierają 
aktywność społeczną mieszkańców, pomagając i koordynując działalność orkiestry dętej, 
kilku chórów, zespołu tańca ludowego oraz stowarzyszeń.
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Transport drogowy

Powiat strzelecko-drezdenecki to ważny węzeł drogowy i  kolejowy, wśród dróg 
dominują gminne: 517,4 km, następnie powiatowe 213,1 km, wojewódzkie  
184,3 km, a na końcu krajowe o długości 49,9 km. Przechodząca przez obszar powiatu 
droga krajowa nr 22, łącząca dwa sąsiadujące powiaty: gorzowski i wałecki, stanowi 
odcinek trasy Berlin – Tczew – Gdańsk.

Drogi dojazdowe

krajowe:

22 – Granica Państwa (PL-D) > Kostrzyn – Gorzów Wielkopolski – Wałcz – Człuchów – 
Starogard Gdański – Malbork – Elbląg – Grzechotki > Granica Państwa (PL-RUS)

wojewódzkie:

156 – Lipiany – Barlinek – Strzelce Krajeńskie – Zwierzyn – Klesno

Transport kolejowy i lotniczy

Istotne miejsce w dziedzinie przewozów osobowych zajmują linie kolejowe Kostrzyn – 
Krzyż i Szczecin – Krzyż – Poznań. Turyści mogą korzystać z portu lotniczego w Poznaniu, 
oddalonego od powiatu o 120 km, jak również z portu lotniczego w Babimoście koło 
Zielonej Góry (140 km), lub w Berlinie (170 km).

Linie kolejowe 

Kostrzyn – Piła Gł. 

Szczecin Gł. – Poznań Gł.

Najbliższe lotniska

Poznań (120 km)

Babimost koło Zielonej Góry (140 km)

Berlin (170 km)
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Gmina Strzelce Krajeńskie to rejon głównie rolniczy, z mocno zaakcentowaną gospodarką 
leśną, dobrze rozwiniętym handlem i usługami oraz niewielkim przemysłem. Blisko 40% 
powierzchni gminy zajmują lasy oraz czyste jeziora. Obszar gminy wynosi 318 km2, 
a zamieszkuje go blisko 18 tys. osób, z czego większość, bo aż 11 tys. to mieszkańcy 
siedziby gminy-miasta Strzelce Krajeńskie.

Strzelce Krajeńskie położone są nad dwoma jeziorami – Dolnym i Górnym oraz pomiędzy 
dużymi ośrodkami miejskimi: Gorzowem Wielkopolskim, Szczecinem, Zieloną Górą, 
Poznaniem oraz niedaleko stolicy Niemiec – Berlina. Miasto stanowi centrum administracyjne, 
kulturalne i sądownicze, posiada wszystkie ważniejsze urzędy i instytucje publiczne. 

Zarówno miasto, jak i  gmina są systematycznie modernizowane w  zakresie ochrony 
środowiska, rozwoju infrastruktury miejskiej, rekreacyjno-sportowej oraz kulturalno-
oświatowej. Funkcjonują tu liczne organizacje pozarządowe i placówki oświatowe.

Strzelce Krajeńskie, to dynamicznie rozwijające się miasto i dobrze zarządzana gmina 
– niekwestionowany lider w regionie, co od kilku lat znajduje potwierdzenie w rankingu 
Samorządów Rzeczpospolitej.

Historia

Strzelce zlokalizowane są na historycznym trakcie z  Akwizgranu do Królewca. 
O  dynamicznym rozwoju osadnictwa zdecydowało położenie na ważnym szlaku 
komunikacyjnym, w  miejscu o  charakterze obronnym, na przesmyku między dwoma 
jeziorami.

Gmina  
Strzelce Krajeńskie
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Najstarsza wzmianka dotycząca Strzelec pochodzi z 1272 roku i  została odnotowana 
w  Kronice Wielkopolskiej. Pierwsi mieszkańcy trudnili się uprawą ziemi, rzemiosłem, 
handlem, zwłaszcza rybami oraz piwowarstwem. W XVIII wieku, za czasów Fryderyka 
Wilhelma II i Fryderyka II, miała miejsce kolonizacja błot nadnoteckich. 

W drugiej połowie XIX wieku przeprowadzono w odległości 7 km od miasta linię kolejową 
z Krzyża do Gorzowa. To właśnie bliskość Gorzowa przyczyniła się do dalszego rozwoju 
miasta, głównie w  kierunku na południe oraz na zachód, wzdłuż drogi gorzowskiej, 
gdzie zbudowano szereg nowych instytucji oraz budynków użyteczności publicznej (m.in. 
siedziba Starostwa Powiatowego, ratusz, szkoła miejska i Seminarium Nauczycielskie).

II wojna światowa przyniosła miastu znaczne zniszczenia. Z  ich skutkami zdołano się 
uporać dopiero w latach 60. i 70. XX wieku.

Miejski szlak historyczny obejmuje:

• Stare Miasto, układ urbanistyczny Strzelec został założony na planie regularnego 
koła o  średnicy 500 metrów. W  centrum miasta wyznaczono rynek i  kwartał 
kościelny wraz z  cmentarzem. Równolegle do murów wytyczona była ulica 
obwodowa, a  bezpośrednio wzdłuż ich przebiegu ulica obmurna. Sieć uliczną 
tworzącą czworoboczne kwartały zabudowy określiły trzy równoległe ulice założone 
na osi wschód-zachód oraz trzy ulice poprzeczne. Rozplanowanie miasta nie uległo 
większym zmianom do czasu II Wojny Światowej.

Strzelecki rynek
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• Kościół kolegiacki pw. Matki Bożej Różańcowej – Kościół Mariacki wzniesiony 
w końcu XIII wieku w stylu gotyckim, przebudowywany w XV i XIX wieku, odbudowany 
po zniszczeniach wojennych w latach 1957–1973. Wewnątrz, w obrębie prezbiterium 
mieści się przeniesiony z  południa województwa późnogotycki ołtarz w  formie 
tryptyku z kręgu mistrza z Gościszowic.

• Kościół parafialny pw. św. Franciszka z Asyżu wzniesiony na potrzeby parafii 
rzymskokatolickiej w 1929 roku, prezentuje skromną budowlę salową wzniesioną 
w stylu modernistycznym. Wewnątrz z oryginalnego wyposażenia i wystroju zachował 
się m.in. obraz z przedstawieniem św. Franciszka, malowany drewniany strop oraz 
stolarka drzwiowa i ławki.

• Wieża ciśnień z 1929 roku. Wewnątrz, po remoncie i adaptacji, zlokalizowano 
w ostatnich latach siedzibę Stowarzyszenia Miłośników Kultury Łemkowskiej. „Lemko 
Tower”.

• Mury miejskie obronne z  36 basztami, z  XIII wieku, zbudowane w  latach 
1272–1290 z  miejscowego, trwałego budulca, jakim były pozostawione przez 
lodowiec głazy narzutowe, otaczają teren Starego Miasta. Do dnia dzisiejszego 
mury zachowały się prawie na całej swej długości, przetrwała także Brama Młyńska 
i Baszta Więzienna: 

Mury miejskie w Strzelcach Krajeńskich
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• Brama Młyńska – Wschodnia, z  XIV wieku, wzniesiona w  stylu gotyckim, 
posiada cztery kondygnacje i  zamknięty ostrym łukiem przejazd, zwieńczona 
ażurowymi sterczynami, obecnie siedziba szkoły muzycznej.

• Baszta Więzienna, z XIV w., niższe partie zbudowane z kamienia na planie 
prostokąta, wyższe z  cegły – na planie spłaszczonego koła, zwieńczona 
spiczastym, ceglanym hełmem okolonym platformą widokową. Wnętrze 
podzielone jest na trzy kondygnacje. 

Strzelce dzięki swym średniowiecznym fortyfikacjom miejskim zasługują na miano 
lubuskiego Carcasonne.

• Ratusz wzniesiony w  miejscu wcześniejszego 
ratusza w  zachodniej pierzei rynkowej, powstał 
w  latach 1870–1872 w  stylu neorenesansowym. 
Fasadę budynku ozdabia balkon z  tralkową 
balustradą, tondo z  herbem miasta oraz maszt 
flagowy z motywem smoka.

• Spichlerz przed Bramą Młyńską z  1764 roku, 
zamykał dziedziniec szpitala pw. św. Gertrudy, 
ufundowany w  okresie późnego średniowiecza, 
wzniesiony na planie prostokątnym jako budowla 
murowana z ryglowymi szczytami.

• Budynki mieszkalne murowano-szachulco-
we, z XVIII i z połowy XIX wieku (przy: ul. Brygady 
Saperów nr 19, 20, 25, 34, ul. Krasińskiego 11, ul. 
Ludowa nr 16, ul. Południowa nr 13, nr 17, 38, ul. 
Północna nr 36, 38, ul. Wojska Polskiego 4).

Atrakcje

Działalność kulturalną na terenie miasta i gminy upowszechnia Strzelecki Ośrodek Kultury, 
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy, stowarzyszenia: Strzelecko-Krajeńskie Towarzystwo 
Kultury, Stowarzyszenie Chóralne „Gaudium” i Stowarzyszenie „Lemko Tower”.

Wiodącą imprezą kulturalną jest „Jarmark Strzelecki”, nawiązujący do dawnych 
targów i  jarmarków, w  czasie którego odbywają się pokazy dawnego rzemiosła 
i  odtwórstwa historycznego, pokazy walk rycerskich, wystawy rękodzieła, prezentacje 
zespołów artystycznych. Oprócz tego na terenie Wielisławic co roku w połowie sierpnia 
organizowane jest Święto Jadła. Podczas tej imprezy odbywają się m.in. zawody na 

Baszta więzienna w Strzelcach  
Krajeńskich
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„Dankowski szlak” – długość 14,5 km

Szlaki turystyczne

Rozpoczyna się w Strzelcach Krajeńskich i prowadzi przez Piastowo, Wielisławice, lasy 
Puszczy Gorzowskiej i kończy swój bieg w miejscowości Danków. Szlak omija ruchliwe 
drogi publiczne, dzięki czemu stanowi bezpieczną trasę rowerowo-pieszą, posiada też 
niezwykle cenne walory krajobrazowo-przyrodnicze. 

Kaczki nad jeziorem Dankowskim

Pierwszy odcinek ze Strzelec Krajeńskich 
do Wielisławic ma długość 5,5 km 
i  biegnie drogą polną, a  następnie 
aleją lipową, liczącą ponad 150 lat. 
We wsi Wielisławice warto zwiedzić 
kościół szachulcowy z  przełomu XVIII/
XIX wieku oraz zbiór sprzętu rolniczego 
i  starych ciągników. Następnie szlak 
skręca na północ, w kierunku Barlinecko-
Gorzowskiego Parku Krajobrazowego, 
miejsca szczególnej ochrony roślinności 
zbiorowisk bagiennych, takich jak:. 
turzyce, wełnianka pochwowa, sitowie, 
pałka wodna, a  także ochrony ptactwa, 
głównie kaczek krzyżówek, cyranek oraz 
drobnych zwierząt. 

najlepszą nalewkę, a  każda z  okolicznych miejscowości ma szansę na swoim stoisku 
zaprezentować specjały przygotowane przez gospodynie.

Strzelecki Ośrodek Kultury jest też organizatorem wielu imprez o charakterze okazjonalnym 
i rocznicowym. Przy ośrodku kultury działają: chór środowiskowy „Cantus Decus”, kapela 
muzyczna i Zespół Tańca Ludowego „Krajna” oraz młodzieżowe zespoły rockowe. 

Działalność artystyczną prowadzi również Państwowa Szkoła Muzyczna I  Stopnia. 
W szkole odbywają się cykliczne koncerty filharmoników poznańskich, a chlubą placówki 
są: chór uczniowski i dwie szkolne orkiestry kameralne.
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Trzeci przystanek usytuowany jest w miejscowości Danków, położonej nad jeziorami 
Kinołęka (Małe Dankowskie) oraz Wielgie-Dankowskie. We wsi znajduje się neogotycki 
kościół z XIX w. i resztki założenia folwarcznego z pocz. XIX w. W jego południowo-
wschodniej stronie zobaczyć można budynek dawnej oranżerii oraz park z bogatym, 
zabytkowym drzewostanem. 

Nad jeziorem Dankowskim (Wielgim), przy którym kończy się trasa rowerowo-piesza 
znajduje się pole biwakowe z obszernymi, zadaszonymi stołami i ławami, miejscem na 
ognisko, grillem i pięknym pomostem. Przy wjeździe na pole biwakowe mieszczą się 
ruiny mauzoleum rodu von Brand. 

Na szczególną uwagę zasługuje też znajdująca się w pobliżu ścieżka edukacyjno-
kondycyjna, biegnąca wokół uformowanego przez lodowiec pagórka w otoczeniu 
165-letniego drzewostanu sosnowego. Atrakcją ścieżki są elementy do ćwiczeń 
sprawnościowych oraz kładka prowadząca na „wyspę skarbów”.

Wielisławice Piastowo

Strzelce
Krajeńskie

Danków

J. Dankowskie

Dla turystów na szlaku przygotowane są trzy zadaszone miejsca odpoczynku. Pierwsze 
z  nich zaprojektowano na  ósmym kilometrze trasy, na tzw. „Rybakówce” – stawach, 
gdzie hodowane są karpie i pstrągi. Można w tym miejscu zobaczyć m.in., orła bielika 
i rybołowa.
Drugie miejsce odpoczynku to ,,Dolny Młyn” na jedenastym kilometrze trasy. W  tym 
miejscu na rzece Polka (określanej również jako Pełcz), istniał w przeszłości młyn wodny. 
Rzeka i jezioro oraz otaczające je lasy olchowo-jesionowe są doskonałym miejscem do 
bytowania bobrów europejskich.
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Szlak rowerowo-pieszy „Kierunek Długie” – 34 km

Szlak turystyczny zaczynający się w  Strzelcach Krajeńskich można odbyć, kierując się 
paroma trasami, w zależności od preferowanej formy aktywności. Rozpocząć go można 
z  ulicy Poznańskiej lub z  Grodziskiej w  Strzelcach Krajeńskich, w  kierunku Starego 
Kurowa. Trasy łączą się ze sobą, dzięki czemu istnieje możliwość powrotu do punktu 
startu, zwiedzając niewidziane tereny.

Zaczynając od ulicy Grodzkiej, trafia się najpierw do wsi Sidłów, a stamtąd do Gardzka, 
gdzie można podziwiać XIX-wieczny neobarokowy kościół. Później szlak prowadzi 
utwardzaną, a następnie piaszczystą drogą. Po przebyciu około 6 km od Gardzka na 
leśnym skrzyżowaniu należy wybierać drogę na wprost, w kierunku Długie. Po kolejnych 
8 km znajduje się miejsce odpoczynku „Ptasi budzik”, łączący trasy.

Jezioro Lipie w miejscowości Długie
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Szlak od ulicy Poznańskiej prowadzi przez tereny polne, z niewielkimi kępami leśnymi. 
Przy jednej z  nich, w  odległości 3,5 kilometra od początku trasy, obok niewielkiego 
zbiornika wodnego zlokalizowane jest miejsce odpoczynku. Przemierzając szlak dalej, 
z wzniesienia można podziwiać Gardzko. Następnie szlak prowadzi przez skraj Puszczy 
Drawskiej, a potem leśnymi duktami do miejsca odpoczynku „Ptasi Budzik”.

Z tego miejsca również można wybrać dwie trasy – jedną, krótszą i prostszą, prowadzącą 
przez puszczę wprost do Długiego (10 km) i drugą, która rozwidla się ok. 1,5 km od 
„Ptasiego Budzika” i wiedzie ku śródleśnym jeziorom: Rydzek Głęboki i Rydzek Miałki  
(9 km). Widoki, jakie zapewniają rynnowe jeziora o  ostrych zboczach porośniętych 
sosnami z nawiązką odpłacają wysiłek włożony w pokonywanie trasy.

Po minięciu jezior szlak prowadzi przez ugory i  lasy, aż do miejsca odpoczynku nad 
jeziorem Słowa, o dużych walorach przyrodniczych. Można podziwiać tu bieliki i kanie 
rude. Następnie szlak prowadzi wzdłuż jeziora Sowa przez las, a potem wzdłuż jeziora 
Lipie. Wychodząc z kompleksu leśnego, mija się ugory. Dochodząc do wsi Długie, dociera 
się do końca trasy/szlaku.

Szlak oznakowany jest kolorem pomarańczowym.

22

Licheń

Przystanek
Ptasi BudzikStrzelce Krajeńskie

Długie

J. Słowa
J. Lipie

J. Długie

Sidłów Gardzko
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Gmina Drezdenko leży w centralnej części Kotliny Gorzowskiej, rozciągając się w poprzek 
Pradoliny Noteci od skraju Puszczy Drawskiej do granic Puszczy Noteckiej. Przez cały 
obszar gminy rozciągają się łąki i pola, na których Noteć tworzy swoje zakola. Liczne 
czyste jeziora i inne akweny wodne zajmują powierzchnię 780 ha. 

Obszar gminy Drezdenko to około 400 km2, z czego 75% to lasy. Gminę zamieszkuje 17 
tys. osób. Siedzibą gminy jest 10-cio tysięczne Drezdenko, położone nad Notecią, 40 km 
na wschód od Gorzowa Wielkopolskiego.

W  pobliżu miasta przebiega linia kolejowa Krzyż – Kostrzyn n/Odrą, umożliwiająca 
połączenie z Berlinem. Przez teren gminy przechodzą dwie drogi wojewódzkie: droga 158 
(Drezdenko – Gorzów Wielkopolski) i droga 160 (połączenie ze Słupskiem, Koszalinem, 

Gmina
Drezdenko
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Gdańskiem oraz Poznaniem). Uzupełnieniem tych połączeń jest żeglowna rzeka Noteć, 
łącząca Drezdenko poprzez kanał Bydgoski z Wisłą oraz poprzez Wartę z Odrą.

Na terenie gminy rozwija się przemysł drzewny, spożywczy, metalowy i papierniczy. Lasy 
stanowią bardzo ważną bazę surowcową dla przemysłu przeróbki drewna. Dobrze 
rozwinięty jest handel, usługi stolarskie, budowlane, leśne oraz piekarnictwo, cukiernictwo 
i masarnictwo. 

Gmina zalicza się do obszaru o  wysokiej atrakcyjności przyrodniczej, krajobrazowej 
i turystycznej. Malownicze tereny gminy, urozmaicona szata roślinna, lasy pełne grzybów 
i  owoców leśnych oraz zwierząt, ściągają do rejonu turystów i wczasowiczów oraz są 
celem przyjazdów dużych grup dzieci i młodzieży.

Rynek w Drezdenku
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Kościół pw. Przemienienia  
Pańskiego w Drezdenku
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Zabytki

Drezdenko i  jego okolice są bardzo atrakcyjne pod względem turystycznym. 
Zabytkowy układ urbanistyczny miasta wpisany jest na listę zabytków Narodowego 
Instytutu Dziedzictwa. Na liście tej znajduje się także przepiękny neogotycki kościół 
pw. Przemienienia Pańskiego z  lat 1896–1902. Jest to 27 najwyższy kościół w Polsce 
i najwyższy w województwie lubuskim. Jego wieża mierzy 78 metrów.

Do zabytkowych obiektów w  mieście należy też wczesnomodernistyczny kościół pw. 
Najświętszego Serca Pana Jezusa (z 1914 roku) oraz neogotycki zespół kościoła filialnego 
z 1898 roku, pw. Matki Boskiej Różańcowej.

Inne miejsca warte odwiedzenia to:

Muzeum Puszczy Drawskiej i  Noteckiej im. Franciszka Grasia, mieszczące się 
w  budynku dawnej zbrojowni, wzniesionej na początku XVII wieku,  zgromadzone są 
w nim materiały dotyczące historii miasta i okolic, gospodarki leśnej, myślistwa, rolnictwa 
i pszczelarstwa.

Pałac w Drezdenku zbudowany w 1766 roku, z  trójkątnym dziedzińcem, widocznymi 
XVII-wiecznymi fortyfikacjami bastionowymi i  częścią parku. Od 1946 r. w  budynku 
mieści się szkoła. 

Liczne zabytkowe domy i kamienice z XVII i XIX wieku.

Atrakcje
Centrum Promocji Kultury w  Drezdenku jest organizatorem licznych wydarzeń 
artystycznych: konkursów i  koncertów muzycznych, także ogólnopolskich, Festiwalu 
Muzyki Organowej i  Kameralnej, festynów z  udziałem gwiazd i  kabaretów, letniego 
Jarmarku Kasztelańskiego, plenerów malarskich i  rzeźbiarskich, polsko-niemieckich 
warsztatów artystycznych grup mażoretkowo – tamburmajorkowych i wielu innych.

W dziedzinie edukacji artystycznej Dom Kultury prowadzi: Pracownię Malarstwa i Rysunku, 
Studium Piosenkarskie oraz Studium Teatralne. 

Na terenie gminy znajdują się kąpieliska, na jeziorze Łubowo w miejscowości Zagórze 
(ogólnodostępne kąpielisko Urzędu Miejskiego w Drezdenku) oraz Lubiewo, a  także 
Ośrodek Rehabilitacyjno-Wypoczynkowy Gościm na jeziorze Sołeckie, pole campingowe 
na jeziorze Solczyk w miejscowości Lubiatów.
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Przyroda

Duże wartości przyrodnicze i krajobrazowe miasta i gminy Drezdenko wynikają głównie 
z położenia na malowniczych terenach o urozmaiconej szacie roślinnej, obfitości terenu 
w  grzyby i  owoce leśne oraz bogatego świata zwierząt (jelenie, dziki, zające, sarny, 
piżmaki, które pojawiają się na bagnistych wybrzeżach rzek i jezior). 

Południowa część gminy Drezdenko 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. 

Występują tu również liczne starorzecza, szpalery nadrzecznych wierzb i  topoli, kępy 
łozowisk i  trzcinowisk, które stanowią w  okresie wiosennym ważny szlak ptasich tras. 
Krajobraz dodatkowo cechują trudne do przebycia, porośnięte krzakami pozostałości 
po wydmach. Na północy rozciąga się silnie pofałdowany, poprzecinany głębokimi, 
krętymi wąwozami i wzniesieniami, morenowy obszar Puszczy Drawskiej z malowniczymi 
jeziorami.

Na terenie gminy utworzono wiele rezerwatów przyrody:

• Czaplenice – chroni drzewostan naturalny sosnowy z kolonią czapli siwej;

• Czaplisko – chroni naturalny 180-letni drzewostan sosnowy;

• Łabędziniec – chroni siedliska, stanowiące miejsce rozrodu i przebywania ptactwa 
wodno-błotnego;

• Jezioro Łubówko – chroni unikalny, urozmaicony krajobraz morenowy oraz buczynę 
pomorską o naturalnym charakterze;

• Lubiatowskie Uroczyska – chroni walory przyrodnicze i krajobrazowe jeziora, biotop 
ptaków wodno-błotnych i  drapieżnych, skarpy jeziora oraz źródliska z  rzadką 
roślinnością;

• Goszczanowskie Źródliska – chroni cenne siedliska przyrodnicze – łęg źródliskowy 
wyróżniający się szczególnym bogactwem flory skupiającej rzadkie, hydrofilne 
gatunki roślin kwiatowych oraz mszaków, jak również lasu klonowo-lipowego, 
stanowiącego zboczowy las wielogatunkowy i wielowarstwowy.
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Szlaki wodne

W gminie Drezdenko rozciąga się kraina pięknie położonych jezior: Łubowo, Łubówko, 
Kosin Duży, Lubowo, Rąpino, Kosin Mały, Źrodlane, Lubiatówko, Solecko, Solczyk, 
Gostomie, Łąkie, Staw Goszczanowski, Niewilno, Grotowskie, Płytkie, Glinki, Podgórne, 
Piersko.

Oprócz Noteci przez teren gminy przepływa jedna z najczystszych rzek polskich – Drawa, 
idealne miejsce dla miłośników spływów kajakowych oraz wędkarstwa.

Gmina posiada szlaki wodne:

- szlak kajakowy wzdłuż rzeki Noteć,

- szlak kajakowy Stara Noteć przez Drezdenko do Klesna, 

- szlak kajakowy wzdłuż rzeki Drawy z możliwością odpoczynku w przystani Przeborowo;

Szlaki turystyczne

Z  pobliskiego Dobiegniewa przez Słonów i  Radowo prowadzi do Drezdenka  
16 kilometrowy zielony szlak pieszy, przy którym znajdują się ciekawe miejsca postoju.

Gmina Drezdenko posiada też liczne trasy pieszo-rowerowe:

nr 1 – zielona, 26 km, większa część to droga leśna, asfalt na odcinku 5 km. Od 
siedziby Nadleśnictwa Smolarz tj. L-ctwo Czarny Las, przez teren L-ctwa Zagórze i L-ctwa 
Radowo ponownie do siedziby l-ctwa. Na terenie Leśnictwa Czarny Las ścieżka rozwidla 
się w kierunku drogi wojewódzkiej nr 160 i dalej asfaltem do miejscowości Górzyska, 
potem w kierunku Łęgowa dojazd do drogi wojewódzkiej nr 156. Ciekawe miejsca na 
trasie :

• Leśne Centrum Przyrodniczo-Edukacyjne przy siedzibie nadleśnictwa,
• Rezerwat Przyrody Jezioro Łubówko,
• urządzenia gospodarki łowieckiej.

nr 2 – niebieska, 31 km, większa część to droga leśna, asfalt na odcinku około 6 km. Od 
siedziby Nadleśnictwa Smolarz tj. L-ctwo Czarny Las, przez Leśnictwo Radowo, Leśnictwo 
Zagórze wokół Jeziora Łubowo, przez teren Leśnictwa Sarbinowo, Leśnictwo Bielice 
i ponownie teren Leśnictwa Radowo. Powrót asfaltem do siedziby n-ctwa.
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Ciekawe miejsca na trasie:
• Jezioro Łubowo,
• sukcesja ekologiczna, 
• kolonia mrówek,
• Bunkry – Jaz Drezdenko,
• Leśne Centrum Przyrodniczo-Edukacyjne.

nr 3 – żółta, 37,5 km, większa część to droga leśna, asfalt na odcinku 17 km. Od 
siedziby Nadleśnictwa Smolarz tj. L-ctwo Czarny Las, przez miejscowości Nowe 
Drezdenko, Zagórze Lubiewskie, Kosinek, Kępa Zagajna, Przeborowo, Drawiny, Stare 
Bielice, koniec w Nowym Drezdenku.

Ciekawe miejsca na trasie:
• L-ctwo Zagórze – bunkry,
• L-ctwo Sarbinowo – bagno,
• L-ctwo Drawiny – ruiny młyna, 
• L-ctwo Przeborowo – cmentarz poniemiecki,
• L-ctwo Bielice – cmentarz poniemiecki.

nr 4 – pomarańczowa, 24 km, większa część to droga leśna, asfalt na odcinku 6  km. 
Od Pałacu w  Mierzęcinie, przez miejscowość Słonów, Zagórze Lubiewskie, Kosinek, 
Sarbinowo, Podlesiec, kończąc na Pałacu w Mierzęcinie.

Ciekawe miejsca na trasie:
• pałac w stylu neogotyku angielskiego wpisany do Rejestru Zabytków,
• park przypałacowy, wpisany do Rejestru Zabytków,
• folwark i gorzelnia z końca XIX wieku,
• kościół filjalny pw. św. Stanisława z XVIII wieku.

nr 5 – brązowa, 11,5 km, większa część to droga polna, asfalt na odcinku 4 km
Od Pałacu w Mierzęcinie, przez miejscowość Słonów, w kierunku Dobiegniewa i znów 
Pałac w Mierzęcinie.

Ciekawe miejsca na trasie:
• pałac w  stylu neogotyku angielskiego i  park przypałacowy wpisany do Rejestru 

Zabytków,
• folwark i gorzelnia z końca XIX wieku,
• kościół filjalny pw. św. Stanisława z XVIII wieku,
• jezioro Słonowo,
• rzeka Mierzęcka Struga.
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nr 6 – czarna, 20 km, większa część to droga leśna, asfalt na odcinku 5 km. Ścieżka 
rozpoczyna przebieg od Nadleśnictwa Głusko, przez tereny n-ctwa Smolarz tj.  Pałac 
w  Mierzęcinie, Łęczyn, Leśnictwo Przeborowo, Drawiny i  dalej biegnie na tereny 
Nadleśnictwa Krzyż.

Ciekawe miejsca na trasie:
• kościół filjalny pw. Matki Boskiej Bolesnej, z 1763 r. wpisany w Rejestr Zabytków,
• dzwonnica drewniana przy kościele z początku XVIII wieku,
• rzeka Drawa,
• L-ctwo Przeborowo, pozostałości huty szkła z końca XVIII wieku.

Głusko

Łęczyn

Mierzęcin
Dobiegniew

Kępa Zagajna

Kosinek

Stare Bielice

Radowo

Drezdenko

Górzyska

Klesno

Drawiny

Przeborowo

Podlesiec

Czarny Las

Sarbinowo

Zagórze
Lubiewskie

Słonów

J. Perkosz

J. Mierzęckie

J. SarbinJ. Słonowo

J. Łabędź

J. Łęczyn

Noteć

J. Łubowo
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Gmina Dobiegniew położona jest na pograniczu Pojezierza Dobiegniewskiego i Równiny 
Drawskiej. Siedziba gminy to Dobiegniew, miasto położone nad jeziorem Wielgie oraz 
nad dopływem Drawy – rzeką Mierzęcka Struga. Gmina zajmuje obszar 350,99 km² 
i zamieszkuje ją 6857 osób.

Dobiegniew usytuowany jest w malowniczym, atrakcyjnym turystycznie terenie. Około 65% 
powierzchni zajmują lasy i tereny zadrzewione, a około 30% uprawy rolne. W północno-
zachodniej części gminy leży duża grupa jezior z największym jeziorem Osiek (pow. 6,1 
km, długość 10 km, głębokość do 35 m, długość brzegów 28 km). 

Bliskie sąsiedztwo Gorzowa Wielkopolskiego, przebiegająca przez gminę droga krajowa 
nr 22 (Berlin-Gdańsk-Królewiec), dostępność węzła kolejowego nr 351 Szczecin-Poznań 
oraz niewielka odległość od granicy z Niemcami, stwarzają w gminie doskonałe warunki 
dla rozwoju turystyki, rekreacji i usług.

Historia

W roku 1250 Król Przemysław I przekazał Dobiegniew podpoznańskiemu klasztorowi 
Cysterek. Dotychczasowa osada rybacka otrzymała prawa miejskie około roku 1298.

Miasto było niszczone kilkakrotnie wielkimi pożarami. W okresie wojennym 1940–45 był 
tu największy obóz jeńców wojennych Oflag II C Woldenberg, w którym przebywało około 

Gmina  
Dobiegniew
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6.500 oficerów i podoficerów. Na miejscu oflagu utworzono Muzeum Woldenberczyków. 
W 1945 r. miasto zostało zniszczone w 85%. 

Historyczny układ przestrzenny z zespołami zabudowy historycznej występuje w obszarze 
Starego Miasta w Dobiegniewie oraz we wsiach Chomętowo, Ługi, Mierzęcin, Słonów 
i Słowin.

Zabytki

Do najważniejszych obiektów o  znaczeniu historyczno-kulturowo-turystycznym zaliczyć 
możemy:
- gotycki kościół par. pw. Chrystusa Króla z XIV w. w Dobiegniewie,
- fragmenty XV-wiecznych Murów Obronnych z basztą w Dobiegniewie (ul.Zabytkowa),
- Kościół pw. św. Józefa w Dobiegniewie z XV-XVII w.,
- Zespół Pałacowy z XIX w. w Mierzęcinie,
- Kościół fil. pw. św. Stanisława z XVII w. w Mierzęcinie,
- pałac i dwie oficyny z XIX w. w Osieku,
- ruiny kościoła i cmentarz w miejscowości Ostrowite,
- Kościół fil. pw. Wniebowzięcia NMP z początku XVI w. w Słowinie,
- Kościół filialny pw. Podwyższenia Krzyża św. z XVIII w. w Wołogoszczy,

Park Pałacu w Mierzęcinie
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- Kościół pw. Dzieciątka Jezus z XIV w. w Chomętowie,

- zabytkowy spichlerz w Chomętowie,

- zabytkowy folwark – dwór z XVII w. w Chomętowie,

- Kościół filialny pw. M.B. Częstochowskiej z XVII w. w Głusku,

- Kościół prawosławny pw. Najśw. Bogurodzicy – cerkiew  z 1899 r. w Ługach,

- Kościół filialny pw. Niepokalanego Poczęcia NMP z XVIII w. w Starym Osiecznie,

- Kościół par pw. św Piotra i Pawła z XVII w. w Radęcinie,

- Kościół filialny pw. M.B. Różańcowej z XIV w. w Słonowie,

- Elektrownia Wodna Kamienna z przełomu XIX i XX w. w Głusku,

- budynki i Muzeum Obozu Oflag II C Woldenberg w Dobiegniewie.

Atrakcje

Gmina Dobiegniew oferuje swoim mieszkańcom oraz odwiedzającym ją turystom liczne 
imprezy kulturalno-rozrywkowe, takie jak: konkurs piosenki dziecięcej i młodzieżowej, zlot 
miłośników motocykli, Przegląd Form Artystycznych o Tematyce Żeglarskiej Szanty, Święto 
Konia w Mierzęcinie z zawodami jeździeckimi, Zlot Rodzin Turystycznych, Święto Placka 
Drożdżowego w  Radęcinie, Gminne Święto Plonów w Mierzęcinie, Turniej Wsi Gminy 
Dobiegniew oraz Noc Świętojańską w Słowinie. Większość z tych imprez połączona jest 
z licznymi koncertami i zabawami tanecznymi.

Elektrownia Wodna Kamienna z przełomu XIX i XX w. w Głusku
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Ciekawą propozycją jest od-
bywająca się w  Ługach Watra 
Łemkowska – impreza plenero-
wa prezentująca kulturę i  oby-
czaje społeczności Łemków, na 
którą co roku przyjeżdża ok. 
półtora tysiąca osób z  całego 
kraju i  zagranicy. Na imprezie 
występuje krajowa czołówka ar-
tystów wykonujących folk łem-
kowski w  połączeniu z  wyko-
nawcami innej muzyki i tańca. 

Święto Konia w Mierzęcinie

W Dobiegniewie, w podmiejskim kompleksie leśnym, znajduje się zespół boisk sportowych 
wraz z  halą sportową, który od lat stanowi miejsce rozgrywania Międzynarodowego 
Młodzieżowego Turnieju Piłki Nożnej Dobiegniew Cup.

Miejscem wartym odwiedzenia jest Muzeum Woldenberczyków. W  zbiorach Muzeum 
znajduje się kilka tysięcy przedmiotów, przedstawiających życie jeńców – polskich Oficerów 
przetrzymywanych w Obozie Oflag II C Woldenberg, a także materiały związane z Wojną 
Obronną 1939.
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Przyroda i szlaki turystyczne

Cechą charakterystyczną gminy Dobiegniew jest duża ilość jezior pochodzenia 
polodowcowego o znacznej głębokości, których główne skupisko znajduje się w północnej 
i  południowo-zachodniej części gminy. Do największych jezior należy zaliczyć: Osiek, 
Ostrowieckie, Lipie, Radęcino, Wielgie. 

W jeziorach tych występują m.in. szczupak, lin, leszcz, płoć, karp, sandacz, sielawa i sieja. 
Przez teren gminy przepływa kilka rzek, w tym jedna o charakterze górskim – Drawa.

W  odległości 10 km na północny-wschód od miasta znajduje się Drawieński Park 
Narodowy, którego znaczna część (ok. 50% pow.) położona jest na terenie gminy 
Dobiegniew. Na obszarze gminy znajdują się następujące rezerwaty przyrody:
• Flisowe Źródliska – chroni kompleks źródliskowy wraz z otaczającym lasem oraz 

z charakterystycznymi, rzadkimi gatunkami roślin,
• Torfowisko Osowiec – chroni pojezierne torfowisko węglanowe z  roślinnością 

mechowiskową i szuwarem kłoci wiechowatej wraz z charakterystycznymi, rzadkimi 
i chronionymi gatunkami roślin naczyniowych i mszaków.

Baza turystyczna to przede wszystkim rozsiane po całym terenie gminy pola biwakowe 
i  namiotowe z  kąpieliskami, parkingi leśne, punkty noclegowe i gastronomiczne oraz 
sieć szlaków turystycznych, kajakowych i rowerowych, przyrodnicze ścieżki dydaktyczne, 
a także punkt informacji turystycznej DPN w Głusku oraz przystań żeglarska Panta Rhei 
nad jeziorem Osiek. 

Drawieński Park Narodowy
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Szlaki wodne: 

- szlak kajakowy wzdłuż rzeki Drawy – porty rzeczne w  miejscowościach Osieczno 
i  Podszkale, możliwość biwakowania na terenie Drawieńskiego Parku Narodowego: 
„Sitnica”, „Pstrąg”, „Kamienna” (20 km);

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

- szlak kajakowy i żeglarski „Ku Bałtykowi” – odcinek Jeziora Lipie i  Słowa, początek 
szlaku to jednocześnie początek szlaku Lubuskich Mazur. Szlak rozpoczyna się w Ośrodku 
Turystyczno-Wypoczynkowym nad jeziorem Lipie w miejscowości Długie (baza noclegowo-
gastronomiczna wraz z wypożyczalnią sprzętu turystycznego i wodnego), prowadzi przez 
jezioro Lipie przesmykiem do j. Słowa, dalej kanałem do j. Osiek, następnie rzeczką 
Mierzęcka Struga do jeziora Wielgie Dobiegniewskie – długość 8 km. Z jeziora „Wielgie” 
dalej rzeczką „Mierzęcka Struga” do Mierzęcina, a  następnie do rzeki „Drawa” i  do 
Noteci – długość 30 km.

Szlaki piesze:

„Wstęga Dobiegniewa”

Szlak rozpoczyna się 
w  Ługach nad jeziorem 
Osiek (piękny kościół, śla-
dy kultury Łemków, staw 
rybny, pensjonat i  poko-
je gościnne), prowadzi 
drogą wśród pól nad je-
ziorem Ostrowica, przez 
wieś Słonów (piękne sady, 
XIX-wieczny neogotycki kościół i zespół folwarczny), dalej jarem do Mierzęcina (zabytko-
wy kościół i kompleks pałacowy ze stajniami, kortami tenisowymi, ogrodem w stylu ja-
pońskim, restauracją, pubem i kręgielnią), gdzie przekraczamy rzekę Mierzęcka Struga. 
Następnie przez malownicze pola do jeziora Chrapów Mały (piękna plaża i kąpielisko) 
do Łęczyna (Centrum Terapii z ośrodkiem hipoterapii) i dalej do kolejnego jeziora z plażą 
i kąpieliskiem we wsi Wołogoszcz (zabudowania po XVIII-wiecznym folwarku, czworaki 
z XIX wieku, kościół z XVIII wieku). Stąd Małą lub Dużą Pętlą do wsi Derkacze z polem 
kempingowym. W zależności od wyboru Pętli – 31 lub 45 km.

Wołgoszcz

ŁęczynChrapów

Dobiegniew

Słonów
Ługi

Derkacze

J. Wołgoszcz Duży

J. Wielgie
J. Chrapów 

Mały

J. Osiek

J. Perkosz

J. Mierzęckie

J. Słonowo
J. Ostrowica

J. Łabędź

J. Łęczyn

Mierzęcin
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Gmina Stare Kurowo leży na krawędzi wysoczyzny morenowej i doliny Noteci. Siedzibą 
gminy jest duża wieś Stare Kurowo, usytuowana przy drogach wojewódzkich nr 155 
i  156 Strzelce Krajeńskie – Drezdenko i  linii kolejowej Gorzów Wielkopolski – Krzyż. 
Obszar gminy wynosi 77,88 km2, a zamieszkuje ją 4 394 osoby. 

Charakterystyczną cechą gminy jest podział jej środowiska naturalnego na dwie silnie 
zróżnicowane jednostki:

• północną – obejmującą obszar wysoczyzny morenowej z licznymi lasami (około 26% 
powierzchni gminy),

• południową – płaską część zalewową i nadzalewową Noteci z terenami rolniczymi 
(61% powierzchni). 

Na rozwój gospodarczy i  przestrzenny gminy wpływa istnienie bogatego zaplecza 
surowców naturalnych (surowce okruchowe) oraz obecność obszaru chronionego 
krajobrazu i  terenów atrakcyjnych dla rekreacji.

Gmina  
Stare Kurowo
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Historia

Stare Kurowo to bardzo stara osada słowiańska, podlegała niegdyś grodowi 
w Drezdenku. Najstarsze znane wzmianki o miejscowości pochodzą z 1317 r. z aktu 
nadania Drezdenka jako Curow albo Carow. W XIX wieku istniała tu fabryka papieru.

Na terenie gminy warto zobaczyć:

1. Neogotycki kościół parafialny pw. śś. Apostołów Piotra i Pawła z 1877r. w Starym 
Kurowie,

2. Domy szachulcowe,
3. Kawcze Góry z tarasem widokowym na panoramę Starego Kurowa (129 m npm),
4. Interesujące pod względem krajobrazowym nadnoteckie moreny czołowe.

Gmina stanowi obszar działalności kilku kół łowieckich, oferujących możliwość turystyki 
łowieckiej.

Stare Kurowo posiada też znakomite i piękne tereny do jazdy rowerowej w każdym stylu, 
od „ostrego” MTB, po turystykę do wyścigów szosowych, a na jego terenie działa Klub 
Rowerowy NOTEĆ.

Stado danieli
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Szlaki wodne 

- szlak kajakowy wzdłuż rzeki Noteć – przystań w miejscowości Głęboczek.

Szlaki piesze i rowerowe

Północna część gminy jest w zasięgu Puszczy Drawskiej, tam też znajdują się dwa szlaki 
turystyki pieszej, tj. czerwony, biegnący od stacji PKP przez tereny użytków zielonych do 
Strzelec Krajeńskich i Zagórza. Szlak niebieski od dworca PKP przez tereny zalesione do 
Trzebicza. Szlak czerwony obejmuje najwyższe wzniesienie w  gminie (129 m n.p.m.), 
z którego można ujrzeć panoramę gminy.

W  miejscowości Pławin znajduje się największa w  Europie ekologiczna, zagrodowa 
hodowla danieli. „Rancho Glezerów” liczy 280 ha powierzchni i  stale przebywa 
w  nim ok.  2000 tych pięknych zwierząt. W  początkach lipca odbywa się w  Pławinie 
Międzynarodowy Dzień Daniela. 

Stare Kurowo

Przynotecko

Trzebicz

Błotnica
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Gmina Zwierzyn zajmuje niewielki fragment Kotliny Gorzowskiej, będącej częścią 
Pradoliny Noteci. Południowa granica gminy 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 Myśliborskie-
go. 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 Zwie-
rzyna 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.

Przez gminę przebiega linia kolejowa Kostrzyn-Krzyż, zapewniająca dogodne połączenie 
z  Poznaniem, Piłą i  Szczecinem. Na terenie gminy znajdują się trzy stacje kolejowe: 
w  Górkach, Sarbiewie i  Zwierzynie (Strzelce Krajeńskie Wschód). Znaczenie lokalne 
posiada odgałęzienie linii kolejowej ze Zwierzyna do Strzelec Krajeńskich.

Gmina  
Zwierzyn
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Zwierzyn położony jest przy drodze krajowej nr 156, łączącej Barlinek z Drezdenkiem. 
Biegnąca na południe droga nr 157, łączy Zwierzyn ze Skwierzyną. Jedyny most na 
Noteci znajduje się w Gościmcu. 

Gmina Zwierzyn ma obszar 100,98 km², zamieszkuje ją około 4 500 osób. Użytki rolne 
zajmują aż 73% obszaru gminy, 12% to użytki leśne.

Siedzibą gminy jest Zwierzyn, wieś o zabudowie rozrzuconej w dolinie Noteci, położona 
7 km na południowy wschód od Strzelec Krajeńskich, przy lokalnej drodze Zwierzyn – 
Goszczanowiec. 

Historia

Samą wieś wybudowano i zasiedlono w latach 1765–1766, w czasie prowadzonej przez 
króla Prus Fryderyka Wielkiego akcji kolonizacyjnej doliny Noteci. Założono wówczas 40 
nowych osad i przysiółków. Wśród nowo powstałych kolonii znajdował się także Zwierzyn. 

Według rejestru Narodowego Instytutu Dziedzictwa na listę zabytków wsi Zwierzyn wpisany 
jest kościół filialny pod wezwaniem św. Jana Chrzciciela z  1767 roku, szachulcowy-
murowany.

Rezerwat przyrody Buki Zdroiskie
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Przyroda

Bogata i  zróżnicowana szata roślinna terenów, na których położony jest Zwierzyn to 
naturalne środowisko występowania wielu gatunków zwierząt. Można tu spotykać stada 
saren i  jeleni, watahy dzików, borsuki, jenoty, lisy, tchórze, kuny, wiewiórki. Niekiedy 
pojawiają się nawet wędrujące wilki. Nad brzegami Polki i Santocznej można zobaczyć 
tamy i  żeremia bobrów, nad Notecią zadomowiły się norki amerykańskie. Na łąkach 
i  torfowiskach gnieżdżą się żurawie, czaple siwe, czarne bociany, rożeńce, rycyki, gęsi 
i kaczki. Nad Santoczną pojawia się przelotnie pliszka, a nad Polką bajecznie kolorowy 
zimorodek. Pospolity jest bocian biały, który buduje swe gniazda na słupach i dachach 
stodół. Wśród ptaków drapieżnych króluje orzeł bielik. Występują też kanie, sokoły, 
błotniaki, jastrzębie, myszołowy i krogulce. Widywano nawet puchacze.

Bóbr

Szlaki piesze:

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.
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Żółwin

Górecko

Gościmiec

Pławin

Zwierzyn

Zagaje

Sierosławice

Sarbiewo

Górki Noteckie

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. wytoczony 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 widnieją duże tablice z mapą i opisem szlaku. 

Większość szlaków przebiega wzdłuż dróg gruntowych, stanowiących własność gminy 
Zwierzyn, jak i na drogach powiatowych oraz wojewódzkich.
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Ziemia strzelecko-krajeńska położona jest w północno-wschodniej części województwa 
lubuskiego, w powiecie strzelecko-drezdeneckim i stanowi jeden z ciekawszych obszarów 
krajoznawczych tej części kraju, dzięki swemu położeniu nad rzekami Notecią i Drawą, 
wśród ogromnych przestrzeni leśnych Puszczy Gorzowskiej i Doliny Noteci oraz licznych 
rezerwatów leśnych i krajobrazowych. 

Polodowcowa, falista rzeźba terenu z bogactwem jezior i  strumieni położonych wśród 
pagórków pokrytych polami i  lasami, czyste, nieskażone przemysłem powietrze 
i gościnność mieszkańców stwarzają idealne warunki dla miłośników pieszych wędrówek, 
turystyki rowerowej, jazdy konnej i  sportów wodnych, a  także grzybiarstwa, łowiectwa 
i wędkarstwa.

Odwiedzający nas turyści znajdą tu rozwiniętą sieć dróg dojazdowych, oznakowane szlaki 
piesze, rowerowe i  kajakowe, bazę noclegową i  gastronomiczną, miejsca biwakowe, 
wypożyczalnie sprzętu turystycznego i wodnego. Na terenie powiatu znajdują się także 
liczne gospodarstwa agroturystyczne.

Przyroda

Lis

Obszar porośnięty jest lasami i borami mieszanymi. Bardzo urozmaicona rzeźba terenu 
z pagórkami, jeziorami i stromymi zboczami rzek, decyduje o zmienności drzewostanów, 
w  których przeważa buk o  imponujących rozmiarach. Występują tu również okazałe 
dęby, z rzadka olbrzymie sosny, świerk, grab, wiąz, brzoza, olcha czarna, wierzby i klony. 
Wśród gatunków obcych modrzew europejski i daglezja zielona. W lasach można znaleźć 
wiele okazów drzew, których wiek sięga 200 lat!
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Lasy

Naturalnym bogactwem regionu są olbrzymie kompleksy leśne, w tym duże fragmenty 
puszczy Drawskiej i  Gorzowskiej, a  w  nich chronione tereny – Gorzowskiego Parku 
Krajobrazowego i Drawieńskiego Parku Narodowego.

Istotny wpływ na florę i faunę regionu ma umiarkowany, przejściowy klimat, z widocznym 
oddziaływaniem ciepłego i  wilgotnego powietrza znad Atlantyku. Klimat i  zalesienie 
powodują znaczne wydłużenie sezonu wegetacyjnego. 

Świat roślinny jest bardzo urozmaicony. Swoisty mikroklimat tych zbiorowisk leśnych 
stwarza bardzo dobre warunki do wypoczynku. Szczególną rangę, jako zasoby 
przyrodnicze, stanowią obszary objęte ochroną.

Grzybobranie

Miłośnicy grzybiarstwa w  rozległych i  czystych lasach regionu mogą znaleźć niemal 
wszystkie gatunki grzybów spotykanych w Polsce. 

Przygodę z grzybami można rozpocząć już w czerwcu, kiedy pojawiają się pierwsze okazy 
prawdziwków i  kurek. Latem, w  zależności od pogody, można nastawić się na wysyp 
podgrzybków, możliwość natknięcia się na przepiękne kozaki czerwone oraz duże ilości 
różnych gatunków maślaków. Łatwo też zebrać kosz rydzów.

 Jesień, a  zwłaszcza przełom września i  października, jest szczególnym czasem dla 
grzybowych koneserów i smakoszy. Korzystają z  tego turyści, jak i miejscowa ludność, 
traktując grzybobranie jako okazję do aktywnego spędzania czasu. Specjałami kuchni 
regionalnej są między innymi dania z grzybów, np. zupa kurkowa lub zupa Niebecz, 
z suszonych grzybów z kapustą.

Należy także wspomnieć o występujących w  lasach w  dużych ilościach jagodach, 
borówkach, jeżynach oraz żurawinach.
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Jeziora i rzeki

Jeziora w  okolicy Dobiegniewa i  Strzelec Krajeńskich tworzą najdłuższy po jeziorach 
mazurskich szlak żeglugowy w Polsce, liczący łącznie tysiąc hektarów lustra wody. Szlak 
prowadzi przez bardzo malowniczą okolicę, w  której nie brakuje ptactwa wodnego, 
a nawet pływających wysp kwiatowych i jest idealny dla kajakarzy, żeglarzy, miłośników 
rowerów, jak i osób lubiących aktywny wypoczynek nad wodą.

Lubuskie Mazury

Akweny wraz z naturalnym systemem ich połączeń są podstawą realizacji projektu „Lubuskie 
Mazury”, realizowanego wspólnie przez gminę Strzelce Krajeńskie i gminę Dobiegniew. 

Wytyczony w  ramach ,,Lubuskich Mazur” szlak wodny rozpoczyna się w miejscowości 
Długie, nad jeziorem Lipie. Następnie szlak przebiega przesmykiem do jeziora Słowa 
i  dalej kanałem do jeziora Osiek. Szlak następnie biegnie rzeką Mierzęcka Struga 
do jeziora Wielgiego Dobiegniewskiego. Spiętrzenie wody na Jeziorze Wielgim oraz 
poprawienie szerokości, głębokości i promieni zakoli na rzece Mierzęcka Struga, stanowi 
kolejny etap realizacji projektu.
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Jezioro Solecko

Wykorzystując w  ten sposób system kanałów i  przesmyków, możliwe będzie dotarcie 
do rzek Drawy, następnie – Noteci. Długość wykonanego szlaku wodnego wyniosłaby 
około 75 kilometrów. Następnie przez rzekę Drawę i  Noteć będzie można 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.

Liczne spływy kajakowe organizowane są także na wodach Drawy i Noteci. 

SZLAKI KAJAKOWE

• wzdłuż rzeki Drawy (srebrny szlak),

• wzdłuż rzeki Noteć,

• jezioro Lipie (Długie) – jezioro Słowa – jezioro Osiek – jezioro Wielgie (Dobiegniew),

• jezioro Wielgie (Dobiegniew) – rzeka Mierzęcka Struga – rzeka Drawa.
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Wypoczynek nad wodą 

Wokół jezior usytuowane są ośrodki wypoczynkowe, spełniające funkcje rekreacyjno-
sportowe. Najbardziej znana jest plaża w miejscowości Długie nad jeziorem Lipie, gdzie 
znajdują się: przystanek PKS, hotel z  restauracją, ośrodek wypoczynkowy, strzeżone 
kąpielisko z piaszczystą plażą, a  także camping, pole namiotowe, zjeżdżalnia, punkty 
małej gastronomii i plac zabaw dla dzieci. Jest tutaj przystań jachtowa, wypożyczalnie 
sprzętu wodnego i  rowerów. W  sezonie letnim czynne są: poczta, sklep z  galanterią, 
sklepy spożywcze, restauracje, kawiarnie, bary.
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Nazwa zbiornika Miejscowość Charakter kąpieliska

Jezioro Lipie
Długie  
– gmina Strzelce Krajeńskie

zorganizowane 
ogólnodostępne – Strzelecki 
Ośrodek Kultury w Strzelcach 
Krajeńskich 

Jezioro Sołeckie
Gościm  
– gmina Drzedenko

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

zorganizowane 
ogólnodostępne – Urząd 
Miejski w Dobiegniewie

Jezioro Radęcina
Radęcin  
– gmina Dobiegniew

niezorganizowane – obozy 
harcerskie

Jezioro Kinołęka
Danków  
– gmina Strzelce Krajeńskie

niezorganizowane – obozy 
harcerskie

Jezioro Górne Strzelce Krajeńskie
niezorganizowane, 
ogólnodostępne kąpielisko

Wykaz kąpielisk na terenie Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego
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Flora

Spośród szczególnych okazów roślin objętych ścisłą ochroną ważniejsze gatunki to: 
rosiczka okrągłolistna, orlik pospolity, paprotka zwyczajna, pierwiosnka lekarska, 
przylaszczka pospolita, śnieżyczka przebiśnieg. Ochroną częściową objęte są m.in. 
bobrek trójlistkowy, grążel żółty, grzybienie białe. 

Prawdziwym ewenementem jest występowanie 138 gatunków porostów, z czego prawie 
30% umieszczonych jest na tzw. czerwonej liście porostów zagrożonych w  Polsce 
wyginięciem.

Na obszarach rezerwatów Mszar Przygiełkowy Długie oraz Mszar Rosiczkowy koło 
Rokitna chronione są unikatowe zbiorowiska roślinności bagienno-torfowiskowej, 
z  charakterystycznymi gatunkami zespołu – przygiełki białej i  lokalnie brunatnej oraz 
mszaru wysokotorfowiskowego, zróżnicowanego na dwa zespoły: mszar wełniankowy 
z dominacją wełnianki pochwowatej oraz mszar sosnowy, na którym w luźnym zwarciu 
rośnie sosna zwyczajna z dominującymi gatunkami torfowców.

Runo leśne
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Jest objęty ścisłą ochroną gatunko-
wą. Rosnący głównie na żyznych, 
niezbyt wilgotnych glebach, często 
w  lasach liściastych. Pomimo pięk-
na kwiatów należy postępować 
z  nim bardzo ostrożnie – jest tru-
jący. Osoby chcące cieszyć się jego 
widokiem na co dzień, mogą sko-
rzystać z odmian uprawnych.

Jest to roślina objęta częściową 
ochroną gatunkową, dlatego nie 
należy jej zbierać z  miejsc wystę-
powania. Rośnie najczęściej w  la-
sach z  dużym prześwitem, często 
w  nadrzecznych łęgach. Jej wła-
ściwości lecznicze są powszechnie 
znane. Napary z odmian uprawia-
nych w ogródkach pomagają przy 
leczeniu przeziębień i zapaleń gar-
dła – są naturalnym środkiem wy-
krztuśnym.

Orlik pospolity

Pierwiosnka lekarska
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Fauna

W rozległych kompleksach leśnych regionu nietrudno natknąć się na dziki, sarny, zające, 
a nawet na łosie.

Dziki najłatwiej spotkać w buczynach nad Drawą. Jednak praktycznie w każdym leśnym 
zakątku można natknąć na buchtowiska – miejsca poszukiwań ulubionego pokarmu 
dzików: poczwarek, nasion, kiełków żołędzi. 

Spotkanie sarny również nie jest trudne, jeżeli jednak turysta trafi na młode koźlę, 
powinien je pozostawić, gdyż może zostawić swój zapach. Małe sarny nie mają zapachu, 
aby uchronić się przed drapieżnikami. Należy pamitać, że młode też nie jest porzucone 
– jego matka czuwa niedaleko i zbliża się tylko na czas karmienia.

Zimorodek

Sarna z młodymi

50



Na leśnych terenach powiatu można zobaczyć przelatującego bielika, myszołowa czy 
jastrzębia. Są tu sowy uszate, puszczyki, puchacze, rybołowy, kanie, orliki krzykliwe, 
kormorany, czaple i wiele innych.

Myszołów to jeden z najbardziej rozprzestrzenionych średniej wielkości ptaków 
szponiastych Polski, łatwo go wypatrzeć na terenie powiatu. Żywi się drobnymi 
kręgowcami. Co ciekawe, jego upierzenie jest na tyle zmienne, że niemal niemożliwe jest 
znaleźć dwa identycznie ptaki. 

Kormorany gnieżdżą się kolonijnie, zawsze niedaleko zbiorników wodnych. Te 
mieszkające na terenie powiatu budują swoje gniazda na drzewach, które stopniowo 
zaczynają usychać od przenawożenia gleby. Dzięki kolonijności stosunkowo łatwo je 
wypatrzeć w okresie gniazdowania – od początku kwietnia.

Dzik
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Starostwo Powiatowe w Strzelcach 
Krajeńskich
ul. ks. Stefana Wyszyńskiego 7
66-500 Strzelce Krajeńskie 
tel. 95 763 23 80 
www.fsd.pl

Nadleśnictwo Strzelce Krajeńskie  
ul. Gorzowska 17, 66-500 Strzelce Kraj. 
tel. 763 10 60

Nadleśnictwo „Smolarz” w Kleśnie  
66-530 Drezdenko, tel. 95 762 05 63
Nadleśnictwo Głusko, 73-235 Radęcin 
tel. 95 761 19 14

Nadleśnictwo Bierzwnik  
ul. Dworcowa 17, 73-240 Bierzwnik  
tel. 95 768 00 83

Nadleśnictwo Karwin  
ul. Pierwszej Brygady 18, 66-530 
Drezdenko, tel. 95 762 05 90

Ochrona zdrowia

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki 
Zdrowotnej
Piłsudskiego 8
66-530 Drezdenko 
tel. 95 762 05 05 

Informator  
teleadresowy

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki 
Zdrowotnej
ul. Mickiewicza 3
66-520 Dobiegniew
tel. 95 761 19 07

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej 
„Zdrowie“ Sp. z o. o.
ul. al. Piastów 17
66-500 Strzelce Krajeńskie
tel. 95 763 25 57

Apteki

Apteka „Św. Marcina”
ul. Sienkiewicza 2
66-520 Dobiegniew

„Eskulap” 
Stary Rynek 10
66-530 Drezdenko

„Św. Łukasza” 
ul. Szkolna 8
66-530 Drezdenko

Punkt Apteczny „Victoria”
ul. Kościuszki 85 
66-540 Stare Kurowo

Apteka Leków Gotowych
 ul. Słowackiego 17
66-500 Strzelce Kraj:

„Katedralna”
ul. B. Chrobrego 6
66-500 Strzelce Kraj.

„Sagittarius” 
ul. Wyzwolenia 2 
66-500 Strzelce Kraj.
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„Remedium”
ul. Wojska Polskiego 58 
66-542 Zwierzyn

PKS

Ogrodowa 1
66-500 Strzelce Krajeńskie

plac Wileński
66-530 Drezdenko

PKP

Dobiegniew: Obrońców Pokoju 9
Drezdenko: ul. Dworcowa 3  
tel. 95 762 01 15
Stare Kurowo: ul. Dworcowa
Strzelce Kraj. Wschód (Zwierzyn)  
ul. Wojska Polskiego 5

Banki

Powszechna Kasa Oszczędności Bank 
Polski S.A.:
• Dobiegniew, ul. Obrońców Pokoju 1
• Drezdenko, ul. Kościuszki 9
• Strzelce Kraj., ul. Katedralna 5

Bank Polska Kasa Opieki S.A. – PEKAO 
S.A.:
• Dobiegniew, ul. Kościuszki 1a
• Drezdenko, ul. Kościuszki 33
• Strzelce Kraj., ul. Sienkiewicza 5

Bank Spółdzielczy:
• Drezdenko, ul. Chrobrego 7 
• Stare Kurowo, ul. Podgórna 1

• Strzelce Kraj., ul. Popiełuszki 1
• Zwierzyn, ul. Wojska Polskiego 18a 

Gospodarczy Bank Spółdzielczy:
• Dobiegniew, ul. Obrońców Pokoju 6

Meritum Bank
• ul. Chrobrego 13d/13  

66-500 Strzelce Kraj.

Alior Bank S.A.
• ul. Kościuszki 6, 66-530 Drezdenko
• ul. Południowa 19b, 66-500 Strzelce 

Kraj.

Bank BGŻ S.A.
• ul. Chrobrego 13e, 66-500 Strzelce 

Kraj.

Getin Bank S.A.
• ul. Kościuszki 35, 66-530 Drezdenko

Noclegi

1. Hotel „Staropolski” ul. Chrobrego 19 
66-500 Strzelce Krajeńskie  
tel. 95 763 11 10

2. Hotel „Łucznik”  
ul. Sportowa 1, 66-500 Strzelce Kraj. 
tel. 95 763 29 95

3. Hotel „Eljan”  
ul. Ogrodowa 4, 66-530 Drezdenko 
tel. 95 762 04 97

4. Hotel Wodnik Długie 14 
ul. Dobiegniewska 30, 66-500 
Strzelce Kraj., tel. 95 761 22 88

5. Hotel „Pałac Mierzęcin” Mierzęcin 1 
66-520 Dobiegniew 
tel. 95 761 22 11
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6. Pensjonat „Koloseum”  
ul. Rzemieślnicza 5, 66-530 
Drezdenko, tel. kom. 696 631 009/ 
692 067 502

7. Pensjonat „Wilcze Doły” 
Zielątkowo 40, 66-535 Gościm  
tel. 95 762 42 91, kom. 697 227 151

8. Hotel „La Mirage”, ul. Gdańska (przy 
markecie Gezet) oraz ul. Krótka 1 
66-520 Dobiegniew, tel. 95 761 15 12

9. Kemping „Długie” Pole namiotowe, 
Ośrodek Turystyczno-Wypoczynkowy 
w Długiem 66-500 Strzelce Kraj. 
tel. 95 761 39 33

10. Ośrodek Rehabilitacyjno- 
-Wypoczynkowy im. prof. Wiktora 
Degi Gościm, 66-530 Drezdenko  
tel. 95 762 42 92

11. Ośrodek wczasowy „Za Lasem” 
Gościm 97, 66-530 Drezdenko 
tel. 95 762 42 84

12. Ośrodek Wypoczynkowo-
-Szkoleniowy „Gozdrew” 
Goszczanowo, 66-530 Drezdenko

13. Ośrodek wypoczynkowy „Centrum” 
w Zagórzu, 66-530 Drezdenko

14. Ośrodek Wypoczynkowy „Merpol” 
66-530 Drezdenko, Lubiewo 1  
tel. 95 762 05 47

15. Ośrodek Wychowawczo-Sportowy 
Stowarzyszenia im. Brata Krystyna  
ul. Turystyczna 14 Długie  
66-500 Strzelce Krajeńskie

BAZA GASTRONOMICZNA

Restauracje

1. Restauracja Zacisze, ul. Słowackiego 
15A, 66-500 Strzelce Kraj.

2. Restauracja „Na Ludowej” 
ul. Ludowa 9, 66-500 Strzelce Kraj.

3. Chińska Restauracja „Eden” 
ul. Zachodnia 4, 66-500 Strzelce Kraj.

4. Restauracja „Wodnik”  
ul. Dobiegniewska 30 w Długiem  
66-500 Strzelce Kraj.

5. Restauracja „Stacja Warszawa” 
ul. Lwowska 6, 66-530 Drezdenko

6. Restauracja „Urocza”, ul. Mickiewicza 
11, 66-530 Drezdenko

7. Karczma „Lubiatka”  
Lubiatów 66-533 Rąpin

8. Restauracja „4 Strony Świata” 
ul. Ogrodowa 4, 66-530 Drezdenko

9. Restauracja „Basen”, ul. Mickiewicza 4 
lok. A, 66-530 Drezdenko

10. Restauracja „Carmen”, Niegosław 40 
66-530 Drezdenko

11. Restauracja „Gospoda” 
ul. Niepodległości 28 
66-530 Drezdenko

12. Restauracja „Piwnica” 
ul Kościuszki 41, 66-530 Drezdenko

13. Reastauracja „Fenix” przy stacji BP  
ul. Poznańska 33, 66-530 Drezdenko

14. Restauracja Hotel „Pałac Mierzęcin” 
Mierzęcin 1, 66-520 Dobiegniew
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15. Restauracja „Stara Piekarnia” 
ul. Staszica 2, 66-520 Dobiegniew

16. Restauracja przy hotelu  
„La Mirage”, ul. Gorzowska 9  
66-520 Dobiegniew

17. Restauracja „Wika”, Wełmin 32  
66-500 Strzelce Kraj.

Pizzerie

1. Pizzeria „Tomaso”, ul. Południowa 19 
66-500 Strzelce Kraj.

2. Pizzeria „Underground”  
ul. A. Mickiewicza 1 
66-500 Strzelce Kraj. 

3. Pizzeria „10,5”, ul. Kościuszki 30 
66-530 Drezdenko

4. Pizzeria „Kasztelan”, ul. Warszawska 
5, 66-530 Drezdenko

5. Pizzeria „Mohito”, ul. Pułaskiego 1a 
66-530 Drezdenko

6. Pizzeria „u Zenka”, ul. Kościuszki 72 
66-540 Stare Kurowo

Kebab
1. Kebab „Koło PKS”, ul. Ogrodowa 6 

66-500 Strzelce Kraj.
2. Kebab „Na rondzie”, ul. Krakowska 

14, 66-530 Drezdenko
3. Kebab „Szalony Abdul”, ul. Wojska 

Polskiego 5a, 66-542 Zwierzyn
4. Sport Kebab, ul. Kościuszki 62 

66-540 Stare Kurowo

Bary gastronomiczne
1. Rożen „Kurczę pieczone” 

Al. Wolności, 66-500 Strzelce Kraj.

2. „Jama u Adama”, ul. Słowackiego 1 
66-500 Strzelce Kraj.

3. Pijalnia Piwa – Sowiak Teresa 
ul. Wyzwolenia 26 
66-500 Strzelce Kraj.

4. „Stop” – Drink-bar, ul. Gorzowska 
28, 66-500 Strzelce Kraj.

5. Bar „Dwie Kozy”, Danków 9a  
66-500 Strzelce Kraj.

6. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe 
„Alsa”, ul. Gdańska 1e  
66-500 Strzelce Kraj.

7. Bar „Pod Rybką”, Al. Piastów 1 
66-500 Strzelce Kraj.

8. Bar „Zajazd Leśny” ul. Leśnika 2 
66-520 Dobiegniew

9. Bar gastronomiczny Smakuś  
ul. Kościuszki 15, 66-530 Drezdenko

10. Smażalnia rybna „Sieja”, Ługi 
66-520 Dobiegniew

11. Bar Magddalena, ul. Podgórna 4a 
66-540 Stare Kurowo

Kawiarnie

1. Cafe bar „Charlie”, ul. Ludowa 1 
66-500 Strzelce Kraj.

2. „Cafe Rynek”, ul. Rynek, 66-500 
Strzelce Kraj.

3. Kawiarnia „ Campanulla” 
Gościm 89, 66-530 Drezdenko

4. Kawiarnia „Planeta”, ul. Kościuszki 
76, 66-540 Stare Kurowo

5. Kawiarnia „Cafe Alaska”  
ul. Lwowska 6, 66-530 Drezdenko
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WYDAWCA
Starostwo Powiatowe w Strzelcach Krajeńskich
ul. Ks. St. Wyszyńskiego 7
66-500 Strzelce Krajeńskie
www.fsd.pl

ISBN 978-83-935115-0-1

Strzelce Krajeńskie, 2014

Niniejsza publikacja powstała w ramach projektu pn.: 
„Promocja walorów przyrodniczych powiatu strzelecko-drezdeneckiego
poprzez opracowanie i wydanie przewodnika przyrodniczo-turystycznego”,
zrealizowanego przy finansowym wsparciu Unii Europejskiej w ramach programu:
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”. 
w ramach działania
„Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” – mały projekt
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013.
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