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Witamy w Gminie Białe Błota
– pięknym oraz atrakcyjnym przyrodniczo i gospodarczo
miejscu. Gmina Białe Błota to miejsce szans i możliwości
rozwoju. Naszą gminę tworzą: Białe Błota, Ciele, Drzewce,
Kruszyn Krajeński, Lipniki, Lisi Ogon, Łochowo, Łochowice,
Murowaniec, Prądki, Przyłęki, Trzciniec, Zielonka. W każdej
z tych miejscowości znajdą Państwo interesujące propozycje gospodarcze. Gmina liczy obecnie ok. 23 tys. mieszkańców. Gminy partnerskie: Gmina Mariampol – Litwa,
Gmina Elbmarsch – Niemcy.

www.bialeblota.pl

KOMUNIKACJA
Gmina Białe Błota położona jest w centralnej części powiatu bydgoskiego, w województwie kujawsko-pomorskim. Graniczy z gminami:
• Bydgoszcz i Sicienko od strony północnej;
• Nowa Wieś Wielka od strony wschodniej;
• Łabiszyn i Szubin od strony południowej;
• Nakło nad Notecią od strony zachodniej.
Gmina Białe Błota usytuowana jest w bezpośrednim sąsiedztwie Bydgoszczy, na skrzyżowaniu ważnych dróg. Przez jej obszar
przebiega międzynarodowa trasa E261, łącząca Gdańsk poprzez
Bydgoszcz z Poznaniem, dalej wiodąca do Czech. Ze Szczecina biegnie do Warszawy droga krajowa S10, która przecina gminę z północy na południowy wschód i stanowi obwodnicę Bydgoszczy. Te
dwie drogi krajowe (Gdańsk – Wrocław i Szczecin – Toruń) w przyszłości mają stanowić fragment krajowego systemu autostrad. To
właśnie w Białych Błotach mają być połączone nowoczesnym węzłem
S5 i S10 oraz nowoczesnym rondem turbinowym (w trakcie realizacji).
Przez teren gminy przebiegają również dwie trasy kolejowe:
Bydgoszcz – Wągrowiec – Poznań i Bydgoszcz – Inowrocław.
Ponadto na terenie gminy znajduje się port lotniczy, który obsługuje
połączenia krajowe i międzynarodowe.
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WALORY PRZYRODNICZE
Gmina Białe Błota położona jest na obszarze zwanym Pradoliną
Toruńsko-Eberswaldzką. Wschodnia i środkowa część gminy leży
na skraju Puszczy Bydgoskiej w nadnoteckiej strefie klimatycznej. Na
południowym skraju gminy płynie rzeka Noteć połączona z kanałem
Noteckim, który biegnie przez całą gminę.
Lasy na terenie gminy zajmują 53% powierzchni ogólnej. W związku
z bliskością Bydgoszczy i intensywnym rozwojem gminy tereny leśne
spełniają głównie rolę ochronną, społeczną i produkcyjną. Z racji
położenia dużych kompleksów leśnych pomiędzy poszczególnymi
miejscowościami stanowią miejsce wypoczynku dla mieszkańców
Bydgoszczy i okolicznych wsi. Głównym gatunkiem jest tu sosna zwyczajna, zajmująca ok. 98% powierzchni leśnej. Pojedynczo w lasach
gminnych, dość licznie w Cielu występuje dąb szypułkowy. Poza tym
spotkać można grupki wisienek karłowatych.
Na terenie gminy swoje siedliska mają liczne ptaki chronione. Należą
do nich: perkoz dwuczuby, perkozek, bąk, krogulec, myszołów,
pustułka, kobuz, derkacz, żuraw, pójdźka, puszczyk, zimorodek,
dudek, dzięcioł czarny. Gatunki te spotkać można w lasach, na łąkach
oraz w przyjeziornych szuwarach Jeziora Jezuickiego. Na szczególną
uwagę zasługuje przebiegający przez teren gminy Kanał Notecki,
a także wspomniane Jezioro Jezuickie, gdzie swoje siedliska mają
chronione ptaki bocian czarny oraz czapla siwa.
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LEŚNE ŚCIEŻKI DYDAKTYCZNE
Z racji sąsiedztwa aglomeracji miejskiej lasy Gminy Białe Błota
w okresie letnim stały się miejscem częstych wycieczek. Specjalnie
dla wszystkich osób spragnionych poznania leśnego życia zostały
utworzone leśne ścieżki dydaktyczne.
Pierwsza została wykonana przez Nadleśnictwo Bydgoszcz z siedzibą
w Białych Błotach i oddana do użytku zwiedzających w 1999 roku.
Położona jest w leśnictwie Białe Błota, w pobliżu drogi Bydgoszcz
– Szubin i przebiega lasami leśnictwa na odcinku 5 km. Wyznaczono
na niej 13 przystanków tematycznych. Przy przystanku nr 5 urządzono miejsce odpoczynku z ławami i stołami pod zadaszeniem.
W tym miejscu można zjeść zabrany ze sobą posiłek.
Druga ścieżka znajduje się w Łochowie. Przebiega pięknymi lasami
okalającymi pobliskie wsie. Jest doskonałym miejscem do przeprowadzenia zajęć z zakresu edukacji przyrodniczej, wycieczek rowerowych
i spacerów rodzinnych. Na 5-kilometrowym odcinku ścieżki znajduje
się 11 oznakowanych i opisanych przystanków, dzięki którym można
poszerzyć swoją wiedzę na temat gospodarki leśnej i ochrony środowiska. Na przestrzeni czasu, w odpowiedzi na potrzeby mieszkańców
na terenie gminy tworzone są nowe ścieżki pieszo-rowerowe pozwalające na aktywne spędzanie czasu.
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POBYĆ Z PRZYRODĄ
Obszary Natura 2000:
Dolina Środkowej Noteci i Kanału Bydgoskiego o powierzchni całkowitej obszaru 32408,6 ha (na terenie gminy 346,5 ha) jest to obszar
specjalnej ochrony ptaków (dyrektywa ptasia).
Dolina Noteci o powierzchni całkowitej obszaru 50531,99 ha – specjalny obszar ochrony siedlisk (dyrektywa siedliskowa).

Równina Szubińsko-Łabiszyńska – projektowany specjalny obszar
ochrony siedlisk w programie Natura 2000, o powierzchni 2816,2
ha, położony w województwie kujawsko-pomorskim. Celem ochrony
jest zachowanie siedlisk przyrodniczych i występujących na ich terenie gatunków roślin i zwierząt. Chroniony obszar składa się z dwóch
oddzielnych fragmentów położonych na południowy zachód od
Bydgoszczy. Przez obszary te płynie silnie meandrująca rzeka Noteć
oraz zbudowany w latach 1878-1882 Kanał Górnonotecki wraz
z rozległą siecią kanałów odwadniających. Szlak długości 25 km,
dostępny dla kajaków i małogabarytowych statków, łączy Noteć
z Kanałem Bydgoskim. Położony w części Pradoliny ToruńskoEberswaldzkiej, oddany został do użytku w 1892 roku. Zbudowano
go z myślą o zasilaniu w wodę Kanału Bydgoskiego. Po jego otwarciu uzyskano połączenie wodne pomiędzy Kanałem Bydgoskim
a Jeziorem Gopło, poprzez górną Noteć.
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Część południowo-wschodnia rozciąga się od Pszczółczyna po
Rynarzewo, obejmując część tzw. Bydgoskich Łąk Nadnoteckich,
leżących w depresji ok. 1 m względem przecinającego ten obszar
żeglownego Kanału Górnonoteckiego. System wodny na tym terenie
został przekształcony w latach 80. XIX wieku poprzez budowę licznych kanałów, jazów i śluz żeglugowych. W efekcie uzyskano spławny
szlak żeglugowy łączący jeziora kujawskie i pałuckie z Kanałem
Bydgoskim oraz zmeliorowany, rozległy obszar łąk, które wykorzystywano gospodarczo. Część północno-zachodnia chronionego
obszaru rozciąga się wzdłuż rzeki Noteci, od miejscowości Żurczyn
aż po Chobielin i Występ na południe od Nakła nad Notecią. Obszar
jest położony na terenie trzech powiatów: bydgoskiego, żnińskiego
i nakielskiego w gminach: Białe Błota (łąki na terenie Ciela i Prądek),
Łabiszyn i Szubin.

SZLAKI TURYSTYCZNE
Przez Gminę Białe Błota przebiegają szlaki turystyczne, które mogą
służyć wycieczkom zarówno pieszym, jak i rowerowym.
• Szlak Komputerków – 30,5 km
• Szlak „Relaks” – 17,8 km
• Szlak „Powstania Kościuszkowskiego” – 26,8 km
• Szlak im. Wojciecha Rzeźniackiego – 20,1 km
• Szlak „Nadnotecki” – 27,6 km

HISTORYCZNE OBIEKTY ZABYTKOWE
• kościół pw. Matki Boskiej Bolesnej w Cielu (murowany z czerwonej cegły, styl neogotycki, zbudowany w 1893 roku),
• kościół pw. NMP Wniebowziętej w Przyłękach (zbudowany
w 1916 roku),
• Kanał Górnonotecki ze stopniami wodnymi „Lisi Ogon” (1882)
i „Łochowo” (1882), z zespołem budynków mieszkalno-gospodarczych,
• kościół św. Kazimierza w Łochowie (murowany z czerwonej
cegły, zbudowany w 1902 roku).
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SPORT W GMINIE BIAŁE BŁOTA
Sport w Gminie Białe Błota zajmuje szczególne miejsce. Młodzież
z terenu gminy odnosi wiele sukcesów na szczeblu powiatowym,
wojewódzkim, a nawet ogólnopolskim. Wychodząc naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom mieszkańców, władze gminy dbają o to, by stale
rozwijała się baza sportowo-rekreacyjna. Do już istniejących obiektów: Stadion Lekkoatletyczny w Białych Błotach, boiska w miejscowości Łochowo, Lisi Ogon, Kruszyn Krajeński i Murowaniec, doszły
otwarte siłownie w sołectwach, obiekty dla amatorów sportów ekstremalnych – skateparki, powstała też pierwsza na terenie Gminy Białe
Błota (2019) Otwarta Strefa Aktywności (OSA) w Cielu. W Gminie
Białe Błota oprócz klubów sportowych, w których trenują przyszli
mistrzowie, działają również stowarzyszenia pozwalające swoim podopiecznym rozwijać się na polu takich dyscyplin, jak: piłka nożna, lekkoatletyka, gimnastyka artystyczna, judo, szermierka, tenis ziemny,
siatkówka, taniec. Można powiedzieć, że rok 2019 należał do piłki
nożnej. Do II Ligi awansował klub Spójnia Women Białe Błota, natomiast do IV Ligi awansował klub Sportis Łochowo. Dla usprawnienia zarządzania infrastrukturą powołano Centrum Obsługi Edukacji
i Sportu w Białych Błotach.
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OBIEKTY OŚWIATOWE
•
•
•
•
•
•
•

Szkoła Podstawowa im. Mariana Rejewskiego w Białych Błotach;
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Łochowie;
Szkoła Podstawowa im. Ks. Jana Twardowskiego w Przyłękach;
Gminne Przedszkole „Wróżka” w Białych Błotach;
Filia Przedszkola „Wróżka” w Zielonce;
Niepubliczne Przedszkole i Żłobek „Korona”;
Niepubliczne Przedszkole Artystyczno-Językowe „4 Pory Roku”
w Cielu;
• Żłobek „U Misia” w Łochowie;
• Niepubliczne Przedszkole Anglojęzyczne „Zakątek Przedszkolaka”
w Łochowie;

KULTURA
W naszej gminie działa Gminne Centrum Kultury z siedzibą przy ulicy
Czystej 1a w Białych Błotach z filią w Łochowie. Prężnie funkcjonują
świetlice, w których odbywają się spotkania oraz zajęcia dla wszystkich mieszkańców. Oferta kulturalna poszerza się, a jej atrakcyjność
sprawia, że korzysta z niej coraz większa grupa chętnych. Serdecznie
zapraszamy do skorzystania z oferty. Od strony muzycznej tradycję
podtrzymują m.in.: zespół „Łochowianie”, chór „Cantare” oraz chóry
działające przy szkołach i kościołach.
Imprezy i uroczystości:
• Narodowy Dzień Żołnierzy Wyklętych;
• Dzień Dziecka;
• „Wianki”;
• Święto Gminy Białe Błota;
• Święto Latawca;
• Święto Pieczonego Ziemniaka;
• Jarmark Bożonarodzeniowy;
• Koncert Noworoczny.
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GODZINY PRACY
URZĘDU GMINY BIAŁE BŁOTA
poniedziałek, środa, czwartek – 730-1530
wtorek – 730-1700
piątek – 730-1400
URZĄD MIEŚCI SIĘ W PIĘCIU LOKALIZACJACH:

ul. Szubińska 7

Wójt Gminy Białe Błota
Referat organizacyjny
Biuro Obsługi Klienta, stanowisko ds. działalności
gospodarczej, koncesji alkoholowych, USC, dowody osobiste,
meldunki
Referat podatków i opłat lokalnych
Referat budżetu
ul. Guliwera 4a (nad sklepami)

Biuro Rady Gminy
ul. Guliwera 11 (nad Pocztą Polską)

Referat zamówień publicznych, pozyskiwanie funduszy
Referat organizacyjny
Stanowisko ds. promocji i współpracy
z organizacjami pozarządowymi
Audytor wewnętrzny
Stanowisko ds. społecznych i ochrony zdrowia
ul. Szubińska 57

Referat gospodarki przestrzennej,
gospodarki nieruchomościami i ochrony środowiska
ul. Przemysłowa 8

Referat dróg i gospodarki odpadami
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Koronowo

Dobrcz
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Wydawnictwo Pomorza i Kujaw PiK Zbigniew Klimczak
Bydgoszcz 2019
www.wydawnictwo-pik.pl
Opracowanie powstało na zlecenie Urzędu Gminy Białe Błota
Tekst, fotografie oraz materiały topograficzne wykorzystane w opracowaniu
udostępnił Urząd Gminy Białe Błota
Wydawnictwo nie odpowiada za treść i aktualność danych dotyczących gminy.
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