
Podsumowanie 
Gmina Koronowo posiada wiele walorów turystycznych, które wykorzystane w 

odpowiedni sposób, mogą przyczynić się do wzrostu i aktywizacji gospodarczej. Charakteryzuje 
się urozmaiconym krajobrazem, atrakcyjne jest bliskie sąsiedztwo rozległego zbiornika wodnego. 
Na jej terenie znajdują się liczne zabytki dóbr kultury, a chętni do uprawiania czynnego 
wypoczynku mogą uprawiać sporty wodne. 

Badana gmina powinna przyciągać wielu turystów, tym bardziej, że rozwija się tu turystyka 
weekendowa. Niestety, okazuje się, że baza noclegowa, szczególnie całoroczna, wykorzystana 
jest w niewielkim zakresie, a miejsca noclegowe dla mieszkańców Bydgoszczy znajdują się na 
ich działkach w domkach letniskowych. W nie najlepszym stanie znajdują się ośrodki wczasowe, 
dawniej będące własnością zakładów pracy. Za mało jest też dobrze przygotowanych plaż z 
różnego rodzaju atrakcjami, szczególnie dla dzieci. Walory wypoczynkowe, jakie posiada gmina 
Koronowo, winny służyć rozwojowi gminy, jej promocji nie tylko w najbliższym środowisku, ale 
na terenie całego kraju.  

Należy wykorzystać przy promocji gminy zarówno urokliwe miejsca położone nad 
Zalewem Koronowskim, dziewiczą przyrodę okalającą tereny Koronowa, jak i zabytki 
architektury – kościoły, zespoły pałacowo – parkowe, a także bogatą historię miasta, gdyż nie 
wszyscy wiedzą, że w 1410 roku odbyła się bitwa pod Koronowem, która również miała 
strategiczne znaczenie w potyczce Polaków z Krzyżakami. Warto byłoby pokusić się o 
stworzenie szlaków dydaktycznych, adresowanych do dzieci i młodzieży, zaproponować 
wypoczynek w tzw. „zielonych szkołach”. 

Należy podkreślić, że położenie gminy i rozwiązania komunikacyjne sprzyjają rozwojowi 
turystyki. Dobrze jest też rozwinięta infrastruktura komunalna. Duże znaczenie może mieć rozwój 
gospodarstw agroturystycznych, z nastawieniem na turystykę zrównoważoną, dzięki temu stopa 
bezrobocia miałaby tendencję malejącą. 

Niewątpliwą atrakcją gminy Koronowo jest obchodzenie obrzędu Sobótki, przypadającego 
w „noc świętojańską”. Należy wykorzystać zainteresowanie folklorem, kultywować stare 
tradycje, gdyż ludzie współcześni, mieszkańcy zjednoczonej Europy, nie mogą zapominać o 
swoich korzeniach. 

Przedstawione walory turystyczne oraz znaczenie zagospodarowania przestrzennego gminy 
Koronowo skłania do promowania gminy oraz inwestowania, gdyż przedsięwzięcia realizowane 
w gminie przyciągają turystów, a dzięki nim gmina ma większe szanse rozwoju. 

Jednakże zbyt skromne środki finansowe przeznaczone na finansowanie przedsięwzięć 
turystycznych są  istotnym hamulcem rozwoju gospodarczego gminy Koronowo. 
 


