
Wnioski 
Rewitalizacja Bornego Sulinowa (miejscowości o niecodziennej przeszłości historycznej, 

zasobach kulturowych i przyrodniczych) ma zasadniczy wpływ na zagospodarowanie turystyczne 
miasta, a utworzenie markowego produktu turystycznego „Parku Trzech Kultur” dodatkowo 
podniesie jego wartość. 

Przylegający do miasta rozległy obszar poligonu, z jedynymi w swoim rodzaju budowlami, 
czy pozostałości umocnień Wału Pomorskiego, stanowią podstawę rozwoju coraz popularniejszej 
turystyki militarnej. Borne Sulinowo obok turystyki wypoczynkowej, pobytowej, zawsze będzie 
przyciągać wyspecjalizowanych turystów - pasjonatów militariów,  dlatego zagospodarowanie 
turystyczne obszaru skierowane jest przede wszystkim do nich.    

Małymi krokami tworzy się zagospodarowanie turystyczne. Jego rozwój  ograniczany jest 
również tym, że sprzedane po 1993 roku działki i pustostany stoją do dziś w niezmienionym 
stanie i trudno zmusić ich właścicieli do przeprowadzenia remontu i tym samym poprawienia 
krajobrazu miasta i okolic. Trwają natomiast prace przy zagospodarowaniu terenu położonego 
nad jeziorem Pile, postępuje budowa przystani żeglarskiej z infrastrukturą towarzyszącą. 

Specyficzna przeszłość historyczna i militarna jest podstawą do promowania miasta i 
tworzenia charakterystycznych produktów turystycznych. Uproszczony lokalny program 
rewitalizacji Bornego Sulinowa przewiduje duże zmiany w zakresie integracji społeczności 
lokalnych, zaangażowania mieszkańców w budowę zagospodarowania turystycznego i realizacji 
projektu o nazwie „Park Trzech Kultur”.   

Mieszkańcy Bornego Sulinowa dostrzegają wysoką atrakcyjność turystyczną tego miejsca. 
Zaznaczają, iż decyzja o zamieszkaniu na tym terenie była spowodowana poszukiwaniem nowego 
sposobu na życie.  Badania wykazały, że w większości są to osoby bierne, nie wykazujące 
inicjatywy w działaniach na rzecz zmian w mieście i okolicy, w szczególności dla potrzeb obsługi 
ruchu turystycznego.  

Położenie wśród lasów i jezior, nietuzinkowa historia, garnizonowa zabudowa, poligony 
oraz elementy wojskowe, tj. lotnisko, bunkry, areszt, place defilad, budynki sztabowe, walory 
urbanistyczne to atuty, które sprawiają, że Borne Sulinowo jest atrakcyjne turystycznie. 
Występują bardzo dobre warunki do rozwoju różnych form turystyki pobytowej i kwalifikowanej, 
w tym turystyki pieszej, rowerowej, kajakowej i konnej. Wartości te dają mieszkańcom 
możliwość dodatkowego dochodu, poprzez organizowanie turystyki i zagospodarowania 
turystycznego na tym terenie.  

Program rewitalizacji prowadzi także prace związane z „ożywieniem” społeczności 
lokalnej. Mieszkańcy miasta nie czują się zintegrowani z terenem. Mimo to postrzegają Borne 
Sulinowo jako miejsce atrakcyjne turystycznie. Z badań wynika także, iż mieszkańcy mają 
świadomość, że turystyka ma lub może mieć wpływ na rozwój miasta i okolicy, jak również na 
poprawę warunków ich życia. 
 


