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1. WPROWADZENIE 

Punktem wyjścia do stymulowania rozwoju lokalnego poprzez turystykę jest szerokie 
pojmowanie produktu turystycznego. Ujęcie produktowe ma kapitalne znaczenie, ponieważ na 
współczesnych rynkach turystycznych dominującą rolę pełnią kompozycje produktowe 
zespalające różne elementy i składniki oferty (atrakcje, infrastruktura, dostępność 
komunikacyjna, informacja, usługi, etc.). Równie istotny jest usługowy charakter turystyki 
i związane z tym znaczenie profesjonalnych i wykwalifikowanych kadr, a więc wszystkich 
osób, mających kontakt z turystą-klientem. Dla pomyślnego rozwoju turystyki wyjątkową wagę 
mają również marketing, wpływający na zwiększenie liczby turystów krajowych 
i zagranicznych oraz przestrzeń turystyczna, której właściwe kształtowanie jest kluczowym 
elementem rozwoju turystyki w regionie w aspekcie zrównoważonego rozwoju, ochrony 
środowiska oraz dostępności komunikacyjnej. Głęboka analiza gospodarki turystycznej 
wskazała również, iż jej harmonijny rozwój nie jest możliwy bez współpracy i zintegrowanego 
współdziałania silnych (organizacyjnie, merytorycznie i finansowo) podmiotów publicznych 
i prywatnych, które są bezpośrednio zainteresowane sukcesem turystycznym obszaru LGD 
„Trzy Doliny”.   

Programowanie rozwoju turystyki to z jednej strony przeprowadzenie szczegółowej analizy 
istniejącego potencjału, a z drugiej wskazanie pewnych kierunków działań, którymi kierować się 
winny zarówno władze samorządowe, jak i lokalni przedsiębiorcy czy organizacje pozarządowe, 
czyli innymi słowy – wszyscy interesariusze rynku turystycznego.  

O tym, że turystyka odgrywa dużą rolę w strategicznych planach obszaru LGD „Trzy Doliny” 
świadczą zapisy lokalnej strategii rozwoju. Dwa z jej trzech celów ogólnych dedykowane są temu 
sektorowi gospodarki, w tym jeden w sposób bezpośredni (cel ogólny 1: Rozwój turystyki 
i rekreacji w oparciu o bogactwo „Trzech Dolin”) i drugi w sposób pośredni (cel ogólny 3: 
Zachowanie, rozwój i promocja zasobów naturalnych, dziedzictwa historyczno-kulturowego 
oraz tożsamości lokalnej). Zasadność rozwoju turystyki na omawianym obszarze wynika nie 
tylko z samego potencjału lokalnego, ale również z położenia wokół Bydgoszczy. Naturalną 
koleją rzeczy jest, iż obszar LGD „Trzy Doliny” staje się  zapleczem rekreacyjno-wypoczynkowym 
dla mieszkańców aglomeracji bydgoskiej. Czy może być czymś więcej i w jaki sposób to  
osiągnąć? Jaki kierunek powinna przybrać polityka promocyjna „Trzech Dolin” i czym tak 
naprawdę, z turystycznego punktu widzenia, są „Trzy Doliny” – na te wszystkie pytanie 
odpowiedź znajduje się w niniejszym raporcie. Opracowanie zostało bowiem poświęcone 
przeanalizowaniu potencjału turystycznego obszaru pod kątem możliwości wprowadzania / 
rozwijania funkcji turystycznych i wskazania dla nich konkretnych grup docelowych, a także pod 
kątem wyłonienia spośród znajdujących się tutaj atrakcji pewnych wyróżników / grup 
tematycznych, itp., które pozwolą na właściwe sprofilowanie oferty.  

Niniejszy raport jest podzielony na 3 zasadnicze części: 

1. Analizę atrakcyjności turystycznej 

2. Analizę zagospodarowania turystycznego  

3. Wnioski i rekomendacje  
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2. ATRAKCYJNOŚĆ TURYSTYCZNA OBSZARU LGD „TRZY DOLINY” 

Atrakcyjność turystyczna danego obszaru określana jest przede wszystkim na podstawie 
walorów naturalnych i kulturowych występujących na analizowanym terenie. Są to jedne 
z głównych elementów określających pozycję obszaru destynacji turystycznej i jednocześnie 
determinujących formy turystyki, jakie można na danym terenie rozwijać. Należy tutaj 
podkreślić, iż każdy obszar, nawet powszechnie uznawany za mało atrakcyjny pod względem 
turystycznym, ma szansę zaistnieć na rynku i doskonale się rozwijać. Jednak warunkiem jest 
tutaj po pierwsze znalezienie jego wyróżników, po drugie stworzenie oferty skierowanej do 
konkretnych grup odbiorców i po trzecie jej odpowiednie wypromowanie. Istnienie atrakcji, 
nawet obiektywnie niezwykle cennych, które nie są jednak w żaden sposób zagospodarowane 
i w odpowiedni sposób udostępnione dla ruchu turystycznego, nie spowoduje napływu 
turystów. Innymi słowy, aby dany obszar odniósł sukces, musi istnieć produkt turystyczny, 
stanowiący kompozycję walorów, infrastruktury i innych czynników, który oparty jest 
o unikalną ideę przewodnią. Dokonana poniżej analiza walorów turystycznych obszaru LGD 
„Trzy Doliny” ma doprowadzić do znalezienia takiej idei, dzięki której możliwa będzie 
segmentacja rynku potencjalnych odbiorców oferty turystycznej, która zostanie stworzona 
w oparciu o lokalny potencjał.  

 

2.1. WALORY NATURALNE 

Walory naturalne analizowanego obszaru mają niezwykle istotne znaczenie w kreowaniu 
produktu turystycznego. To od nich w dużej mierze zależą formy i rodzaje turystyki, które mogą 
być uprawiane. Wielkość i różnorodność występującego bogactwa przyrody stanowi nierzadko 
podstawową atrakcję dla odwiedzających region turystów. 

Na obszarze partnerstwa LGD „ Trzy Doliny” znajduje się wiele cennych terenów pod względem 
występowania walorów naturalnych. W Puszczy Bydgoskiej i w licznych rezerwatach przyrody 
oraz na innych obszarach objętych ochroną prawną znaleźć można wiele ciekawych i rzadko 
spotykanych gatunków fauny i flory. Ciekawa jest także sama rzeźba terenu. Ale najważniejszym 
atutem obszaru, także z marketingowego punktu widzenia, są rzeki, a właściwie doliny trzech 
rzek: Brdy, Wisły i Noteci, w których to położone są wszystkie gminy LGD. Czynnik ten stał się 
inspiracją do powołania do życia lokalnej grupy działania i powinien także odgrywać ważną rolę 
w rozwijaniu funkcji turystycznych. Założenie to spełnia w dużym stopniu Zalew Koronowski, 
który powstał ze spiętrzenia wód Brdy i stanowi najważniejszą atrakcję wypoczynkowo-
rekreacyjną omawianego obszaru. Akwen daje wielkie możliwości wypoczynku, zarówno 
biernego (plaże), jak i aktywnego (kąpieliska, żeglowanie, spływy kajakowe, wędkarstwo).  Po 
jeziorze pływają również statki pasażerskie. Jednocześnie okolice zalewu są bardzo dobrze 
zagospodarowane zarówno w bazę noclegową i gastronomiczną, jak i bazę paraturystyczną 
w postaci wypożyczalni sprzętu wodnego. Turystycznie wykorzystywane jest również jezioro 
Borówno w gminie Dobrcz (rekreacja – kąpieliska, plaże, wędkarstwo; ośrodek wypoczynkowy 
i pola namiotowe) oraz jezioro Jezuickie w gminie Nowa Wieś Wielka (rekreacja – kąpieliska, 
plaże, sporty wodne, ośrodek wypoczynkowy).  

Z siecią hydrograficzną nierozerwalnie związany jest także obszar Natura 2000 – Dolina Dolnej 
Wisły na terenie gminy Solec Kujawski, stanowiący ostoję dla ptaków lęgowych oraz 
migrujących (w tym gatunków chronionych i zagrożonych wyginięciem). Ponadto na terenie 
gminy Białe Błota funkcjonują dwa inne obszary Natura 2000: Dolina Noteci oraz Dolina 
Środkowej Noteci i Kanału Bydgoskiego. Wracając do tematu położenia geograficznego, ono 
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ma także duży wpływ na możliwości rozwoju funkcji turystycznych, bowiem gminy LGD 
otaczając miasto Bydgoszcz są dla jej mieszkańców naturalnym terenem wypoczynku i rekreacji. 
Obszar LGD jest w prawie 41% zalesiony, co także wywiera znaczący wpływ na jego 
atrakcyjność turystyczną. Największym zwartym kompleksem leśnym jest leżąca na wschód od 
Bydgoszczy Puszcza Bydgoska. Jest ona polodowcowym obszarem o wielkości ok. 45 000 ha, 
porośniętym borem sosnowym, w którym występują również dęby, brzozy i graby. Cechą 
charakteryzującą puszczę oprócz zróżnicowanego krajobrazu jest występująca tutaj najmniejsza 
ilość opadów w Polsce i niewielkie zaludnienie. Chociaż puszcza dawno utraciła swój pierwotny 
charakter, stanowi ona dla Bydgoszczy i okolic bezcenny obiekt przyrodniczy, pozostałość 
dzikich i nieprzystępnych puszcz średniowiecznych oraz ważne ogniwo naturalnego korytarza 
ekologicznego o znaczeniu międzynarodowym. Tereny leśne są tutaj w dużej mierze poddane 
ochronie prawnej z uwagi na swoje cenne wartości przyrodnicze. Na obszarze LGD znajduje się 
m.in. 9 rezerwatów przyrody o różnym charakterze (leśne, krajobrazowe, florystyczne), park 
krajobrazowy, 5 obszarów chronionego krajobrazu oraz kilkaset pomników przyrody.  Wśród 
ostatnich na wyróżnienie zasługuje Gaj Wyczółkowskiego w Jasińcu, który jest obok dworku w 
Gościeradzu i cmentarza we Wtelnie jednym z trzech miejsc związanych z tym wielkim artystą 
okresu Młodej Polski.  

 

 

 

 

2.2. WALORY KULTUROWE 

Walory kulturowe nazywane często antropogenicznymi stanowią w dużej mierze o atrakcyjności 
turystycznej danego obszaru. Według definicji są to obiekty materialne, ściśle związane 
z działalnością człowieka i przez niego wytworzone, stanowiące przedmiot wartościowy pod 
względem turystycznym (przedmiot zainteresowania turystów). Do kategorii tej zalicza się 
również niematerialne dziedzictwo, w tym kultywowane tradycje, obrzędy, imprezy, etc. 
W związku z tym, że gminy partnerstwa LGD „Trzy Doliny” stanowią swoistego rodzaju tygiel 
kulturowy, na który olbrzymi wpływ wywarła zarówno średniowieczna historia, czasy 
nowożytne, jak i okres zaborów, na terenach objętych audytem znaleźć można interesujące 
turystycznie obiekty.  

 

Krótka historia  

W ciągu pierwszych czterech stuleci naszej ery nastąpił wzrost wpływów rzymskich. W tym 
czasie szczególną rolę kulturotwórczą odgrywał szlak bursztynowy, którym „bałtyckie złoto” 
wędrowało do cesarstwa rzymskiego, a w odwrotną stronę sprowadzano biżuterię i przedmioty 
codziennego użytku. Handel tym surowcem odbywał się zarówno drogą morską na zachód, jak 
i drogą lądową na południe. Do rzadkich rarytasów z tego okresu należały kosztowne naczynia 
z brązu. 

W średniowieczu podstawową jednostką administracyjną w państwie były kasztelanie, które po 
XVI w. zostały przekształcone w powiaty, a miejsce kasztelanów zajęli starostowie. Najstarszą 
kasztelanią, którą odnotowano była kasztelania wyszogrodzka, o której pierwsze wzmianki 
pojawiły się już w 1145 r. Zdaniem historyków to z niej na początku XII w. wyłoniła się 

Powyższy krótki sumaryczny przegląd walorów naturalnych obszaru LGD „Trzy Doliny” 

wskazuje na duże możliwości rozwoju turystyki rekreacyjno-wypoczynkowej, a także 

turystyki edukacyjno-krajoznawczej. Naturalnym odbiorcą takiej oferty są natomiast 

mieszkańcy Bydgoszczy i okolic oraz oczywiście społeczność lokalna. 
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kasztelania bydgoska sąsiadująca z tą pierwszą. Obie kasztelanie obejmowały ziemie należące po 
dziś dzień do powiatu bydgoskiego. Pierwszym miastem w powiecie bydgoskim był Solec 
Kujawski, prawa miejskie nadał mu książę Kujaw Przemysł w 1325 r.  W 1359 r. Kazimierz III 
Wielki nadał przywilej zezwalający na założenie Koronowa. Przywilej ten został ponowiony 
jeszcze w 1368 r. i od tego momentu datuje się prawa miejskie Koronowa. Na terenie kasztelani 
znajdowały się nie tylko miasta, ale i wsie, które odznaczyły się w historii, a istnieją do dzisiaj 
i należą do gmin zrzeszonych w LGD „Trzy Doliny”: Byszewo, Osielsko, Przyłubie.  

Opisywany okres średniowiecza charakteryzował się umacnianiem dróg handlowych 
w kierunku Bydgoszczy, co zaowocowało wojną celną z zakonem krzyżackim w pierwszej 
połowie 1250 r.  

Dla historii obszaru LGD duże znaczenie ma przede wszystkim związane z zakonem cystersów 
dzieje Koronowa. Powstało ono jako osada zwana Smeysze i stanowiło własność biskupów 
kujawskich. W 1288 r. cystersi z Byszewa otrzymali osadę w ramach wymiany dóbr z biskupem 
kujawskim Wisławem za Dóbrcz, Perkowo oraz dziesięciny z tych oraz innych wsi. Opactwo 
powstało w 1290 r.  Po 1370 r. cystersi byszewscy byli w posiadaniu ponad 50 wsi, które 
tworzyły pewnego rodzaju kompleksy - pierwszy rozciągał się od północnego wschodu części 
kasztelani nakielskiej i połączony był z północną częścią kasztelani bydgoskiej, a za rzeką Brdą 
wkraczał na pole kasztelani wyszogrodzkiej. Drugi obszar złożony był z pięciu miejscowości 
położonych nad Wisłą w północno-wschodniej części kasztelanii wyszogrodzkiej. W 1410 r., 
kiedy to miała miejsce bitwa pod Koronowem między Polakami i zakonem krzyżackim, cystersi 
zostali zmuszeni do opuszczenia siedziby1. W XVI w. na skutek działań wojennych i najazdów 
krzyżackich klasztor wielokrotnie ponosił straty. W wyniku pierwszego rozbioru Polski 
w 1772 r. klasztor koronowski znalazł się pod zaborem pruskim, a w 1819 r. doszło do jego 
kasaty.  

Nie tylko cystersi odznaczyli swoje piętno na historii obszaru LGD, zrobili to bowiem także 
protestanci, a dokładniej menonici - odłam protestanckiego ugrupowania anabaptystów, który 
pojawił się w Polsce w połowie XVI w. przybywając z Fryzji i Holandii. Pod patronatem królów 
polskich, szlachty i władz miejskich menonici rozpoczęli intensywne zasiedlanie doliny Wisły 
i Pomorza. Następne fale migracji menonitów miały miejsce w 1784 i 1786 r., kiedy to 
przemieszczali się do wschodniej Małopolski, a przed 1795 r. powstał również zbór menonitów 
w Kazuniu na Mazowszu. Menonici odrzucają całkowicie chrzest dzieci, wprowadzają natomiast 
chrzest dorosłych, uznają również Eucharystię. Te dwa sakramenty rozumiane są przez nich 
jako zewnętrzny przejaw nieustannego oddziaływania Boga na wiernych. Menonici wzbraniają 
się przed obejmowaniem urzędów, służbą wojskową i przysięgą, obowiązuje ich surowa 
dyscyplina i karność kościołowi, wynikająca z dosłownego tłumaczenia nauk ewangelicznych. 
Elementy wiary i prawa panujące w obrębie gmin, cechy pozytywne jak: pracowitość, 
sumienność, uczciwość, surowa moralność, pomoc sąsiedzka, zwłaszcza podczas kataklizmów, 
wkrótce przekonały Polaków, że menonici nie stanowią żadnego zagrożenia. Ci regularnie płacili 
podatki (czynsz), a także niebagatelne kwoty w celu uzyskania zwolnienia dla synów od służby 
wojskowej i w ramach zadośćuczynienia meliorowali kolejne obszary podmokłe. Po rozbiorach 
Polski (po 1772 r.) sytuacja menonitów uległa pogorszeniu i wielu z nich opuściło Polskę. Dzięki 
menonitom i ich wielkim pracom melioracyjnym - budowom wałów przeciwpowodziowych 
i grobli, obszar dolinny został przekształcony w system pól uprawnych i pastwisk. Krajobraz ten 
przetrwał do dzisiaj wraz z pozostałościami specyficznej holenderskiej drewnianej zabudowy 

                                                             

1 Miejsce bitwy z Krzyżakami pod Koronowem w dniu 10.10.1410 r. to wzgórze pod Wilczem, na którym 
stoi pomnik upamiętniający to wydarzenie. 
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z cmentarzami, szkołami oraz domami modlitw, które możemy odnaleźć na audytowanym 
terenie.  

Od 1772 r.  powiat bydgoski znajdował się pod zaborem pruskim. Był to trudny okres 
charakteryzujący się walką o utrzymanie odrębności narodowej, bowiem ziemie powiatu 
bydgoskiego zamieszkiwały wówczas narody: polski, niemiecki, rosyjski i żydowski.  Większość 
kościołów i zabudowań dworsko-pałacowych pochodzi właśnie z tego okresu. W 1772 r. 
Bydgoszcz została stolicą obwodu nadnoteckiego, w 1806 r. departamentu bydgoskiego 
Księstwa Warszawskiego, a od 1815 r. regencji Wielkiego Księstwa Poznańskiego. Obwód 
nadnotecki podzielono na 4 powiaty: inowrocławski, nakielski, wałecki i bydgoski. Odzyskanie 
przez Polski niepodległości w 1918 r. oraz powstanie wielkopolskie (pomnik powstania znajduje 
się we wsi Brzoza w gminie Nowa Wieś Wielka) zdecydowały o przyłączeniu terenu obecnego 
powiatu bydgoskiego do Państwa Polskiego.  

 

Zabytki 

Zabytkowe obiekty stanowią dużą atrakcję turystyczną, świadczą bowiem o historii obszaru 
i pozwalają na jej poznanie. W wielu przypadkach to one są magnesem przyciągającym turystów, 
bowiem każdy chce zobaczyć ślady przeszłości. Nie dotyczy to jedynie wysokiej klasy, 
unikalnych zabytków, ale również obiektów mniej cennych, ale jakże interesujących nie tylko dla 
miłośników historii i architektury. Kluczem do sukcesu jest odpowiednia promocja obiektów 
i ich oznakowanie oraz zagospodarowanie najbliższego otoczenia.  

Na obszarze  LGD „Trzy Doliny” występują zarówno obiekty „tradycyjne” w swoim charakterze, 
które można spotkać również w innych częściach województwa czy też Polski, jak i obiekty 
unikalne. Niewątpliwie największą grupę zabytków, również tych objętych prawną ochroną 
konserwatorską są obiekty sakralne oraz pałace i dwory.  

Jeśli chodzi o kościoły, ich cechą charakterystyczną jest fakt, iż duża ich część powstała w czasie 
pruskiego panowania na tych ziemiach jako zbory ewangelickie. Dominującym stylem 
architektonicznym obiektów sakralnych jest w związku z tym neogotyk (styl charakterystyczny 
dla XIX w.). Perełkami wśród świątyń są obiekty drewniane, a wśród nich najstarszy tego typu 
obiekt na terenie powiatu bydgoskiego, czyli kościół pw. św. Marii Magdaleny we Włókach 
w gminie Dobrcz oraz kościół pw. Podwyższenia Krzyża w Żołędowie w gminie Osielsko. 
Niezwykle cennym zabytkiem jest również kolegiata pocysterska w Koronowie (obecnie 
bazylika mniejsza), dzięki której miasto znajduje się na szlaku cysterskim. Stanowi ona 
najstarszy obiekt historyczny na omawianym terenie, poszczycić się bowiem może ponad 700-
letnią historią. Dużą wartość przedstawia także pochodzący z lat 60. XIX w. kościół pw. 
Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Nowej Wsi Wielkiej.  

Unikalnym zabytkiem, ciekawym z uwagi na swoją historię oraz obecne przeznaczenie jest także 
koronowska synagoga, która wraz z kirkutem stanowi jedyne świadectwo żyjącej tutaj niegdyś 
ludności żydowskiej. Mówiąc o cmentarzach te również stanowią ważny element tutejszego 
krajobrazu kulturowego. W większości są to cmentarze ewangelickie, m.in. na terenie gminy 
Białe Błota, Sicienko i Dobrcz. Nekropolia we Wtelnie to miejsce wiecznego spoczynku Leona 
Wyczółkowskiego.  

Zespoły pałacowo-dworskie są także charakterystycznym elementem krajobrazu gmin 
wchodzących w skład LGD „Trzy Doliny”, niestety większość z nich nie jest w żaden sposób 
udostępniona dla turystów. Najczęściej obiekty są własnością prywatną lub też ich stan 
pozostawia wiele do życzenia i wymaga podjęcia prac restauracyjnych. Tak właśnie wygląda 
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sytuacja miejsca, które mogłoby stanowić wielką kulturową atrakcję LGD, jakim mógłby się stać 
dworek Leona Wyczółkowskiego w Gościeradzu. Został on wzniesiony według projektu samego 
artysty i jego przyjaciela inżyniera Kazimierza Szulisławskiego na miejscu dworku drewnianego 
w 1933 r. Niektóre z obiektów dworsko-pałacowych pełnią funkcje publiczne, jak np. 
pochodzący z końca XIX w. zespół pałacowo-parkowy w Kruszynie, w którym mieści się szkoła 
(i do którego przylega zabytkowy kościół) czy wzniesiony na początku XIX w. pałac w Żołędowie 
(obecnie Dom Samotnej Matki i przedszkole). Pomimo, iż są one dobrze zachowane i ładnie się 
prezentują, można je podziwiać jedynie z zewnątrz. Z turystycznego punktu widzenia za 
najważniejszą atrakcję wśród dworków i pałaców uznać należy oficynę dworską w Karolewie, 
w której mieści się założone w 1970 r. Muzeum Regionalne ze zbiorami znamienitego lokalnego 
działacza społeczno-kulturalnego Bronisława Zamojdzina. Jest to jedna z trzech placówek 
muzealnych na terenie LGD „Trzy Doliny”. W Solcu Kujawskim funkcjonuje bowiem Muzeum 
Solca im. księcia Przemysła, którego tematyka związana jest z dziejami Solca Kujawskiego 
i okolic oraz muzeum ponad 100-letniej historii tutejszej Ochotniczej Straży Pożarnej.   

Z krajobrazem architektonicznym obszaru LGD nierozłącznie związane jest osadnictwo 
holenderskie. Cechą budownictwa stosowanego przez menonitów było łączenie wspólnym 
dachem części mieszkalnej z gospodarczą i wykorzystywanie poddasza na magazyn. Przykłady 
takich budowli zachowały się m.in. w Przyłubiu i Otorowie w gminie Solec Kujawski. 

Cechą charakterystyczną omawianego obszaru jest również występowanie obiektów 
obronnych. Koronnym przykładem jest tutaj przystosowany do pełnienia funkcji turystycznych 
schron przeciwatomowy w Krąpiewie (obecnie Centrum Militarne Krąpiewo)2. 
Niezagospodarowane cały czas pozostają jednak bunkry – schrony betonowe na linii jezior 
Byszewskich (Batalion Obrony Narodowej Koronowo, wrzesień 1939 r.) oraz 17 żelbetonowych 
schronów również z 1939 r. na terenie gminy Sicienko (tzw. Przedmoście Bydgoskie). Należy 
tutaj podkreślić, iż w gminie Sicienko istnieją już plany dotyczące przekształcenia ww. obiektów 
w atrakcje turystyczne, m.in. poprzez stworzenie skansenu historyczno-wojskowego 
„Przedmoście Bydgoskie” w Kruszynie. Już obecnie powstaje natomiast przy współudziale 
Regionalnego Oddziału PTTK „Szlak Brdy” szlak turystyczno-edukacyjny obejmujący wszystkie 
schrony i wybrane elementy umocnień ziemnych na odcinku Kruszyn – Osowiec – Tryszczyn, 
które będzie stanowił uzupełnienie dla sieci istniejących już na terenie LGD szlaków 
turystycznych. W samej Kruszynie przy schronie obserwacyjnym zostały natomiast utworzone 
okopy, do których zwiedzający mogą wejść, żeby poczuć ducha historii.  

Obronny charakter miał niegdyś niewątpliwie również zamek krzyżacki, którego ruiny znajdują 
się w Nowym Jasińcu. Niestety z uwagi, iż położone są na terenie prywatnym, nie są dostępne.  

Poza wyżej wymienionymi na obszarze LGD „Trzy Doliny” znaleźć można jeszcze inne atrakcje, 
zarówno takie, które swoją historią sięgają dawnych czasów, jak i te współczesne. Wśród tych 
pierwszych na wyróżnienie zasługują m.in.: 

� wiadukt kolejowy linii Koronowo-Tuchola z 1909 r. w Buszkowie,  

� najwyższy w Europie most kolejki wąskotorowej Koronowo-Okole,  

� Skansen Rolniczy Rożen Stopka z XIX-wieczną chatą krajeńską pod Koronowem,  

                                                             

2 Ze względu na prowadzone w bunkrze prace modernizacyjne z dniem 19/06/2012 zwiedzanie zostaje 
wstrzymane do odwołania. Pozostała część Centrum Militarnego Krąpiewo (teren, strzelnice, tor off-road, 
pojazdy militarne) jest dostępna po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym; 
http://www.bunkierkrapiewo.pl (dostęp dnia 16/08/2012).  



Polska Agencja Rozwoju Turystyki S.A., ul. Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa 9 

� kompleks Jura Park w Solcu Kujawskim, w którym obok parku jurajskiego znajduje się 
Muzeum Ziemi im. Karola Sabatha, 

� uruchomione w 1999 r. Radiowe Centrum Nadawcze w Solcu Kujawskim, 

� pomnik - kamień położony na styku krzyżowania się 18 południka i 53 równoleżnika 
w Nowej Wsi Wielkiej.  

 

Życie kulturalne, tradycje i imprezy  

Obszar gmin LGD „Trzy Doliny” odznacza się bardzo bogatym życiem kulturalnym, którego 
animatorami są gminy i liczne instytucje kultury (m.in. Soleckie Centrum Kultury, Gminny 
Ośrodek Kultury w Nowej Wsi Wielkiej, Gminny Ośrodek Kultury w Sicienku, Białobłocki 
Ośrodek Kultury, Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Koronowie, Gminny Ośrodek Kultury 
w Osielsku oraz Gminny Ośrodek Kultury w Dobrczu). We wszystkich gminach LGD rokrocznie 
odbywa się wiele imprez o charakterze kulturalno-rekreacyjnym. Są wśród nich zarówno: 

� imprezy hołdujące wiejskim tradycjom i obrzędom, jak chociażby dożynki gminne, Noc 
Świętojańska w Koronowie,  

� imprezy związane z działającym tutaj rolnictwem i produkcją żywności, w tym Święto 
Śliwki w Strzelcach Dolnych, Święto Ziemniaka w Bytkowicach, Święto Rogala 
w Wudzynku czy Festiwal Muzyczny „Śliwka Fest”, Smaki Lata, Koronowskie Impresje 
Kulturalno-Kulinarne w Koronowie, Festiwal Folkloru i Twórczości Ludowej Powiatu 
Bydgoskiego w Sicienku,   

� imprezy o charakterze historycznym - Jarmark Cysterski wraz z inscenizacją bitwy pod 
Koronowem, 

� imprezy związane ze śpiewem - Festiwal Piosenki Żeglarskiej „Szuwarowe Szanty” 
w Koronowie, Arie operowe nad Zalewem Koronowskim, Festiwal Kapel Podwórkowych 
w Koronowie, Mariackie Wieczory Kameralne w kolegiacie,  

� imprezy sportowe - rajdy rowerowe, spływy kajakowe, „Bieg Sylwestrowy”, turnieje 
tańca, Ogólnopolski Rowerowy Marsz Grzybobrania, Rodzinny Rajd Rowerowy, Festiwal 
Turystyczno Sportowy Powiatu Bydgoskiego (Nowa Wieś Wielka i Białe Błota), 

� inne - festyny rodzinne, konkursy świąteczne, uroczyste obchody świąt 
okolicznościowych (dzień dziecka, matki, etc.), święta poszczególnych miast / gmin, np. 
Dni Solca, Święto Gminy Sicienko.  

Różnorodność i wielość imprez odbywających się na terenie LGD „Trzy Doliny” powoduje, iż 
znajdują one swoich odbiorców zarówno wśród społeczności lokalnej, jak i mieszkańców 
Bydgoszczy i innych części województwa kujawsko-pomorskiego. Sztandarową, bo znaną 
w całej Polsce imprezą, jest Jarmark Cysterski wraz z inscenizacją bitwy pod Koronowem, który 
ma swoich stałych bywalców. Dużego znaczenia nabierają także „Święto Śliwki” i „Śliwka Fest” 
(wydarzenie o charakterze muzycznym), które mają szansę stać się wydarzeniami 
wizerunkowymi „Trzech Dolin”. Kulinaria, produkcja rolna, tradycje i obrzędy, a także sport, 
które przewijają się przez tematykę imprez, stanowią jednocześnie ważny element potencjału 
turystycznego i tworzonego tutaj produktu turystycznego.   

Istotne z punktu widzenia tworzenia oferty oraz promocji obszaru wydaje się być dziedzictwo 
kulinarne. Do tej pory nie udało się odkryć jednej potrawy regionalnej charakterystycznej dla 
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obszaru „Trzech Dolin” (chociaż ustalenia i poszukiwani trwają), ale już dzisiaj można wyłonić 
produkty lokalne, które mają szansę stać się wizerunkową wizytówką analizowanego obszaru. 
Do najsłynniejszych należą wyroby kół gospodyń wiejskich z Kozielca i Strzelców Dolnych 
(w tym m.in. „Powidła Strzeleckie”, „Powidła Kozieleckie” i „Kiszona fasolka kozielecka”).   

Duże znaczenie mogą mieć również tradycje pszczelarskie (kultywowane m.in. pasiekę Jana 
Szeflera w Strzelewie w gminie Sicienko), garncarskie (kultywowane m.in. przez Tomasza 
Porazińskiego z Koronowa) i kowalskie (kultywowane m.in. przez Pracownię Kowalstwa 
Dawnego „Rosz” oraz Jana Koneckiego również z Koronowa). Z historycznego punktu widzenia 
pewne znaczenie mogą mieć tradycje przemysłu drzewnego charakterystycznego dla Solca 
Kujawskiego. Miasto to bowiem było niegdyś bardzo znanym ośrodkiem związanych z tą gałęzią 
gospodarki. Niestety obecnie tradycje te nie są w żaden sposób podtrzymywane, a i informacje o 
nich nie są ogólnie znane.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przeprowadzona powyżej analiza walorów kulturowych wskazuje na możliwy rozwój 

turystyki kulturowej przede wszystkim w kierunku turystyki edukacyjnej i krajoznawczej. 

Dominującym motywem podróżowania na teren LGD winna więc być chęć poznania, 

zgłębiania wiedzy, m.in. poprzez uczestnictwo w warsztatach i imprezach oraz 

interaktywny sposób zwiedzania ciekawych miejsc. Odbiorcami oferty powinni być 

mieszkańcy Bydgoszczy oraz oczywiście społeczność lokalna. 
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3. ZAGOSPODAROWANIE TURYSTYCZNE 

Zagospodarowanie turystyczne obszaru to z jednej strony dostępność obiektów noclegowych 
i gastronomicznych, a z drugiej możliwość korzystania ze szlaków turystycznych, obiektów 
małej infrastruktury, obiektów sportowo-rekreacyjnych, etc. Infrastruktura turystyczna to taki 
element produktu turystycznego, który umożliwia korzystanie z atrakcji w optymalny i również 
bezpieczny sposób. Stąd też ocena zagospodarowania turystycznego ma kapitalne znaczenie dla 
możliwości rozwoju funkcji turystycznych.  

 

3.1. BAZA NOCLEGOWA I GASTRONOMICZNA 

Baza noclegowa LGD „Trzy Doliny” opiera się przede wszystkim o obiekty agroturystyczne (choć 
nie są to funkcjonujące gospodarstwa rolne). Dużym potencjałem dysponują także ośrodki 
wypoczynkowe położone nad akwenami wodnymi, które stanowią właściwie jedyne miejsce 
zbiorowego zakwaterowania, które można wykorzystywać przy organizowaniu wycieczek 
szkolnych czy też kolonii (choć dużą liczbę miejsc noclegowych oferuje także Klub Jeździecki 
„Deresz”). Na opisywanym obszarze funkcjonuje również kilkanaście hoteli. Największą bazą 
noclegową dysponuje gmina Koronowo. Koncentracja gospodarstwa agroturystycznych 
występuje w gminie Dobrcz. 

Baza gastronomiczna mimo ciągłego rozwoju nie stanowi jeszcze mocnej strony „Trzech Dolin”. 
Przeważają tutaj punkty małej gastronomii (również sezonowe), brakuje z pewnością 
restauracji / karczmy serwującej kuchnię regionalną (regionalny charakter, niestety tylko 
z architektonicznego punktu widzenia, ma jedynie „Stopka”). Ciekawym miejsce na zjedzenie 
obiadu może być „Restauracja Jaskiniowa” w parku jurajskim, będąca sama w sobie atrakcją.  

O ile rozwój bazy noclegowej nie jest sprawą priorytetową (przy założeniu, że klientem 
docelowym oferty turystycznej LGD „Trzy Doliny” będzie mieszkaniec najbliższych okolic), o tyle 
niezwykle istotnym wydaje się być rozwijanie bazy gastronomicznej, przede wszystkim 
w oparciu o lokalne dziedzictwo kulinarne i lokalne produkty.   

 

3.2. SZLAKI TURYSTYCZNE 

Szlaki turystyczne stanowią niezwykle istotny element zagospodarowania turystycznego 
każdego obszaru, spełniają bowiem rolę łącznika poprzez integrowanie różnych walorów 
w jeden produkt / ofertę. Aby jednak mogły wypełnić tę właśnie rolę, muszą być w odpowiedni 
sposób oznakowane i wyposażone (zagospodarowane w elementy małej infrastruktury). 
Niestety szlaki biegnące przez obszar LGD „Trzy Doliny” takich założeń nie spełniają, choć ich 
ilość jest naprawdę duża. Większość z nich to jednak szlaki wytyczone przez tutejsze oddziały 
PTTK, które stanowią po prostu wytyczoną w terenie drogę oznakowaną konkretnym kolorem / 
znakiem. Brakuje na nich tablic informacyjnych i odpowiedniej małej infrastruktury, przez co nie 
mogą one spełniać w pełni swojej roli, zwłaszcza edukacyjnej. A ich potencjał już na dzień 
dzisiejszy jest naprawdę duży. 

Podkreślić należy istnienie na omawianym obszarze: międzynarodowego szlaku rowerowego 
Euroroute R1 oraz kajakowego szlaku Brdy (określanego w krajowych planach 
zagospodarowania turystycznego jako wodny szlak o znaczeniu międzynarodowym), które 
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w przyszłości mogą odegrać ważną rolę w budowaniu produktów liniowych i transregionalnych. 
Niezwykle ważne jest ponadto położenie Koronowa i Byszewa na Międzynarodowym Szlaku 
Cysterskim, który podobnie jak podane wcześniej szlaki, daje możliwość wpisania się 
w produkty o zasięgu ponadlokalnym, a nawet krajowym, i który może stanowić niezwykle 
ważny czynnik promocji. Istotne dla rozwoju turystyki na omawianym obszarze są także ścieżki 
edukacyjne i dydaktyczne, jak chociażby „Cysterski Gaj”, „Po wiedzę i zdrowie w Kozieleckie 
Uroczyska” czy ścieżka na terenie Nadleśnictwa „Żołdowo”. Ich znaczenie jest o tyle istotne, iż 
łączą one w sobie elementy walorów przyrodniczych i kulturowych. Przez omawiany obszar 
przebiegają także, jak wspomniano wcześniej, liczne szlaki piesze (m.in. Szlak Nadwiślański, 
Szlak Jeziora Koronowskiego, Szlak Umocnień Przedmościa Bydgoskiego, Szlak Leona 
Wyczółkowskiego), szlaki rowerowe  (w tym także tematyczne, jak „Świadkowie historii”) oraz 
powiatowy system ścieżek rowerowych.   

 

3.3. BAZA SPORTOWO-REKREACYJNA 

Pomimo iż baza sportowo-rekreacyjna co do zasady jest tworzona i wykorzystywana przede 
wszystkim przez mieszkańców danego obszaru, w przypadku „Trzech Dolin” ma ona 
niebagatelne znaczenie również z punktu widzenia ruchu turystycznego. Zdecydowanie 
najważniejszą rolę w tym kontekście odgrywać będą obiekty położone nad akwenami wodnymi, 
w tym m.in. budowane kompleksy sportowo-rekreacyjne przy plaży w Pieczyskach, Przystań 
Żeglarska „Tazbirowo” w Romanowie oraz kąpielisko nad jeziorem Jezuickim w Chmielnikach. 
Z punktu widzenia organizowania imprez, nie tylko sportowych, duże znaczenie mają hale 
sportowo-widowiskowe i stadiony miejskie w Koronowie i Solcu Kujawskim. Dodatkowo 
powodem przyjazdu na teren „Trzech Dolin” może być również znajdujący się pod Koronowem 
w Nowym Dworze Klub Jeździecki „Deresz” oraz cieszący się dużą popularnością park wodny w 
Solcu Kujawskim. Pozostałe obiekty sportowe to przede wszystkim boiska, hale i stadiony 
sportowe, których znaczenie turystyczne jest raczej marginalne.  Potrzeby w zakresie bazy 
sportowo-rekreacyjnej to przede wszystkim modernizacja i dalszy rozwój infrastruktury 
rekreacyjno-wypoczynkowej nad akwenami wodnymi.  
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4. WNIOSKI I REKOMENDACJE 

Analiza potencjału turystycznego obszaru LGD „Trzy Doliny” pokazała, iż zarówno istniejące 
walory, jak i stopień ich zagospodarowania są wystarczające dla rozpoczęcia procesu budowania 
zintegrowanego produktu turystycznego. Atrakcje, które funkcjonują na omawianym terenie są 
wykorzystywane w ramach pojedynczych ofert, brakuje natomiast myślenia systemowego. Na 
rynku brakuje ofert łączących w sobie różne atrakcje (w formie pakietów, niekoniecznie 
cenowych, ale niewątpliwie marketingowych).  

Biorąc pod uwagę rodzaje walorów turystycznych „Trzech Dolin” zasadnym wydaje się być 
stworzenie oferty skierowanej do trzech głównych grup odbiorców: 

� rekreacja i wypoczynek aktywny - mieszkańcy Bydgoszczy (młodzież i osoby dorosłe), 

� edukacja - dzieci i młodzieży, 

� rekreacja, wypoczynek aktywny i edukacja – mieszkańcy LGD „Trzy Doliny”.  

Propozycja ta zakłada: 

� wykorzystywanie wszystkich walorów turystycznych obszaru w równym stopniu, 

� zmniejszenie sezonowości ruchu turystycznego, 

� stworzenie sieci współpracy pomiędzy osobami fizycznymi i przedsiębiorcami, dzięki 
której na rynku pojawią się oferty turystyczne, 

� stworzenie partnerstwa publiczno-prywatnego w zakresie tworzenia nowych atrakcji 
i ofert turystycznych, przede wszystkim tych opartych o walory naturalne.  
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5. ZAŁĄCZNIKI 

Załącznikiem do niniejszego opracowania są zestawienia z pliku Excel: 

1) Walory naturalne 

2) Walory kulturowe 

3) Zagospodarowanie turystyczne  


