Inwestycje 2018: Przebudowa drogi w Karwowie i budowa ścieżki rowerowej Karwowo - Wa

Aktualizacja 2.01.2019

Prace pod nazwą "Przebudowa dróg gminnych we wsi
Karwowo oraz budowa ścieżki rowerowej KarwowoWarnik, gmina Kołbaskowo" zostały zakończone,
inwestycja została odebrana.

Na drodze we wsi leży nowy asfalt i chodniki. Poza wsią nową ścieżką rowerową
można dojechać do Warnika. Mniej więcej w połowie trasy, w pobliżu akwenu,
można odpocząć i przysiąść na ławce.
Widoki z trasy są przepiękne. Teren jest mocno pofałdowany, uroku dodaje mu
spory pobliski akwen, za nim wyłania się piękna panorama Szczecina. Ci którzy ją
widzieli twierdzą, że widok na stolicę Pomorza Zachodniego najpiękniejszy jest
właśnie z tego miejsca, szczególnie w słoneczny dzień.
Ścieżka Karwowo - Warnik jest pierwszym elementem większej całości. W planach
jest jej przedłużenie w stronę Przecławia, gdzie ma połączyć się z istniejącą od kilku
lat Szwarcówką (ścieżka rowerowa Przecław - Kołbaskowo - Rosówek - granica). W
przygotowaniach jest także ścieżka rowerowa po trasie dawnej kolejki wąskotorowej
CPO (z Niemiec, przez Barnisław, Karwowo, Będargowo do Warzymic), która
otrzymała właśnie dofinansowanie z programu Interreg (czytaj tutaj
http://kolbaskowo.pl/index.php/gmina/realizowane-inwestycje-i-projekty/biezace-inw
estycje/2731-projekt-budowa-drog-rowerowych-na-terenie-gminy-kolbaskowo-w-cel
u-uzyskania-dostepnosci-komunikacyjnej-i-poprawy-bezpieczenstwa-w-ramachobszaru-metropolitalnego )
Dodajmy, że 9 listopada 2018 roku Małgorzata Schwarz, wójt Gminy Kołbaskowo
oraz Mariusz Sarnecki, starosta policki uroczyście otworzyli alejkę upamiętniającą
100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości. Na ścieżce Karwowo – Warnik, od
strony tej drugiej miejscowości, posadzono 25 drzewek szlachetnych gatunków
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(graby i buki) oraz postawiono okolicznościową tablicę.
Inwestycja kosztowała ok. 6 mln złotych (w tym sama ścieżka rowerowa 1,5 mln zł).
Gmina Kołbaskowo na inwestycję otrzymała 80% unijnego dofinansowania. Prace
wykonała firma Strabag.

Trwają prace związane z przebudową drogi w Karwowie
oraz budową ścieżki rowerowej na odcinku Warnik Karwowo.
W maju rozpoczął się remont drogi gminnej w Karwowie (700 m) oraz budowa
ścieżki rowerowej z Karwowa do Warnika (1,7 km).
Cały projekt obejmuje również budowę ścieżki rowerowej Rosówek - Granica
Państwa (jest już podpisana umowa z policką firmą Lik-Bud, prace mają rozpocząć
się w przyszłym roku) oraz w przyszłości ścieżki rowerowej Siadło Dolne - Kurów.
Pierwszą warstwę asfaltu na całej długości drogi gminnej położono w poniedziałek,
15 października. Prace mają potrwać dwa dni. Wcześniej położono chodniki.
Ścieżka Karwowo - Warnik jest pierwszym elementem większej całości. W planach
jest jej przedłużenie w stronę Przecławia, gdzie ma połączyć się z istniejąca od kilku
lat Szwarcówką (ścieżka rowerowa Przecław - Kołbaskowo - Rosówek - granica). W
przygotowaniach jest także ścieżka rowerowa po trasie dawnej kolejki wąskotorowej
CPO (z Niemiec, przez Barnisław, Karwowo, Będargowo do Warzymic).
Najnowsze zdjęcia z Karwowa, gdzie remontowana jest droga gminna, można
zobaczyć na fanpage Gminy Kołbaskowo (Facebook) >>

Ścieżka rowerowa
Ścieżka rowerowa jest przedłużeniem budowanej drogi gminnej w Karwowie, w
związku z tym zostanie udostępniona rowerzystom dopiero po uzyskaniu pozwolenia
na użytkowanie całego odcinka - ścieżki i drogi.
- Ze względów bezpieczeństwa nie możemy ścieżki rowerowej udostępnić wcześniej,
ponieważ prace budowlane będą nadal prowadzone na odcinku drogi. Dlatego
prosimy mieszkańców oraz rowerzystów o cierpliwość i wyrozumiałość - wyjaśnia
Anna Cembrzyńska, rzecznik firmy Strabag, która realizuje inwestycję.
Inwestycja "Przebudowa dróg gminnych we wsi Karwowo oraz budowa ścieżki
rowerowej Karwowo-Warnik, gmina Kołbaskowo" kosztuje ok. 6 mln zł (w tym sama
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ścieżka rowerowa 1,5 mln zł). Gmina Kołbaskowo na inwestycję otrzymała 80%
unijnego dofinansowania.
Termin wykonania zadania to grudzień 2018 roku.
Więcej zdjęć w galerii Facebook >>

Zapraszamy do obejrzenia filmu:

Więcej informacji na 3 str. Aktualności (wersja on-line >>)
Zdjęcia w galerii Facebook >>
Zdjęcia z lipca 2017: Galeria w serwisie Facebook
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Warto obejrzeć także ten film na temat ścieżek rowerowych w Gminie Kołbaskowo:

WIęcej informacji na temat ścieżek rowerowych znajduje się tutaj:
http://kolbaskowo.pl/index.php/turysci/walory-turystyczne/szlaki
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