
tzw. Żabie Jezioro i zasadnicza część jeziora rozciągająca 
się w kierunku północno-wschodnim. Do jeziora wpa-
da rzeka Ogardna, która, wypływając, przyjmuje nazwę 
Mierzęckiej Strugi. Nad jeziorem znajdują się trzy pola 
namiotowe, w Chomętowie niestrzeżona plaża, w miej-
scowości Osiek plaża z harcerską przystanią żeglarską.

Obszar RLGD „Pojezierze Dobiegniewskie” to niezliczone 
jeziora, jeziorka oraz mniejsze akweny wodne, a także 
dwie rzeki: Warta i Noteć. Nasz mały przewodnik ukaże 
tylko nieliczne, największe powierzchniowo akweny.

Gmina Dobiegniew 
Jezioro Ostrowica
Położone niedaleko miejscowości Ługi, znanego ośrodka  
kultury łemkowskiej, nad samym jeziorem corocznie  
odbywają się spotkania „Łemkowskiej Watry”. 

Jezioro Radęcino
Średniej wielkości akwen z zatoczkami i przewężenia-
mi, usytuowany na granicy województwa lubuskiego  
z zachodniopomorskim w okolicy miejscowości Radęcin. 
Nad jeziorem znajduje się plaża z pomostami, ławeczkami 
oraz wiatą.

Jezioro Osiek (Chomętowskie)
Jedno z większych jezior w województwie lubuskim, po-
łożone na Pojezierzu Dobiegniewskim, na południowy 
zachód od Dobiegniewa. Misę jeziorną Osieku tworzą 
trzy plosa: na zachodzie Ogardzka Odnoga, na południu 

Gmina Drezdenko

Solecko
Największy akwen Puszczy Noteckiej, leży na południe 
od Gościmia. Jezioro otaczają rezerwaty przyrody Cza-
plenice, Łabędziniec i Lubiatowskie Uroczyska chroniące  
kolonie czapli i kormoranów. Aby zobaczyć te piękne 
ptaki, najlepiej popłynąć kajakiem lub rowerem wodnym 
do granicy rezerwatu, gdzie w płytkiej wodzie napotka-
my na ogromne ilości szczeżui, co wskazuje na idealną 
czystość wody. Nad brzegami jeziora zlokalizowane są: 
ośrodek wypoczynkowy, ośrodek rehabilitacyjny, kąpie-
liska, pola namiotowe oraz kolonia domków letniskowych. 

Gostomie 
Położone w niewielkiej odległości od Gościmia, naj- 
głębsze z okolicznych jezior (głęb. do 18 m), z wodami  
w I klasie czystości. Nad jeziorem znajduje się letni ośro-
dek harcerski. 

Jezioro Morawy 
Położone nieopodal wsi Grotów. Cicha i spokojna okolica 
sprawiła, że w pobliżu jeziora zadomowiła się para ryboło-
wów, ostatnia na terenie Puszczy Noteckiej .

Jezioro Łubowo (Lubiewo, Łubów)
Jezioro położone w Puszczy Drawskiej, przylegające od 
północy do wsi Lubiewo, gdzie znajduje się strzeżona 
plaża z ośrodkami wypoczynkowymi. Od północy funk-
cjonuje tzw. indiańska plaża. W odległości kilkuset me-
trów od jeziora znajduje się kilka mniejszych zbiorników, 
największe z nich to Kosin Mały, Kosin Duży, Łubiewo  
i będące rezerwatem przyrody jezioro Łubówko.

Jezioro Solczyk
Położone w pobliżu wioski Lubiatów. Funkcjonuje tutaj 
zorganizowane pole biwakowe z plażą i pomostem.

Gmina Kłodawa

Jezioro Kłodawskie
Usytuowane w miejscowości Kłodawa, z plażą i kąpieli-
skiem. Na jeziorze znajduje się WakePark (wyciąg do cią-
gnięcia ridera na desce po wodzie). Jest to jedyne takie 
miejsce na terenie działania naszej grupy. W całej Polsce 
wyciągów o podobnej długości - 150 m - jest około 40-50.

Gmina Stare Kurowo

Jezioro Ciszewo
Jezioro Ciszewo sąsiaduje z wsią Łącznica. Znajduje się 
tutaj łowisko obfitujące w dużą ilość ryb.

Gmina Strzelce Krajeńskie

Jezioro Wielgie (Dankowskie) 
i Kinołęka (Dankowskie Małe)
Dwa jeziora Wielgie i Kinołęka sąsiadują z wsią Danków. 
Nad jeziorami znajdują się pola biwakowe z zadaszony-
mi stołami oraz miejsce na ognisko. 

Rybacka Lokalna Grupa Działania
Pojezierze Dobiegniewskie

Jezioro Górne i Jezioro Dolne
Dwa jeziora Górne i Dolne w Strzelcach Krajeńskich  
w dawnych czasach stanowiły naturalny element obronny 
miasta. Pomiędzy murami obronnymi i brzegiem jeziora 
zlokalizowane są planty spacerowe, a w najwęższym 
miejscu brzegi łączy mostek, z którego można podziwiać 
panoramę miasta.

Jezioro Lipie 
Jego południowy brzeg przylega do miejscowości Długie, 
gdzie znajduje się duża plaża, przystań żeglarska, wypo-
życzalnia sprzętu wodnego. W okresie wakacyjnym działa 
tutaj strzeżone kąpielisko oraz baza drobnej gastronomii. 
Czasami na plaży pojawia się garkuchnia z przepyszną gro-
chówką, żurkiem lub zupą gulaszową. Z plaży rozpościera 
się widok na czystą taflę jeziora otoczoną bujnym lasem. 
Jezioro miejscami osiąga 42 m głębokości i jest jednym  
z najgłębszych w województwie lubuskim.

Gmina Zwierzyn
Najbardziej znanym jeziorem w gminie Zwierzyn jest  
jezioro Żwirka w miejscowości Przysieka. Co roku w ostat- 
nią sobotę czerwca odbywają się tutaj polsko-niemieckie 
zawody wędkarskie. Do jeziora przylega plaża wraz ze 
stanicą ze stojakami dla rowerów oraz ławkami i miej-
scem na ognisko.

Obszar naszego działania to nie tylko jeziora. Przez teren 
grupy płyną dwie rzeki: Warta przez Skwierzynę oraz 
Noteć przez gminy Drezdenko, Stare Kurowo i Zwierzyn. 
Z brzegów rzek roztaczają się widoki na łąki i lasy. Wszyst-
kie jeziora łączy położenie - większość z nich w otoczeniu 
bujnych lasów, świeżej przyrody, bogatej fauny i flory.
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