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Sulinowie
PanR 1:1'. SANTA
Mariusz Gorgol
Przewodniczący Rady Miejskiej 
w Bornem Sulinowie

Odpowiadając na pismo nr R0.0003.1.2023.AŁ z dnia 17 lutego 2023r. w sprawie sprawdzenia 
wykonalności projektu polegającego na budowie ścieżki spacerowej wzdłuż brzegu jeziora Pile, wykonalności 
projektu polegającego na wykonaniu ścieżki rowerowo-pieszej z przystanku kolejowego w Silnowie do 
Silnowa Dolnego oraz w sprawie uregulowania sprawy terenu rekreacyjnego w Piławie informuję, co 
następuje:

Koncepcja zagospodarowania sportowo-turystycznego terenów położonych nad jeziorem Pile była 
opracowywana w latach 2013-14. Objęła ona zagospodarowanie terenów położonych nad jeziorem Pile 
w czterech miejscowościach: Bornem Sulinowie, Piławie, Silnowie „Dolnym" i Dąbrowicy. Zaplanowano 
wykonanie elementów infrastruktury technicznej (dróg, chodników, ścieżek pieszo-rowerowych, 
oświetlenia), obiektów sanitarnych (ogólnodostępnych ustępów i przebieralni), obiektów turystycznych 
(wypożyczalni sprzętu turystycznego, ośrodków turystycznych), obiektów i urządzeń sportowo-rekreacyjnych 
(pomostów, placów zabaw, boisk, toru rowerowego), obiektów małej architektury oraz zagospodarowanie 
terenów zielonych. Koncepcja zobrazowała ogólnie 34 zadania inwestycyjne w pięciu ww. obszarach.

Między innymi na bazie tej koncepcji ( ale nie tylko) zostały zrealizowane i są realizowane zadania 
inwestycyjne o charakterze sportowo- rekreacyjnym i turystycznym. Przykładem niech tu będzie : boisko 
treningowe do piłki nożnej w Bornem Sulinowie i inne realizowane w poszczególnych latach zadania 
związane z modernizacją infrastruktury sportowej, pole namiotowe wraz z budynkiem obsługi i pomosty 
rekreacyjne w ramach projektu " Rozwój infrastruktury kajakowej na terenie Dorzecza Parsęty" , Strefa 
Aktywnego Wypoczynku w Bornem Sulinowie i boiska sportowego ze skocznią do skoku w dal przy Szkole 
Podstawowej w Łubowie, place zabaw i siłownie zewnętrzne w różnych lokalizacjach itd.

Intensyfikacja realizacji pomysłów zawartych w koncepcji i innych mających na celu rozwój oferty 
turystycznej naszej gminy jest możliwa na tyle na ile pozwolą własne i zewnętrzne środki finansowe, które 
zostaną wyasygnowane w poszczególnych budżetach.

Propozycja wykonania analizy wykonalności projektu ścieżki spacerowej po terenie jez. Pile od parkingu przy 
drodze krajowej DK 20 do granicy terenu zabudowanego miejscowości Piława w kierunku m. Silnowo będzie 
szczegółowo rozpatrzona w terminie późniejszym po zebraniu wstępnych danych w szczególności 
geodezyjnych.
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Propozycja uregulowania kwestii korzystania z terenu rekreacyjnego położonego na działkach nr 194 i 197/3 
w Piławie poprzez realizację wyszczególnionych pomysłów wymaga głębszego rozeznania i uzgodnień z 
innymi zainteresowanymi w tym pod kątem generowania kolejnych kosztów.

Propozycja wykonania ścieżki pieszo-rowerowej od stacji kolejowej w Silnowie do Silnowa Dolnego przed 
ujęciem tego zadania w planach inwestycyjnych gminy wymaga przeprowadzenia analizy, która pokazałaby 
możliwości realizacyjne (formalne i techniczne) oraz ich orientacyjny koszt.
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