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Oddajemy w Państwa ręce nietypową 
publikację. Niewiele w niej treści i słów, nie 
znajdziecie też wielu zdjęć czy rozbudowanych 
opisów. Jednak to wydanie niesie w sobie 
ogrom informacji poszukiwanych i cenionych 
przez wielu wędkarzy. To mapy batymetryczne, 
czyli grafiki dna zbiorników wodnych.
Z racji ogromnej ilości jezior i rzek Pojezierze 
Dobiegniewskie stanowi znakomite warunki 
do wędkowania. Mnogość gatunków 
sprawia, że znajdą tu dla siebie miejsce 
zarówno spinningiści, karpiarze, miłośnicy 
białej ryby, a nawet wędkarze muchowi. Bo 

oprócz głębokich sielawowych jezior obfitujących w metrowe szczupaki, 
porośniętych roślinnością ciepłych oczek pełnych linów i karpi, są tu także 
rzeki o charakterze górskim, gdzie wcale nietrudno o potokowca czy 
lipienia.  
Obszar naszej Rybackiej Lokalnej Grupy Działania od zawsze słynął z silnych 
środowisk wędkarskich, które aktywnie działają na rzecz polepszenia 
warunków łowisk. W ramach naborów „PO Ryby” udało nam się doskonale 
wyposażyć Społeczną Straż Rybacką, która posiada najnowocześniejszy 
w regionie sprzęt do kontroli wód. Także samorządy inwestują w tworzenie 
przyjaznych miejsc dla wędkarzy, budując kładki, slipy czy przystanie.
Doceniają to osoby przyjeżdżające z zewnątrz RLGD, które bardzo chętnie 
zabierają ze sobą na wypoczynek ekwipunek wędkarski, a turystyka 
wędkarska staje się coraz silniejszą gałęzią lokalnej gospodarki, 
napędzając koniunkturę handlową, noclegową i restauracyjną. Nasza 
grupa dostrzegła potrzebę wspierania tego zjawiska.
Dzięki opracowaniu map batymetrycznych z opisami jezior, ich 
charakterystyką, a także występującymi rybami wędkarze otrzymują 
kompendium wiedzy niezbędne do planowania wędkarskiego pobytu. 
Znajomość dna jeziora jest dzisiaj istotną częścią udanych połów. Podwodne 
górki i głębokie rynny od zawsze stanowią znakomite miejscówki, tak trudne 
do namierzenia bez odpowiedniego sprzętu.  Podajemy także informacje 
dotyczące miejsc do wodowania łodzi, ale szczegóły należy uzgadniać 
z administratorami nieruchomości, na których znajdują się slipy.
Warto jednak pamiętać, że nawet najbardziej dokładne mapy dna nie 
zastąpią tego, co w wędkarstwie najważniejsze, czyli szczęścia. I tego 
szczęścia Wam, drodzy Wędkarze, życzę. Oby chwile spędzone nad wodami 
RLGD „Pojezierze Dobiegniewskie” nie tylko obfitowały w rekordowe 
połowy, ale także wspomnienia, które zachęcą Was do powrotu w nasze 
okolice.

Kazimierz Szmid
Prezes Rybackiej Lokalnej Grupy Działania

„Pojezierze Dobiegniewskie”
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JEZIORO CHŁOP
ADRES: Lipy, Gmina Kłodawa
LOKALIZACJA: N 52°52’38.45” E 15°18’29.08”
POWIERZCHNIA/GŁĘBOKOŚĆ: 64 ha / do 16 m
RYBY: leszcz, szczupak, płoć (dużo), karp, lin, okoń (średnio), sandacz, węgorz (mało)
MIEJSCE DO WODOWANIA: N 52°52’10.63” E 15°18’28.08”

INFORMACJE: Jezioro leżące na terenie Barlinecko-Gorzowskiego Parku 
Krajobrazowego, z III klasą jakości wody. Podczas wędkowania można 
napotkać liczne kolonie gągoła. Brzegi z dużą ilością ściętych drzew z racji 
obecności bobra europejskiego. Las zdominowany przez buki i sosny, gdzie 
dosyć powszechnie bytuje puszczyk. W pobliskiej miejscowości Lipy znajduje 
się sporo gospodarstw agroturystycznych. Są tu także miejsca pod namioty, 
kampery i wiata biesiadna.
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JEZIORO CISZEWO
ADRES: Łącznica, Gmina Stare Kurowo
LOKALIZACJA: N 52°51’2.84” E 15°37’20.16”
POWIERZCHNIA/GŁĘBOKOŚĆ: 6 ha / do 1,6 m.
RYBY: płoć (dużo), szczupak, karp, amur, okoń (średnio), tołpyga, karaś, lin, sum (mało)
MIEJSCE DO WODOWANIA: N 52°50’59.34” E 15°37’25.67”

CIEKAWOSTKI: Jezioro o postępującej eutrofizacji. Porośnięte roślinnością 
denną i licznymi nenufarami. Wędkowanie z brzegu dosyć trudne. Na wodzie 
znajdują się jednak liczne oczka, wolne od roślinności, które umożliwiają 
łowienie. Potencjał tego jeziora widoczny był niestety w czasie przyduch. Lokalni 
wędkarze wyciągali wówczas z wody kilkunastokilogramowe karpie, tołpygi, 
amury, a nawet sumy.
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JEZIORO DANKOWSKIE
ADRES: Danków, Gmina Strzelce Krajeńskie
LOKALIZACJA: N 52°56’33.3” E 15°21’47.61”
POWIERZCHNIA/GŁĘBOKOŚĆ: 81 ha / do 7,7m
RYBY: szczupak, okoń, płoć, leszcz (dużo), lin, karp, węgorz (średnio), sandacz (mało)
MIEJSCE DO WODOWANIA: N 52°56’28.29” E 15°21’36.03”

CIEKAWOSTKI: Akwen o nietypowym kształcie, którego brzeg w jego południowej 
części kształtowany był przez człowieka przed kilkoma wiekami. Nad jeziorem 
znajdował się gród średniowieczny, a sam Danków był jednym z ważniejszych 
miast na szlaku handlowym. Będąc na wodzie, widać liczne wały i nasypy 
świadczące o dawnej architekturze tego miejsca. Z dna jeziora archeolodzy 
wyłowili wiele cennych przedmiotów z okresu średniowiecza i gotyku. Woda 
posiada III klasę czystości.
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JEZIORO GOSTOMIE
ADRES: Gościm, Gmina Drezdenko
LOKALIZACJA: N 52°44’42.04” E 15°42’1.59”
POWIERZCHNIA/GŁĘBOKOŚĆ: 58 ha / do 16,5 m
RYBY: płoć, lin (dużo), szczupak, okoń, leszcz (średnio), węgorz, karp, sandacz (mało)
MIEJSCE DO WODOWANIA: N 52°44’33.25” E 15°41’43.39”

CIEKAWOSTKI: Akwen położony w Puszczy Noteckiej. Posiada dużą ilość 
pomostów do wędkowania. W południowej części znajduje się Stanica „Gościraj”, 
gdzie nie brakuje miejsc noclegowych, zarówno dla dzieci, jak i dorosłych.  
Okolica słynie z dużej ilości ścieżek rowerowych, a w okresie jesiennym lasy 
obfitują w podgrzybki i prawdziwki.
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JEZIORO KINOŁĘKA
ADRES: Danków, Gmina Strzelce Krajeńskie
LOKALIZACJA: N 52°56’0.64” E 15°21’1.08”
POWIERZCHNIA/GŁĘBOKOŚĆ: 21 ha / do 7,5 m
RYBY: szczupak, okoń, płoć, lin, karp (dużo), leszcz, amur, węgorz (średnio), 
sandacz, karaś (mało)
MIEJSCE DO WODOWANIA: N 52°56’17.05” E 15°20’55.86”

CIEKAWOSTKI: Jezioro o oryginalnej charakterystyce dna. Na jego środku 
występuje znaczące wypłycenie, które przybiera formę wyspy. Mimo to jest ono 
głębsze niż sąsiadujące z nim Dankowskie.  W większości otoczone lasami, ale 
posiadające także dzikie plaże i wiele stanowisk wędkarskich.  Na północno-
wschodnim brzegu usytuowana jest góra wałowa, która służyła w średniowieczu 
za strażnicę. W okolicy znajdują się pensjonaty i gospodarstwa agroturystyczne 
oferujące bazę noclegową.
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JEZIORO KŁODAWSKIE
ADRES: Kłodawa
LOKALIZACJA: N 52°46’59.99” E 15°13’18.5”
POWIERZCHNIA/GŁĘBOKOŚĆ: 43 ha / do 14 m
RYBY: leszcz, karp, szczupak, płoć (dużo) okoń, amur lin (średnio), węgorz, sum, 
sandacz (mało)
MIEJSCE DO WODOWANIA: N 52°47’24.05” E 15°12’56.08”

CIEKAWOSTKI: Rynnowe jezioro polodowcowe z licznymi zatokami i półwyspami. 
Wyjątkowo ukształtowane brzegi, które po stronie wschodniej spadają do 
jeziora niemal w formie klifu. Dno piaskowo-żwirowe, ale w wielu miejscach 
także muliste. Popularne kąpielisko mieszkańców Gorzowa i okolic. Na akwenie 
znajduje się infrastruktura Wake Parku, w pobliżu której wędkowanie jest 
ograniczone. W pobliżu jeziora usytuowane są liczne punkty gastronomiczne, 
czynne głównie w sezonie letnim.
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JEZIORO LIPIE
ADRES: Długie, Gmina Strzelce Krajeńskie.
LOKALIZACJA: N 52°55’2.68” E 15°39’31.95”
POWIERZCHNIA/GŁĘBOKOŚĆ: 174 ha / do 42m
RYBY: szczupak, okoń, płoć (dużo), lin, leszcz, węgorz, sielawa (średnio), miętus, 
karp (mało)
MIEJSCE DO WODOWANIA: N 52°54’38.62” E 15°39’56.43”

CIEKAWOSTKI: Uznane przez Komisję Europejską za jedno z najczystszych 
jezior w Europie. Posiada najdłuższą piaszczystą plażę w regionie. Jeden 
z głębszych akwenów Lubuskiego. Wykorzystywane przez miłośników sportów 
wodnych, którzy mają nad jeziorem wiele przystani. Lipie daje początek 
szlakowi „Ku Bałtykowi”, który dzięki połączeniu kanałami i rzekami z innymi 
zbiornikami Pojezierza pozwala dopłynąć kajakiem nad polskie morze. Przy 
jeziorze znajdują się liczne hotele i pensjonaty z miejscami noclegowymi.
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JEZIORO ŁUBOWO
ADRES: Lubiewo, Gmina Drezdenko
LOKALIZACJA: N 52°53’16.37” E 15°52’59.49”
POWIERZCHNIA/GŁĘBOKOŚĆ: 101 ha / do 15 m
RYBY: płoć, lin, leszcz (dużo) szczupak, okoń, sandacz, węgorz (średnio), karp, (mało)
MIEJSCE DO WODOWANIA: N 52°53’21.36” E 15°54’14.86”

CIEKAWOSTKI: Wąskie, ale bardzo długie jezioro, ciągnące się po unikatowych 
borach Puszczy Drawskiej. Leśne drogi i ścieżki prowadzące wzdłuż akwenu 
mają blisko 10 km. Na ich końcu od wschodniej strony Łubowa znajduje się 
przygotowany przez Nadleśnictwo teren w ramach programu „Zanocuj w lesie”. 
Umiejscowiony jest on na cyplu, co pozwala spać pod namiotem lub w hamaku 
otoczonym wodą. W okolicy natknąć się można na kanię rudą i rybołowa.



- 20 - - 21 -

JEZIORO OSIEK
ADRES: Ługi i Osiek, Gmina Dobiegniew
LOKALIZACJA: N 52°57’11.81” E 15°40’53.74”
POWIERZCHNIA/GŁĘBOKOŚĆ: 538 ha / do 35m
RYBY: okoń, szczupak, płoć (dużo), lin, leszcz, sielawa (średnio), węgorz, sandacz (mało)
MIEJSCE DO WODOWANIA:
N 52°58’17.8” E 15°43’8.14”  lub  N 52°56’28.6” E 15°41’40.34”

CIEKAWOSTKI: Jedno z największych jezior w Lubuskiem. Dzieli się na trzy 
części: właściwą, tj. Osiek, oraz na tzw. Ogardzką Odnogę na zachodzie 
i j. Żabie na południu. Do jeziora wpada rzeka Ogardna, która wypływając, 
przyjmuje nazwę Mierzęckiej Strugi. Przy Osieku znajduje się wielka kolonia 
kormoranów. W bezpośrednim sąsiedztwie jeziora są dwa pola kempingowo-
namiotowe administrowane przez gminę (przy plaży Osiek oraz w m. Ługi). 
W okolicy Dobiegniewa znajdują się też hotele i gospodarstwa agroturystyczne.
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JEZIORO OSTROWICA
ADRES: Ługi, Gmina Dobiegniew
LOKALIZACJA: N 52°56’11.19” E 15°43’2.99”
POWIERZCHNIA/GŁĘBOKOŚĆ: 128 ha / do 12,5 m
RYBY: szczupak, płoć, lin (dużo) okoń, leszcz, karp (średnio), węgorz (mało)
MIEJSCE DO WODOWANIA: N 52°56’27.68” E 15°43’34.48”

CIEKAWOSTKI: Jedno z ciekawszych przyrodniczo jezior w regionie. Ze względu 
na zróżnicowanie dna i linii brzegowej (liczne wysepki, tereny podmokłe, 
torfowiska) znakomite warunki do życia znalazły tu m.in. gągoły, nurogęsi 
i rybołowy. W wodzie spotkać można pływacza zwyczajnego, mięsożerną 
roślinę żywiącą się drobnymi wodnymi organizmami, a także ryby różanki i kozy. 
W pobliżu jeziora znajdują się miejsca parkingowe i namiotowe oraz wytyczone 
miejsce paleniska wraz z drewnianymi stołami i siedziskami.
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JEZIORO SŁOWA
ADRES: Licheń, Gmina Strzelce Krajeńskie
LOKALIZACJA: N 52°55’28.36” E 15°37’57.49”
POWIERZCHNIA/GŁĘBOKOŚĆ: 62 ha / do 32 m
RYBY: szczupak, okoń, płoć (dużo) lin, leszcz (średnio), węgorz, karp, sielawa (mało)
MIEJSCE DO WODOWANIA: N 52°55’20.47” E 15°38’4.63”

CIEKAWOSTKI: Jezioro w 90% otoczone lasami obszaru chronionego Puszczy 
Drawskiej. Dzięki specyficznemu składowi chemicznemu w okresie letnim 
przybiera kolor turkusowy. Akwen zaliczany do jednych z najczystszych w regionie. 
Połączone kanałami z dwoma innymi jeziorami tzw. Lubuskich Mazur. Od strony 
wschodniej łączy się z Jeziorem Lipie, od strony północnej z Jeziorem Osiek. To 
drugie połączenie urzeka nie tylko długością, ale także różnorodnością flory 
i fauny.
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JEZIORO SOŁECKO
ADRES: Gościm, Gmina Drezdenko
LOKALIZACJA: N 52°44’51.33” E 15°43’52.98”
POWIERZCHNIA/GŁĘBOKOŚĆ: 87 ha / do 6,8 m
RYBY: szczupak, okoń (dużo) sieja, płoć, lin, leszcz, sum, amur (średnio), węgorz, 
karp, sandacz (mało)
MIEJSCE DO WODOWANIA: N 52°45’12.66” E 15°43’32.62”

CIEKAWOSTKI: Na jeziorze znajduje się sześć wysp, z czego cztery zostały uznane 
za rezerwaty. Wśród nich jest Łabędziniec, na którym rosną ponad 300-letnie 
dęby. Gniazdują tam m.in. perkoz dwuczuby i rybołów. Także jeden z półwyspów 
Sołecka nosi miano rezerwatu. Czaplenice swoją nazwę zawdzięczają bytującej 
tam kiedyś dużej kolonii czapli siwej. W północnej części akwenu znajdują się 
ośrodki wypoczynkowe z wypożyczalnią sprzętu wodnego.
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JEZIORO WIELGIE
ADRES: Dobiegniew
LOKALIZACJA: N 52°58’26.25” E 15°45’54.72”
POWIERZCHNIA/GŁĘBOKOŚĆ: 136 ha / do 6,8 m
RYBY: leszcz, lin, płoć (dużo) okoń, szczupak, sandacz, węgorz (średnio), karp, 
karaś (mało)
MIEJSCE DO WODOWANIA: N 52°58’24.2” E 15°46’21.16”

CIEKAWOSTKI: Jezioro usytuowane w centrum Dobiegniewa. Od strony 
południowo-zachodniej otoczone ścieżką rekreacyjną. Część północna 
przystosowana do wędkowania z brzegu. W południowej części znajduje się 
plaża z pomostem. Tam znajdziemy zespół kempingowo-namiotowy z zabudową 
socjalno-sanitarną wraz z miejscem do karawaningu oraz wynajmem sprzętu 
wodnego.
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JEZIORO ŻWIRKA
ADRES: Przysieka, Gmina Zwierzyn
LOKALIZACJA: N 52°48’8.42” E 15°31’20.20”
POWIERZCHNIA/GŁĘBOKOŚĆ: 8 ha / do 10 m
RYBY: karp, szczupak, płoć, (dużo) okoń, amur, lin, leszcz, karaś, pstrąg (średnio), 
węgorz, sandacz (mało)
MIEJSCE DO WODOWANIA: N 52°48’3.02” E 15°31’19.45”

CIEKAWOSTKI: Jezioro powstało z dawnego żwirowego wyrobiska. Dzięki 
składowi chemicznemu, a także strukturze mineralnej dna, woda ma wyjątkowy 
kolor i przejrzystość. Jezioro było przez wiele lat zarybiane w ramach 
dofinansowań unijnych. Na nim też odbywały się polsko-niemieckie zawody. Przy 
wodzie znajdują się liczne miejsca na ognisko i rozbicie namiotu. Stąd częste 
wizyty karpiarzy.
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RZEKA WARTA (ODCINEK MIEJSKI)

ADRES: Skwierzyna
LOKALIZACJA: N 52°36’11.29” E 15°30’4.95”
GŁĘBOKOŚĆ: do 1,8 m
RYBY: Leszcz, kleń, okoń (dużo) jaź, szczupak, sum (średnio), płoć, sandacz (mało)
MIEJSCE DO WODOWANIA: N 52°36’09.9” E 15°30’01.1”

CIEKAWOSTKI: Opisywany odcinek jest zimowiskiem wielu gatunków ryb, 
dlatego wędkowanie w tym miejscu w miesiącach zimowych i wiosennych jest 
ograniczone. Dzięki znajdującym się w pobliżu starorzeczom, które stanowią 
bogate tarliska, Warta na odcinku miejskim jest regularnie zasilana przez 
narybek. Szybki nurt w pobliżu promenady utrudnia nieco łowienie, jednak to 
dobre miejsce na sumy. W 2022 roku złowiono tu także jesiotra. 
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OKRESY OCHRONNE RYB *

• boleń od 1 stycznia do 30 kwietnia 
• brzana od 1 stycznia do 30 czerwca 
• certa od 1 stycznia do 30 czerwca 
• głowacica od 1 marca do 31 maja 
• lipień od 1 marca do 31 maja 
• łosoś od 1 października do 31 grudnia 
• miętus od 1 grudnia do końca lutego 
• pstrąg potokowy od 1 września do 31 grudnia
• sieja od 1 października do 31 grudnia 
• sielawa od 1 października do 31 grudnia 
• sandacz od 1 stycznia do 31 maja 
• sapa od 1 kwietnia do 31 maja 
• sum - w rzekach od 1 listopada do 15 czerwca, 

w pozostałych zbiornikach od 1 listopada do 31 
maja 

• szczupak od 1 stycznia do 30 kwietnia 
• świnka od 1 stycznia do 15 maja 
• troć od 1 października do 31 grudnia 
• troć jeziorowa od 1 września do 31 stycznia 
• węgorz od 1 grudnia do 31 marca

WYMIARY OCHRONNE RYB *

• boleń do 50 cm – od 80 cm 
• brzana do 40 cm 
• certa do 30 cm 
• głowacica do 70 cm 
• jaź do 25 cm 
• jelec do 15 cm 
• karp do 30 cm – od 70 cm (nie dotyczy rzek)
• amur do 30 cm – od 75 cm (nie dotyczy rzek) 
• kleń do 25 cm 
• lin do 30 cm 
• lipień do 30 cm – od 40 cm 
• łosoś do 35 cm 
• miętus do 30 cm 
• okoń do 20 cm - od 40 cm (za wyjątkiem wód 

ujętych w Informatorze wód krainy pstrąga 
i lipienia) 

• pstrąg potokowy: do 30 cm – od 50 cm 
• rozpiór do 25 cm 
• sandacz do 50 cm – od 90 cm 
• sapa do 25 cm 
• sieja do 35 cm 
• sielawa do 18 cm 
• sum do 70 cm 
• szczupak do 50 cm – od 90 cm (w wodach krainy 

pstrąga i lipienia obowiązuje tylko dolny wymiar 
ochronny dla szczupaka – 45 cm) 

• świnka do 25 cm 
• troć do 35 cm 
• troć jeziorowa do 50 cm 
• węgorz do 60 cm 
• wzdręga do 15 cm 
• jesiotr rosyjski do 65 cm 
• jesiotr syberyjski do 65 cm 

* Na podstawie Regulaminu Amatorskiego Połowu Ryb Okręgu PZW w Gorzowie Wlkp.
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e-mail: biuro@pojezierzedobiegniewskie.org
www.pojezierzedobiegniewskie.org
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„Omega Reklama” Karol Tyranowicz
Niegosławska 1a, 66-530 Niegosław

SPIS TREŚCI

Słowo wstępne  3 
Chłop  4
Ciszewo  6
Dankowskie  8
Gostomie  10
Kinołęka  12
Kłodawskie  14
Lipie  16
Łubowo  18
Osiek  20
Ostrowica  22
Słowa  24
Sołecko  26
Wielgie  28
Żwirka  30
Warta  32
Wymiary ochronne  34
Okresy ochronne  35



NOTATKI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Rybacka Lokalna Grupa Działania
„Pojezierze Dobiegniewskie”

ul. Mickiewicza 7
66-520 Dobiegniew (Lubuskie)

tel.: 95 762 99 27 - Biuro
e-mail: biuro@pojezierzedobiegniewskie.org

www.pojezierzedobiegniewskie.org


