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Przez nadmorski las, w pobliżu
plaży i wydm. Rusza przebudowa drogi rowerowej na odcinku Pleśna (Ustronie
Morskie) – Mielno. To niezwykle atrakcyjny i ważny fragment Velo Baltica, jednego z
czterech głównych szlaków tworzących Sieć Tras Rowerowych Pomorza
Zachodniego. 26 kwietnia wicemarszałek Tomasz Sobieraj przekaże wykonawcy
teren budowy.

- Ten szlak w teorii istniał już od wielu lat, a jego atrakcją był mieleński las i
pobliskie bunkry. Teraz, stanie się rowerową trasą z prawdziwego zdarzenia.
Ruszamy z budową i chcemy jeszcze jesienią dojechać do mety. Narzuciliśmy sobie
mocne tempo, bo tylko w ubiegłym roku zbudowaliśmy i oznakowaliśmy ok. 110 km
tras. Ten nie będzie gorszy, a pamiętajmy, że bardzo wiele odcinków jest na etapie
projektowania – mówi wicemarszałek województwa zachodniopomorskiego Tomasz
Sobieraj.
W sezonie suchym piaszczyste, a w sezonie deszczowym pełne kałuż i błota. Do tej
pory były to drogi i ścieżki gruntowe, których stan z roku na rok się pogarszał. Teraz
wypięknieją. Jesienią, po zakończeniu składającej się czterech odcinków inwestycji,
będziemy mogli przejechać z Mielna do Kołobrzegu po asfalcie. W sumie powstanie
liczący ponad 21,5 km odcinek, w tym 9,48 km nowej trasy. Rowerowi turyści będą
mogli przejechać przez Mielno, Chłopy, Sarbinowo, Gąski, Ustronie Morskie i
Sianożęty gdzie nie brakuje takich atrakcji jak przystań rybacka w Chłopach,
Latarnia morska w Gąskach, czy 16 południk koło Chłopów. Wartość inwestycji
przekracza 7 mln zł, z czego ponad 6,1 mln zł to dofinansowanie z Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014- 2020.
Realizowany przez województwo zachodniopomorskie projekt Sieci Tras to
prawdziwa rowerowa rewolucja na Pomorzu Zachodnim, która już niedługo będzie
liczyła 1100 km szlaków. Jest to możliwe dzięki temu, że nowo budowane odcinki
łączą się ze ścieżkami rowerowymi, które zostały zbudowane, bądź są budowane
przez lokalne samorządy. Rowerowi pasjonaci za szlak o największym potencjale
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turystycznym, często wskazują właśnie Trasę Nadmorską czyli Velo Baltica,
prowadzącą wzdłuż Wybrzeża Bałtyku. Po połączeniu wszystkich istniejących i
budowanych odcinków, na terenie zachodniopomorskiego trasa będzie liczyć około
240 km.
Tylko w bieżącym roku na całej Sieci Tras ruszyła budowa i oznakowanie ponad 270
km dróg. Równocześnie będzie prowadzona dokumentacja projektowa dla kolejnych
483 km szlaków.
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