
DŁUGIE

Długie to wieś letniskowa położona w Puszczy Drawskiej, 
przy przesmyku między jeziorami Dołgie i Lipie, przy drodze 
krajowej nr 22 Gorzów-Dobiegniew-Gdańsk.
Długie zachwyca turystów swoim wyjątkowym położeniem 
pomiędzy jeziorami, nad którymi piętrzą się wysokie, poroś-
nięte mieszanym i sosnowym lasem wzgórza morenowe.  
W ten nieskażony naturalny krajobraz wkomponowane zo-
stały ośrodki wypoczynkowe i kolonijne oraz prywatne domki 
letniskowe.
Funkcjonujący tu od wielu lat Ośrodek Turystyczno - Wypo-
czynkowy, zlokalizowany jest nad największym akwenem 
wodnym gminy jez. Lipie o pow. 182 ha. Jezioro Lipie znaj-
duje się w Obszarze Chronionego Krajobrazu, utworzonego 
na terenie Puszczy Drawskiej i należy typu rynnowego. Łącz-
nie z jeziorami Słowa i Osiek leży w zlewni rzeki Mierzęckiej 
Strugi, położone w dużym obniżeniu pofałdowanego terenu  
i otoczone bez mała w całości lasami. Jezioro posiada stro-
me zbocza brzegów i wiele zatok. Czysta woda i przepiękne 
położenie wśród lasów, sprzyja rozwojowi turystyki i przy-
ciąga miłośników wypoczynku, żeglarstwa, kajakarstwa oraz 
nurkowania.
Przy południowym skraju j. Lipie znajduje się kąpielisko, po-
most kąpielowy i plaża piaszczysta o pow. 1,1 ha.
Blisko plaży znajdują się przystanie, wypożyczalnie pływają-
cego sprzętu wodnego i baza płetwonurków. Wokół miejsco-
wości są liczne szlaki rowerowe i Nordic Walking.
Turyści indywidualni i grupowi znajdą nocleg w hotelu „Wod-
nik”, Ośrodku Kolonijno Sportowo-Wychowawczym gorzow-
skiego Stowarzyszenia Pomocy Bliźniemu im. Brata Krysty-
na, Ośrodku Sportów Wodnych - pokoje gościnne i na polu 
biwakowym.
W sezonie czynne są w Długiem: sklepy spożywcze, smażal-
nia ryb, kebab, pizzeria, kawiarnia i restauracja.

JEDNOSTKI ŚWIADCZĄCE USŁUGI 
NA RZECZ OBSŁUGI TURYSTÓW

Ośrodek Kolonijny - KADET
Organizator wypoczynku dla dzieci młodzieży

posiada: 
• bazę noclegową
• gastronomię
• przystań i cumowanie jednostek pływających z pomostami
• węzeł sanitarny

proponuje:  
• 70. miejsc noclegowych w pokojach od 1 do 5 osób w 15  
 komfortowo urządzonych, pokoje z łazienką i prysznicem,  
 wygodnie umeblowane i z całorocznym ogrzewaniem
• zdrową kuchnię
• śniadania, obiady i kolacje
• przepyszną kawę 
• wyśmienite desery
• bufet 
• bogate menu dla smakoszy
• salę kominkową 
• romantyczną altaną na świeżym powietrzu 
• posiłki dla grup zorganizowanych, przygotowywane  
 z uwzględnieniem ich preferencji
• życzliwą i fachową obsługę, serwis na najwyższym pozio- 
 mie oraz przyjazne ceny
• nowoczesny, komfortowy i bezpieczny sprzęte rekreacyjno- 
 sportowy do dyspozycji gości
• dla najmłodszych tzw. bączki do zabawy na wodzie
• windsurfing

adres: Długie 
ul. Dobiegniewska 22
66-500 Strzelce Krajeńskie
miejsc: 70 całorocznie
telefon: +48 722 33 9999, +48 693 384 715, 
+48 509 096 302
e-mail: biuro@kadet-ok.pl
e-mail: adam.bogdan@kadet-ok.pl,  
e-mail: bartek.jaz@kadet-ok.pl,
www.kadet-ok.pl

JEZIORO LIPIE

Charakterystyka jeziora:

Województwo: lubuskie 
Powiat: strzelecko-drezdenecki 
Gmina: Strzelce Krajeńskie
Makroregion: Pojezierze Południowopomorskie
Mezoregion: Pojezierze Dobiegniewskie
Dorzecze:
Mierzęcka Struga
Drawa
Noteć
Warta
Odra
Bałtyk
Powierzchnia zwierciadła wody: 182,0 ha
Powierzchnia wyspy: 0,2 ha 
Głębokość maksymalna: 42,0 m
Głębokość średnia: 12,7 m
Długość maksymalna: 2700 m
Szerokość maksymalna: 1620 m
Linia brzegowa ogółem: 9750 m
Linia brzegowa wysp: 55 m

Od zachodu jezioro Lipie połączone jest przesmykiem o dłu-
gości ok.150m z jeziorem Słowa. Na trasie po lewej stronie 
widoczny jest półwysep, z którym jest związana ciekawa le-
genda. 
W pradawnych czasach Pomorzanie zbudowali tu potężny 
gród. Od północy dostępu do niego broniły wody jeziora,  
a od południa rozległe i zdradliwe bagna. Do grodu można 
było dostać się wąską ścieżką biegnącą wśród bagien. Pew-
nego razu, w czasie mroźnej zimy, do grodu przybył nieznany 
z imienia książę wraz ze swym orszakiem, na cześć którego 
wydano huczne przyjęcie. Miód i wino lały się strumieniami. 
Mieszkańcy grodu pewni swego bezpieczeństwa, nie zwra-
cali uwagi na to, że pucharów z winem nie unikali również 
wartownicy. Gdy zapadła noc i uczta się skończyła, wszyscy 
udali się na spoczynek. Nieliczne tej noc straże również po-
snęły. Tymczasem niepostrzeżenie przez zamarznięte bagna 
do grodu wdarł się nieprzyjaciel i doszło do strasznej rze-
zi śpiących mieszkańców. Nikt z nich nie uszedł z życiem. 
Gród został spalony i nigdy już nieodbudowany. Z czasem 
grodzisko pokrył las i trudno dziś dostrzec zarysy dawnych 
budowli. Nocą zaś, jak głosi legenda, słychać szczęk oręża, 
krzyki mordowanych... Odgłosy te można ponoć usłyszeć aż 
w Długiem.

Baza nurkowa nad j. Lipie w m. Długie  
Centrum Nurkowania „Marlin Plus” 

prowadzi:
• kursy nurkowe
• wyprawy nurkowe w głębiny jezior Lipie i Słowa 
• wypożyczalnię sprzętu nurkowego

proponuje:
• napełnianie butli nurkowych
• 24 miejsca noclegowe
• przeglądy i serwis sprzętu do nurkowania
• pokazy i prelekcje związane z nurkowaniem 
 i ochroną środowiska
• wypożyczalnię sprzętu do uprawiania turystyki wodnej

adres: Gorzów Wlkp., ul. 9 Maja 6C
telefon: 95 720 75 55
fax: 95 722 97 29
GSM: +48 604 850 917 (Piotr Raginia)
GSM: +48 515 931 716 (Adam Szabowicz)
e-mail: centrum@marlinplus.pl
www: www.marlinplus.pl

Hotel „Wodnik” 

oferuje: 
• noclegi w pokojach hotelowych 1, 2, 3, 4 osobowych
• apartament dwupokojowy
• domek z bali 
• restauracja 
• bilard
• sauna
• strzeżony parking hotelowy
• garaż
• rowery turystyczne 
• sprzęt plażowy

adres: Długie, ul. Dobiegniewska 30, 
66 -500 Strzelce Krajeńskie
miejsc: 60
telefon: 95 761 22 88
faks: 95 761 22 90
e-mail: hotel-wodnik@freenet.de 
www.hotel-wodnik.de



Fotografie: 
Michał Bezulski, Marek Bidol, Piotr Raginia, Michał Rembas, 
Zbigniew Tomczak

Ilustracje archiwalne: 
Gmina Strzelce Krajeńskie

Mapa szlaków wodnych: 
Archiwum Lubuskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej 
„LOTUR”

Wykonano na zlecenie
Urzędu Miejskiego w Strzelcach Krajeńskich
Aleja Wolności 48, 66-500 Strzelce Krajeńskie
tel. 95 763 11 30
e-mail: urzad@strzelce.pl
www.strzelce.pl

OPIS SPŁYWU KAJAKOWEGO 

Pojezierze Dobiegniewskie, dzięki znajdującym się tutaj ma-
lowniczym jeziorom położonym na skraju Puszczy Drawskiej, 
stwarza wyjątkowe warunki do uprawiania sportów wodnych. 
Wielkość powierzchni lustra wody, która wynosi prawie 826 
ha, plasuje to miejsce na drugiej pozycji w Polsce. Tak 
wspaniałe warunki tworzą jeziora Lipie, Słowa, Ogardzka 
Odnoga i Osiek, a osobliwością są naturalne kanały łączące 
te akweny oraz otaczające je lasy. 
Szlak wodny bierze swój początek na jeziorze Lipie w miej-
scowości Długie. Jezioro Lipie z czystą wodą i pięknie po-
łożone wśród lasów sprzyja masowemu rozwojowi turystyki  
i przyciągają miłośników żeglarstwa i kajakarstwa. Po prze-
płynięciu jeziora Lipie wpływamy do naturalnego przesmy-
ku o długości ok.150 m, który łączy się z jeziorem Słowa. 
Po lewej stronie widoczny jest półwysep na którym w 2011 
roku przeprowadzono archeologiczne badania sondażowe. 
Badaniami kierowała mgr Magdalena Szymczyk oraz mgr 
Sławomir Górka. Badania potwierdziły, że istniało tu grodzi-
sko wczesnośredniowieczne. Kolejny etap wodnej podróży 
stanowi uroczo położone jezioro Słowa. Różnica wysokości 
między lustrem wody a otaczającymi pagórkami dochodzi 
tu nawet do 30 m. Brzegi porośnięte drzewami olchowymi 
i jesionowymi tworzą tzw. łęgi, cenne siedliska Natury 2000. 
Turystów jezioro zachwyca przezroczystą wodą szmarag-
dowego koloru.
Z jeziora Słowa na j. Osiek płyniemy kanałem o długości pra-
wie 1500 m. Wzdłuż jego brzegów znajdują się łęgi źródli-
skowe z wyjątkowo bogatą florą i fauną, a przy końcu kanału 
można spotkać małe jeziorko „Błotne”, bogato porośnięte ro-
ślinnością wodną, tworzącą pływające łąki wodne.
Jezioro Osiek to największy zbiornik wodny na Pojezierzu 
Dobiegniewskim. Wraz z Ogardzką Odnogą i zatoką Żabią 
osiąga 582 ha lustra wody i długość ponad 9000m przy mak-
symalnej głębokości 35m. Na przeciwległym brzegu jeziora 
leży stara słowiańska wieś Chomętowo, wzmiankowana po 
raz pierwszy w 1337 roku. W I połowie XV w. należała do 
zakonu krzyżackiego, z czasów którego zachował się do dzi-
siaj spichlerz z cegły i kamienia. Kierując się w lewo do wsi 
Pielice mija się szczątki spalonego w 1973 roku mostu, któ-
ry stanowił skrót do wsi Chomętowo. Dzisiaj można oglądać 
pozostałości dawnego mostu – zmurszałe pale wbite w dno 
jeziora. Planowana jest odtworzenie mostu.
Za „spalonym” mostem pojawiają się wody jeziora Ogardzka 
Odnoga, którego brzegi porośnięte są lasami sosnowymi. 
Przy odrobinie szczęścia można podziwiać w locie orła bieli-
ka, kormorany i puchacze. Szczególnym walorem przyrodni-
czym są żeremia bobra europejskiego i nory wydry. Po prze-

byciu 1.5km dopływa się do miejsca biwakowego, 
nieopodal wsi Pielice, wyposażonego w zadaszone 
ławy i stoły. Dla bardziej wytrwałych kajakowiczów 
interesujące może się okazać korzystanie ze szlaku 
wodnego położonego na jeziorze Osiek, leżącego 
na terenie gminy Dobiegniew. Kilkanaście kilome-
trów szlaków kajakowych po jeziorach stanowi praw-
dziwy raj dla wodniaków, a możliwość dopłynięcia do 
Świnoujścia do Morza Bałtyckiego rzekami: Mie-
rzęcką Strugą, Drawą, Notecią, Wartą i Odrą (blisko 
350 km) lub kanałami rzeki Hawella do Berlina dalej 
Łabą do Morza Północnego, to wyjątkowe wyzwa-
nie dla najbardziej wytrwałych i doświadczonych 
amatorów sportów wodnych.

Ośrodek Kolonijny Sportowo-Wychowawczy w miejsco-
wości Długie Gorzowskiego Stowarzyszenia Pomocy 
Bliźniemu im. Brata Krystyna 

posiada: 
• 4 pawilony mieszkalne dwukondygnacyjne (dwa z nich  
 przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych rucho- 
 wo z podjazdami dla wózków) na 240 miejsc noclegowych
• 4 świetlice do zajęć edukacyjnych, warsztatowych ze sprzę- 
 tem audiowizualnym
• pawilon stołówkowy z kawiarenką
• sala konferencyjna
• boisko do plażowej piłki nożnej
• kompleks boisk sportowych:
 boisko wielofunkcyjne o nawierzchni syntetycznej
 2 boiska do siatkówki plażowej
 2 boiska do piłki nożnej o nawierzchni trawiastej
• plac do zabaw ruchowych, integracyjnych i tańca 
• amfiteatr ze sceną i trybunami na 1400 miejsc
• plac do rekreacji przy ognisku z siedziskami
• sprzęt sportowy i rekreacyjny w tym 40 rowerów, 
 10 kajaków 2-osobowych
• miasteczko namiotowe z tarasami i zapleczem sanitarnym
• park historyczny o pow. 2 ha ze ścieżkami spacerowy- 
 mi
• kaplica
• trasy do biegów przełajowych i przełajów rowerowych
• parking strzeżony cała dobę 

adres: Długie, ul. Turystyczna 14
66 -500 Strzelce Krajeńskie
telefony: 95 722 54 40, 95 763 68 88
faks: 95 720 14 75
e-mail: biuro@bratkrystyn.pl
www.bratkrystyn.plStrzelce Krajeńskie 2013


