Inwestycje 2019: Ścieżka rowerowa rowerowa z Kołbaskowa do Kamieńca

Aktualizacja 25.07.2019
Najnowsze kadry z budowy ścieżki rowerowej Kamieniec - Kołbaskowo.
Przypominamy, że w ramach inwestycji wyremontowane zostanie ok. 400 m drogi
gminnej w Kamieńcu. W tej chwili intensywne prace prowadzone są od strony
Kamieńca. Inwestycje realizuje spółka Maldrobud.
Zapraszamy do obejrzenia zdjęć w albumie Budowa ścieżki Kamieniec - Kołbaskowo
lipiec 2019 >>
Więcej o inwestycji tutaj http://bit.ly/2XIXbJv

25.06.2019
Ruszyła budowa ścieżki pieszo-rowerowej Kamieniec - Kołbaskowo, wraz z
400-metrowym odcinkiem drogi gminnej w Kamieńcu.

Prace rozpoczęły się od strony Kamieńca. Pracownicy firmy Maldrobud zaczęli od
wycinki drzew i krzaków. Rozebrali także już prawą część drogi gminnej (ul.
Chabrowa w Kamieńcu), z której zniknęła kostka brukowa (lewą stroną poruszają się
pojazdy wykonawcy oraz mieszkańców). Realizowane są już też prace nad ścieżką,
wykonano korytowanie pod trasę na kilkusetmetrowym odcinku, podbudowę oraz
położono krawężniki.
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– Tutaj dawniej była brukowana droga do Kołbaskowa, musiała być nawet szeroka,
w ziemi znaleźliśmy trochę starego bruku – powiedział jeden z pracowników.
Przypomnijmy, Gmina Kołbaskowo umowę ze spółką Maldrobud z Myśliborza
podpisała 27 maja 2019 roku. Przetarg na realizację inwestycji pn.: “Budowa ciągu
pieszo – rowerowego Kamieniec – Kołbaskowo, gmina Kołbaskowo” ogłoszony został
11 kwietnia 2019 roku, a otwarcie ofert nastąpiło 26 kwietnia. Spółka Maldrobud
zadeklarowała realizację inwestycji za 2.578 mln zł. Pozostałe cztery oferty były
droższe (od 2,824 do – 3,3 mln zł). Czas realizacji budowy – 150 dni. Termin
gwarancji i rękojmi - 60 miesięcy.
Nowy szlak będzie miał około 2,3 km długości. Ścieżka rowerowa rozpocznie się w
Kołbaskowie, w rejonie boiska Zrywu, pobiegnie na południe do Kamieńca. W
ramach inwestycji, jak już wspomnieliśmy, zostanie przebudowany także fragment
drogi gminnej w Kamieńcu (ulica Chabrowa, ok. 400 m).
Zadanie ma szansę zostać dofinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego. Wniosek pod nazwą „Budowa dróg rowerowych na terenie Gminy
Kołbaskowo w celu uzyskania dostępności komunikacyjnej i poprawy
bezpieczeństwa w ramach obszaru metropolitalnego - etap II” został wysłany kilka
miesięcy temu.
Galeria zdjęć zamieszczona z placu budowy w dniu 24 czerwca 2019 >>

03.06.2019
O inwestycji Gminy Kołbaskowo informuje Kurier Szczeciński

30. 05.2019
Umowa na budowę ścieżki pieszo - rowerowej Kamieniec - Kołbaskowo,
wraz z 400-metrowym odcinkiem drogi gminnej w Kamieńcu, została
podpisana.
Gmina Kołbaskowo umowę ze spółką Maldrobud z Myśliborza parafowała w
poniedziałek, 27 maja 2019 roku. Trzy dni później wykonawcy przekazano plac
budowy.
- Prace rozpoczną się za około dziesięć dni. Wcześniej musi być zatwierdzona
organizacja ruchu. Zaczniemy od wycinki drzew – mówi Krzysztof Moskalik,
kierownik budowy.
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Przypomnijmy, pięć przedsiębiorstw wyraziło chęć realizacji inwestycji pn.: “Budowa
ciągu pieszo – rowerowego Kamieniec – Kołbaskowo, gmina Kołbaskowo”. Przetarg
na roboty budowlane ogłoszony został 11 kwietnia 2019 roku (szczegóły tutaj
http://bit.ly/2UD4eD6). Otwarcie ofert nastąpiło w piątek, 26 kwietnia. Spółka
Maldrobud zadeklarowała realizację inwestycji za 2.578.859,81 zł. Pozostałe oferty
były droższe (od 2,8 do – 3,3 mln zł). Czas realizacji budowy – 150 dni. Termin
gwarancji i rękojmi - 60 miesięcy.
Nowy szlak będzie miał około 2,3 km długości. Będzie wiódł po śladzie dawnej,
wytyczonej jeszcze przed wojną drogi Kołbaskowo – Kamieniec. Dziś niewiele z niej
zostało, ale jej przebieg doskonale jest widoczny na mapach Google.
Ścieżka rowerowa rozpocznie się w Kołbaskowie, w rejonie boiska Zrywu, pobiegnie
na południe do Kamieńca. W ramach inwestycji zostanie przebudowany także
fragment drogi gminnej w Kamieńcu (ulica Chabrowa, ok. 400 m).
Zadanie ma szansę zostać dofinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego. Wniosek pod nazwą „Budowa dróg rowerowych na terenie Gminy
Kołbaskowo w celu uzyskania dostępności komunikacyjnej i poprawy
bezpieczeństwa w ramach obszaru metropolitalnego - etap II” został już wysłany.
Umowy o dofinansowanie Gmina Kołbaskowo spodziewa się na dniach.
Jak dziś wygląda szlak Kołbaskowo - Kamieniec? Zdjęcia http://bit.ly/2UxJ1u7

24.05.2019
W poniedziałek, 27 maja 2019 podpisana ma zostać umowa na budowę ścieżki
rowerowej Kołbaskowo - Kamieniec.

30.04.2019
Pięć przedsiębiorstw wyraziło chęć budowy ścieżki pieszo - rowerowej Kamieniec Kołbaskowo, wraz z 400-metrowym odcinkiem drogi gminnej. Oferta jednej z nich
okazała się niższa od kosztorysu.
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Przetarg na roboty budowlane związane z realizacją inwestycji pn.: “Budowa ciągu
pieszo – rowerowego Kamieniec – Kołbaskowo, gmina Kołbaskowo” ogłoszony został
11 kwietnia 2019 roku (szczegóły tutaj http://bit.ly/2UD4eD6). Otwarcie ofert
nastąpiło w piątek, 26 kwietnia o godz. 11.
Kwota, jaką Gmina Kołbaskowo zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zadania
wynosi 2.718.547,51 zł brutto. Zmieściła się w niej oferta spółki Maldrobud z
Myśliborza, która zadeklarowała realizację inwestycji za 2.578.859,81 zł. Pozostałe
oferty nieco przekroczyły kosztorys; spółka FDO z Tanowa - 3.310.911,38 zł, Eurovia
Polska S.A. - 2.824.193,48 zł, Elbud Szczecin - 2.978.847,88 zł, Strabag 3.263.626,01 zł. Firma druga i piąta deklarują realizację inwestycji w 210 dni,
pozostałe w 150 dni. Wszystkie termin gwarancji i rękojmi określiły na 60 miesięcy.
Nowy szlak będzie miał około 2,3 km długości. Będzie wiódł przez pola, po śladzie
dawnej, wytyczonej jeszcze przed wojną drogi Kołbaskowo – Kamieniec. Dziś
niewiele z niej zostało, ale jej przebieg doskonale jest widoczny na mapach Google.
Ścieżka rowerowa rozpocznie się w Kołbaskowie, w rejonie boiska Zrywu, pobiegnie
na południe do Kamieńca. W ramach inwestycji zostanie przebudowany także
fragment drogi gminnej w Kamieńcu (ulica Chabrowa, ok. 400 m).
Zadanie ma szansę zostać dofinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego. Wniosek pod nazwą „Budowa dróg rowerowych na terenie Gminy
Kołbaskowo w celu uzyskania dostępności komunikacyjnej i poprawy
bezpieczeństwa w ramach obszaru metropolitalnego - etap II” został już wysłany.
Umowy o dofinansowanie Gmina Kołbaskowo spodziewa się w maju.
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Jak dziś wygląda szlak Kołbaskowo - Kamieniec? Zdjęcia http://bit.ly/2UxJ1u7

----15.04.2019
Publikujemy film (kadry z drona i poziomu... zająca;) szlaku Kamieniec –
Kołbaskowo, gdzie wkrótce powstanie ścieżka pieszo-rowerowa.

----12.04.2019
Przetarg na roboty budowlane związane z realizacją inwestycji pn.:
“Budowa ciągu pieszo – rowerowego Kamieniec – Kołbaskowo, gmina
Kołbaskowo” ogłoszony. Oferty można składać do 26 kwietnia 2019 roku.
Szczegóły tutaj http://bit.ly/2UD4eD6
Nowy szlak będzie miał około 2,3 km długości. Będzie wiódł po śladzie dawnej,
wytyczonej jeszcze przed wojną drogi Kołbaskowo – Kamieniec. Dziś niewiele z niej
zostało, ale jej przebieg doskonale jest widoczny na mapach Google. Ścieżka
rowerowa rozpocznie się w Kołbaskowie, w rejonie boiska Zrywu, pobiegnie na
południe i w Kamieńcu zakończy się w rejonie ulicy Chabrowej, której ok. 400 m
odcinek zostanie w ramach inwestycji przebudowany. Mniej więcej po środku, z
wniesienia liczącego ponad 40 m n.p.m. rozpościera się piękna panorama na
okolicę.
Kosztorys przedsięwzięcia szacuje się na około 2,9 mln zł. W znacznej mierze ma
być sfinansowane ze środków unijnych. W ramach inwestycji zostanie
przebudowany także fragment drogi gminnej w Kamieńcu (ok. 400 m).
Jeśli nic nieoczekiwanego się nie wydarzy, to budowa może się rozpocząć za kilka
miesięcy. W przyszłości planowane jest przedłużenie ścieżki dla jednośladów w
stronę granicy w Rosówku.
Jak dziś wygląda szlak Kołbaskowo - Kamieniec? Zobacz zdjęcia http://bit.ly/2UxJ1u7

----21.03.2019
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Nowy szlak będzie miał około 2,3 km długości. Będzie wiódł po śladzie dawnej,
wytyczonej jeszcze przed wojną drogi Kołbaskowo – Kamieniec. Dziś niewiele z niej
zostało, ale jej przebieg doskonale jest widoczny na mapach Google. Ścieżka
rowerowa rozpocznie się w Kołbaskowie, w rejonie boiska Zrywu, pobiegnie na
południe i w Kamieńcu zakończy się w rejonie ulicy Chabrowej. Mniej więcej po
środku, z wniesienia liczącego ponad 40 m n.p.m. rozpościera się piękna panorama
na okolicę.
Kosztorys przedsięwzięcia szacuje się na około 2,9 mln zł. W znacznej mierze ma
być sfinansowana ze środków unijnych. W ramach inwestycji zostanie
przebudowany także fragment drogi gminnej w Kamieńcu (ok. 400 m).
Przetarg na realizację inwestycji zostanie ogłoszony prawdopodobnie jeszcze w tym
miesiącu. Jeśli nic nieoczekiwanego się nie wydarzy to budowa może się rozpocząć
za kilka miesięcy. W przyszłości planowane jest przedłużenie ścieżki dla
jednośladów w stronę granicy w Rosówku.
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