Na spacer dawną linią kolejową z Iławy do Radomna. Zobacz,
jak wygląda ten teren [WIDEO]
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Jak wykorzystać tę piękną, słoneczną sobotę? Zapalony piechur i miłośnik krajoznawczych
aktywności Krzysztof Zakreta z Iławy proponuje spacer po śladzie dawnej linii kolejowej na
odcinku pomiędzy Iławą a Radomnem, a - jeśli ktoś ma ochotę na dłuższą wyprawę - to
nawet dalej, aż do Nowego Miasta Lubawskiego, na tym odcinku po już istniejącej ścieżce
rowerowej.

- Znakomitą pracę wykonali miasto, gmina i powiat
nowomiejski, budując ścieżkę rowerową dawnym
torowiskiem Nowe Miasto Lubawskie - Radomno komentuje mieszkaniec Iławy, który - tak jak wielu innych
sympatyków aktywnego spędzania czasu - ma nadzieję na
kontynuację tej inwestycji i połączenie z już istniejącymi

odcinkami ścieżki naszego miasta - Iławy. - Na
dokończenie tej inwestycji na iławskim terenie
czekają rowerzyści dwóch powiatów i turyści, ale
również uprawiający turystykę pieszą, biegacze, czy
rolkarze. Powstały odcinek trasy bitumicznej równej
jak lotnisko, z ławeczkami, stojakami, wiatą z
miejscem na grilla nie ma odpowiednika w naszym
powiecie. Wspaniale byłoby, aby zrealizować
brakujący 10-kilometrowy odcinek, z już istniejącym
10-kilometrowym dałoby to nowe możliwości dla
obydwu powiatów. Ponad 20 kilometrów trasy to nie
tylko bezpieczne treningi, podróżowanie, bezpieczna
turystyka, ale również miejsce na organizację
półmaratonów Iława - NML lub maratonów - dodaje
popularyzator turystycznych atrakcji naszych stron. Wielu moich znajomych jeździ na istniejący odcinek
samochodem, aby w Radomnie na parkingu przesiąść
się z samochodu na rolki lub rower i bezpiecznie
rozkoszować się pięknem nowomiejskich terenów,
lasów, pól, łąk, architekturą dawnych dworców
kolejowych. Iławo, do dzieła! Czekamy na bitumiczną
ścieżkę Iława - Radomno.
f
Aktualności w zakresie ewentualnych postępów tej inwestycji śledzimy na bieżąco, tymczasem
zobaczcie, jak wygląda teren, przez który brakujący odcinek ścieżki mógłby pobiec. Krzysztof
Zakreta wybrał się na spacer częściowo właśnie po śladzie dawnej linii kolejowej, która prowadziła z
Iławy do Radomna i dalej, aż do Tamy Brodzkiej. W terenie pozostały pewne, niewielkie ślady
kolejowej infrastruktury.
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Wybrane kadry ze spaceru...
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