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Szanowni Państwo !
Biały Bór oddaje Państwu to,
co ma najlepsze: naturę lasów,
rezerwatów przyrody, okalających
czyste jeziora oraz ciekawe miejsca
rodzinnej rekreacji.
Warto tu przyjechać, aby
wypocząć od wielkomiejskiego
zgiełku na łonie natury, wśród
niesamowitej przyrody. Tu można zbierać siły i czerpać radość
życia, zbierając grzyby, wędkując,
pływając, jeżdżąc konno. Szlaki
nordic walking czy konne, leśne
ścieżki wśród śladów historii militarnej II wojny światowej, setki
schronów i bunkrów to tylko część
atrakcji, jakie czekają na turystów.
Nasza plaża nad jeziorem Łobez
uznawana jest za najlepsze kąpielisko śródlądowe województwa
zachodniopomorskiego. Na szlaku polskiej i ukraińskiej kultury
można odnaleźć się i duchowo,
i kulinarnie. U nas zawsze można
cieszyć się towarzystwem dobrych ludzi i nieskażonym powietrzem – to
wszystko buduje klimat powrotów, nie tylko wakacyjnych. Oprócz licznych
rozrywek dla dzieci i dorosłych, oferujemy Państwu zróżnicowaną bazę
noclegową i gastronomiczną.
Zachęcamy Państwa do odwiedzenia Białego Boru, gminy, której środowisko naturalne to w dużej mierze lasy i czyste jeziora – w sam raz i nie na raz!

ISBN: 978-83-8056-112-0

Zapraszam serdecznie!
Paweł Stanisław Mikołajewski
Burmistrz Białego Boru
Publikacja wydana w ramach projektu
„Gmina Biały Bór na szlaku dialogu lokalnego”.
Projekt dofinansowany ze środków
Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich
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Dialog lokalny
w Gminie Biały Bór

Gmina Biały Bór cieszy się nie tylko bogactwem zasobów turystycznych,
ale także tych społeczno-obywatelskich. Łącząc te dwa potencjały, w 2016
roku w Gminie Biały Bór zainicjowano proces tworzenia strategii rozwoju
turystyki. Od samego początku strategia ta była tworzona w sposób jak
najbardziej demokratyczny – pracowali nad nią przedstawiciele urzędu oraz
mieszkańcy całej gminy – przedstawiciele organizacji pozarządowych, sołtysi,
młodzież, radni, urzędnicy, przedsiębiorcy.
Podczas wielu miesięcy prac przebadano turystów odwiedzających
gminę oraz jej mieszkańców, pytając o potencjał turystyczny Białego Boru
oraz pomysły na jego rozwój. Zaproszono do współpracy specjalistów

Samorząd gminny funkcjonuje w Polsce już 25 lat. Zmieniło się przez tę
ćwierć wieku bardzo dużo – Polacy mają swobodę wypowiedzi, zrzeszania
się, gromadzenia, wolność wyboru aktywności zawodowej, zamieszkania.
Obecny czas sprzyja rozwijaniu aktywnych form dialogu władz lokalnych
z mieszkańcami. Oznacza to włączanie obywateli w proces powstawania
różnego rodzaju dokumentów, programów i strategii, dając im w ten sposób
możliwość udziału w planowaniu rozwoju miejsca swojego zamieszkania.
Niniejsza publikacja jest wynikiem pracy lokalnej społeczności i jej wiary
w to, że Biały Bór jest miejscem dobrym do życia oraz odwiedzania. Zachęcamy
do zapoznania się z walorami gminy i korzystania z jej gościnności.

i korzystając z ich wiedzy, planowano turystyczną przyszłość gminy. Podczas
wielu spotkań dyskutowano nad sytuacją lokalną, potrzebami związanymi
z rozwojem turystyki oraz naturalnym i infrastrukturalnym potencjałem gminy.
Efektem tej pracy jest zaplanowanie działań na rzecz rozwoju turystyki
gminy na najbliższe lata odpowiadające potrzebom mieszkańców i turystów
oraz będące odpowiedzią na istniejące uwarunkowania krajobrazowe, społeczne, strukturalne.

Strategię rozwoju turystyki w Gminie Biały Bór na lata 2016-2022 wypracowano w ramach
partnerskiego przedsięwzięcia „Gmina Biały Bór na szlaku dialogu lokalnego”, dofinansowanego
przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Fundusz Inicjatyw
Obywatelskich.

Pracownia Pozarządowa
www.pracowniapozarzadowa.pl

Gmina Biały Bór
www.bialybor.com.pl
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Biały Bór

5

na szlaku kultur

Gmina Biały Bór leży w województwie zachodniopomorskim, w powiecie
szczecineckim. Zajmuje obszar 270 km2 i liczy około 5200 mieszkańców.
Biały Bór to region lasów i jezior. Dobrze wyposażona baza noclegowa,
ośrodki wypoczynkowe oraz gospodarstwa agroturystyczne zapraszają do
kameralnego wypoczynku z dala od wielkomiejskiego zgiełku.
Biały Bór to idealne miejsce dla aktywnego turysty. Ponadregionalny
szlak rowerowy Greenway, dwa szlaki konne oraz piesze szlaki krajoznawcze
i nordic walking pozwalają zrelaksować się w pełni i odpocząć.

Letniego, wakacyjnego klimatu miejscowości nadaje malowniczo usytuowana plaża miejska, nieprzerwanie od kilku lat uznawana jako „Najlepsze
Kąpielisko Śródlądowe woj. zachodniopomorskiego. Dwa ośrodki wypoczynkowe nad jeziorem dostarczają wielu atrakcji (m.in. bogato wyposażona
baza sprzętu pływającego, tor łuczniczy, kort do tenisa oraz place zabaw
dla dzieci). Na terenie ośrodków dostępna jest baza gastronomiczna, pole
namiotowe i campingowe.
Obok plaży wzdłuż jeziora Łobez rozciąga się ścieżka przyrodniczo-leśna. To miejsce rodzinnych spacerów, podczas których można odbyć
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„Lekcję dendrologii”, czy zagrać na „Leśnych cymbałach”. To również okazja
do poznania historii, bowiem wzdłuż ścieżki przebiega Szlak „Zachodniopomorskich fortyfikacji” gdzie turysta może zwiedzić obiekty forteczne z okresu
II wojny światowej, poznać ich schemat konstrukcyjny oraz przeznaczenie.
Dla miłośników nordic walkingu mamy do zaoferowania leśne trasy o różnym
stopniu trudności, z wieloma miejscami odpoczynku i relaksu.

7

Biały Bór niezmiennie kojarzony jest w Polsce z tradycją jeździecką.
Niespotykane w Europie białoborskie tereny crossowe im. Karola Rómmla
tworzą tu niepowtarzalną atmosferę jeździecką zarówno dla zawodników,
jak i dla turystów oraz amatorów jazdy konnej.
Na „wczasy w siodle” oraz naukę jazdy konnej zapraszają również ośrodki
jeździeckie poza miastem. Stadnina Koni i Jeździecki Klub Sportowy „Karolewko” oferuje jazdę konną dla osób początkujących i zaawansowanych

oraz szkolenia i obozy jeździeckie. Stadnina Koni „Karolewo” jest również
organizatorem zawodów jeździeckich i zmagań zaprzęgów konnych.
Biały Bór to jeden z najbardziej aktywnych ośrodków kultury ukraińskiej.
Wyjątkowa i niespotykana pod względem architektonicznym greckokatolicka cerkiew projektu prof. J. Nowosielskiego rokrocznie przyciąga
wielu znawców i miłośników sztuki, to miejsce odbywających się festiwali
i przeglądów muzyki sakralnej z udziałem wybitnych i znanych chórów.
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Z dawnego Baldenburga, jak niegdyś nazywało się miasto, pozostał
mały, urokliwy, neogotycki kościół pomocniczy pw. Michała
Archanioła z 1878 r.
Na białoborskim rynku znajduje się również Pomnik 630-lecia
miasta upamiętniający nadanie praw miejskich.
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Historię Białego Boru upamiętniają wydarzenia,
które corocznie organizuje samorząd we współpracy
z lokalnymi instytucjami kultury i organizacjami.
Imieniny miasta obchodzone są co roku w ostatni
weekend lipca, impreza ta pod nazwą „Dni Białego
Boru” to czas na koncerty muzyczne, rozgrywki
sportowe oraz spotkania ze znanymi ludźmi.

Niezapomnianym przeżyciem podczas pobytu w gminie Biały Bór będzie
„wspinaczka” po 250 m nasypie piaskowym zwanym „Górą Pomorską”. Miejsce to przedstawia niespotykany widok na lasy i jeziora – to naprawdę warto
zobaczyć! Wielu śmiałków każdego roku zmaga się z górą podczas odcinków
specjalnych zawodów motocrossowych.
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Atrakcje
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turystyczne

Znawcom i miłośnikom przyrody mamy do zaoferowania dwa wodne
rezerwaty przyrody: Jezioro Iłowatka i Jezioro Głębokie (lobeliowe), urokliwe i tajemnicze miejsca pozwalają na niezapomniane chwile obcowania
z przyrodą.
Szczególnie ciekawym etapem wędrówki po Białym Borze jest Centrum
Edukacji Ekologicznej z tytułem Najlepszej Przestrzeni Publicznej województwa
zachodniopomorskiego. Prawdziwy raj dla znawców i miłośników przyrody
i ekologii, miejsce gdzie rośnie ponad 40 różnych gatunków
drzew i krzewów.

1. Zabytkowe kościoły na terenach wiejskich: Kazimierz, Sępolno Małe,
Sępolno Wielkie, Stepień, Drzonowo, Kołtki, Grabowo
2. Walory przyrodnicze: jeziora, lasy, wędkarstwo, grzyby
3. Plaża Miejska z wypożyczalnią sprzętu pływającego
(na terenie OW „Na Plaży”, ul. Sądowa 31, Biały Bór)
4. Tereny jeździeckie, tor crossowy im. Karola Rómmla, Stado Ogierów
Skarbu Państwa, ul. Dworcowa 24, Biały Bór
5. Cerkiew greckokatolicka z ikonami projektu prof. Jerzego Nowosielskiego,
ul. Ks. B. Hrynyka 4, Biały Bór
6. Szlaki turystyczne: piesze, konne, rowerowe, nordic walking, ścieżka
przyrodniczo-leśna wokół jez. Łobez
7. Dawny gmach Sądu Grodzkiego w stylu neogotyckim, ul. Sądowa, Biały Bór
8. Kościół w stylu neogotyckim z zachowanym późnobarokowym ołtarzem
i amboną, Rynek w Białym Borze
9. Pomnik Tarasa Szewczenki, ul. Dworcowa 25, Biały Bór
10. Tor łuczniczy (na terenie OW „Biały Bór”, ul. Sądowa 30, Biały Bór)
11. Bunkry i transzeje z okresu II wojny światowej (Szlak Zachodniopomorskich Fortyfikacji)
12. Pomorska Góra Piachu
13. Stadnina Koni i Jeździecki Klub Sportowy „Karolewo”
Szkółka jeździecka, jazda konna dla osób początkujących i zaawansowanych,
szkolenia i obozy jeździeckie. Organizacja zawodów jeździeckich i zaprzęgów
konnych.
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Baza
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noclegowa i gastronomiczna
BAZA NOCLEGOWA
1. Gospodarstwo Agroturystyczne „Leśny Dworek”
Krystyna Nikiel
Linowo 9/1, 78-425 Biały Bór
2. Gospodarstwo Agroturystyczne
Wiesława i Tadeusz Osieccy
Sępolno Małe 3A, 78-425 Biały Bór
3. Gospodarstwo Agroturystyczne Stadnina Koni „Karolewko”
Danuta Tarnowska-Juneborg
Miłobądz 1, 78-425 Biały Bór
4. Gospodarstwo Agroturystyczne „Larix”
Brzeźnica 21, 78-425 Biały Bór, www.e-agro.p2/Larix

9. „MANUFAKTURA U ROMECKICH”
Gospodarstwo Agroturystyczne
Sępolno Wielkie 9a, 78-425 Biały Bór
Mamy przyjemność zaprosić Gości do nowej propozycji na mapie agroturystyki Pomorza Zachodniego. Agroturystyka „MANUFAKTURA U ROMECKICH” to więcej niż pokoje agroturystyczne z łazienką i w pełni wyposażoną kuchnią. Zapewniamy pełne, bogate wyżywienie bazujące na lokalnych
i własnych produktach oraz przetworach (warzywa, owoce, grzyby, dziczyzna,
ryby, zioła). Nasz dom i gospodarstwo jest malowniczo położone wśród pól
i lasów w regionie „Natura 2000”, 600 m od najbliższych zabudowań wsi Sępolno
Wielkie. Gwarantujemy bardzo czyste powietrze, grzybne lasy, rybne jeziora,
w MANUFAKTURZE zaś różne atrakcje (warsztaty grzybiarskie, malarskie, fotograficzne, wędkarskie, itp.). „MANUFAKTURA U ROMECKICH” czeka na rodziny
z dziećmi, dla których przygotowany jest bezpieczny plac zabaw. „MANUFAKTURA
U ROMECKICH” jest dostępna także dla osób niepełnosprawnych (utwardzone
chodniki, brak progów/stopni, prysznice bez brodzików). Zapraszamy do zapoznania
się z naszą ofertą oraz do obejrzenia galerii zdjęć ukazujących uroki „MANUFAKTURA U ROMECKICH” i piękno okolic (www.manufaktura.pomorze.pl).

5. „MAGICZNA DOLINA”
Gospodarstwo Agroturystyczne, Kazimierz i Halina Białousz
Sępolno Małe 6, 78-425 Biały Bór
Agroturystyka „MAGICZNA DOLINA” położona jest w cichej, otulonej
lasami wiosce Sępolno Małe. W najbliższej okolicy znajdują się obfitujące
w ryby leśne jeziora, rezerwaty przyrody oraz ścieżki piesze, konne i rowerowe. Przemierzając szlakami leśne ostępy, można dostrzec nad głowami
mnóstwo rzadkich już gatunków ptaków, m.in. orła bielika, kanię rudą, czaplę, żurawia, czajkę i wiele innych. Przy odrobinie szczęścia na swej drodze
spotkasz dorodnego jelenia, daniela, borsuka czy jenota.
W naszym gospodarstwie oferujemy dwa pokoje dwuosobowe z łazienką
oraz w oddzielnym budynku samodzielne studia z salonem, aneksem kuchennych oraz toaletą z prysznicem.
Do Państwa dyspozycji jest sauna i siłownia do ćwiczeń na świeżym powietrzu, możliwość uczestnictwa w pracach w pasiece oraz atrakcje żeglarskie
na większych okolicznych jeziorach, z możliwością nocowania na jachcie.
Serdecznie zapraszamy od maja do października.
6. Gospodarstwo Agroturystyczne Renata i Marek Wójciszyn
Stepień 14 a, 78-421 Drzonowo
7. Agroturystyka Biskupice „Aurorahusky” Karol Henke
Biskupice 15/1, 78-425 Biały Bór
8. Hotelik „U Michasia”, Mandziak Roman
ul. Podgórna 10, 78-425 Biały Bór
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10. Pokoje gościnne „Noclegi”, Grażyna Niebora
ul. Ogrodowa 5, 78-425 Biały Bór
11. Ośrodek Wypoczynkowy „Biały Bór”, Majewski Roman
ul. Sądowa 30, 78-425 Biały Bór
www.owbialybor.pl
12. Ośrodek Wypoczynkowy „Na Plaży”
ul. Sądowa 31, 78-425 Biały Bór
www.plaza-bialybor.pl
Ośrodek Wypoczynkowy „Na Plaży” w Białym Borze, położony bezpośrednio nad brzegiem malowniczego jeziora Łobez z przepięknym kąpieliskiem
strzeżonym, zaprasza miłośników letniego wypoczynku i wodnych zabaw.
Ośrodek czynny jest sezonowo od maja do października każdego roku,
dysponuje miejscami noclegowymi w drewnianych domkach typu BRDA,
które wyposażone są w węzeł sanitarny, telewizor, lodówkę, oraz w domkach
typu OMEGA.
Na terenie Ośrodka znajduje się także pole namiotowe z dostępem do
wody oraz prądu, a także ogólnodostępne toalety z natryskami i parking.
Na turystów czeka mnóstwo wodnych rozrywek, m.in. wodny tor z dmuchanymi atrakcjami, wypożyczalnia sprzętu wodnego z kajakami, łodziami
i rowerami wodnymi, plac zabaw dla dzieci, boisko do plażowej piłki siatkowej,
miejsce na ognisko i mnóstwo miejsca dla miłośników słonecznych kąpieli.
A to wszystko w malowniczym otoczeniu gwarantującym niezapomniane
widoki.
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13. Szkolne Schronisko Młodzieżowe OSKAR
przy Z.S. im O Langego w B. Borze
ul. Brzeźnicka 10, 78-425 Biały Bór
www.zsbialybor.eu
e-mail: zs-internat.bialybor@wp.pl
Baza noclegowo-żywieniowa Zespołu Szkół im. Oskara Langego w Białym
Borze to Internat wraz ze Szkolnym Schroniskiem Młodzieżowym „OSKAR”.
Obiekt położony jest w centrum miasteczka w odległości 7 min. od dworca
PKS i 20 min. od dworca PKP (pieszo).
Internat Zespołu Szkół im. Oskara Langego w Białym Borze to 3 kondygnacje
po 60 miejsc noclegowych w pokojach 3-osobowych. Pokoje wyposażone są
w tapczany, szafy ubraniowe, szafki nocne, biurka i krzesła. Internat posiada
kuchnię ze stołówką, świetlicę ze sprzętem RTV (satelita), oraz kawiarenkę
internetową (możliwość korzystania z Wi-Fi).
Szkolne Schronisko Młodzieżowe „OSKAR” posiada na parterze 60 miejsc
noclegowych w pokojach 4- i 3-osobowych. Dysponujemy kuchnią samoobsługową z jadalnią, świetlicą ze sprzętem RTV, bagażownią. Schronisko
„OSKAR” jest całoroczne. Mieści się w Internacie Zespołu Szkół. Spełnia
wymogi przewidziane dla placówek wypoczynkowych dzieci i młodzieży.
WYNAJMUJEMY POMIESZCZENIA NA:
● pobyt grup zorganizowanych i turystów indywidualnych;
● obozy sportowe, kolonie
Zapraszamy nauczycieli, opiekunów m.in.: grup sportowych, tanecznych,
ekologicznych, itp. na obozy, kolonie, warsztaty, odpoczynek.
W celu rezerwacji wolnych miejsc i terminu pobytu prosimy o kontakt
telefoniczny, bądź pod adresem poczty elektronicznej.

14. Ośrodek Kolonijno-Obozowy Z.S. Nr 1
ul. Dworcowa 19, 78-425 Biały Bór
www.zs1bb.pl
15. Pensjonat „Hubertus”
ul. Dworcowa 22, 78-425 Biały Bór
www.hubertus.pensjon.pl
16. Internat Z.S. im. T. Szewczenki
ul. Dworcowa 25, 78-425 Biały Bór
www.liceum-bialybor.eu
17. Dom Rekolekcyjny Parafii Greckokatolickiej
ul. Topolowa 20, 78-425 Biały Bór
BAZA GASTRONOMICZNA
1. Zajazd „BABCINY DOMEK”
ul. Dworcowa 44, Biały Bór
2. Pensjonat „HUBERTUS”
ul. Dworcowa 22, Biały Bór
3. Dom Rekolekcyjny
ul. Topolowa 20, 78-425 Biały Bór
4. Bar „WENA”
ul. Żymierskiego, Biały Bór
5. Kawiarnia „Pod Dębem” (czynna sezonowo)
ul. Sądowa 30, Biały Bór
6. Karczma „Pod Butem”
ul. Tamka 9, 78-425 Biały Bór
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Zapraszamy do Gminy Biały Bór!
GMINA BIAŁY BÓR
www.bialybor.com.pl
promocja@bialybor.com.pl
gmina@bialybor.com.pl

PUNKT Informacji Turystycznej IT
ul. Tamka 3, Biały Bór
tel. 94 3739 466
fax. 94 3739 102
it@bck-bialybor.pl

Gmina Biały Bór

