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Dot. Remontu ścieżek pieszo-rowerowych w Parku Leśnym Głębokie.

Rada Osiedla Głębokie Pilchowo (dalej: RO) zwraca się z wnioskiem o wykonanie w możliwie 
pilnym trybie :

1. Nawierzchni zjazdu/zejścia pieszego nad jezioro Głębokie.
Obecny stan ścieżki gruntowej zagraża zdrowiu użytkowników; lata wypłukiwania 
nawierzchni spowodowały odsłonięcie zalegającego niegdyś pod spodem gruzu, w części 
zbrojonego drutem. Brak przekierowania części wód opadowych na zjeździe i przebiegającej 
powyżej ścieżce (przedłużenie ul. Kąpieliskowej) powoduje dalszą destrukcję i wymywanie 
gruntu na zjeździe.
Konieczne jest naszym zdaniem wyremontowanie nawierzchni zjazdu poprzez wykonanie 
nawierzchni gruntowej wzmocnionej, wykonanie odwodnienia przez przekierowanie części 
wody opadowej na ścieżce powyżej zjazdu oraz na samym zjeździe, tak aby uniknąć 
zmasowanego strumienia wody płynącej zjazdem.
Konieczna jest również wymiana balustrady drewnianej wzdłuż zjazdu.

2. Wykonanie prac naprawczych oberwanego brzegu jeziora Głębokie w obrębie ścieżki 
pieszo-rowerowej.
Wnioskowany fragment ścieżki położony jest niedaleko opisanego w pkt. 1 zjazdu (jego 
charakterystycznym wyróżnikiem jest leżący w wodzie, pień zwalonego drzewa).
Oberwanie brzegu o wymiarach ok. 8,0 x 2,0 x 1,1 m ( dł x szer x głęb) stanowi zagrożenie 
dla korzystających ze ścieżek ponieważ zawęża szerokość ścieżki wchodząc znacząco w jej 
szerokość. Zawężenie w związku z głębokością oberwania ok. 1,10 m może stać się 
powodem nieszczęśliwego wypadku, szczególnie o zmroku. 



Wnioskujemy o podbudowanie oberwanego brzegu np. za pomocą koszy gabionowych, 
odtworzenie nawierzchni gruntowej ścieżki we właściwej szerokości oraz wygrodzenie 
ścieżki od strony jeziora balustradą drewnianą, na wzór istniejących w Parku Leśnym 
Głębokie.
Wnioskujemy ponadto aby fragment  ścieżki  na odcinku oberwanego brzegu – do czasu 
wykonania prac został zabezpieczony i wygrodzony tak ze względów bezpieczeństwa, jak i 
konieczności zabezpieczenia przed dalszą destrukcją będącą skutkiem poruszania się na 
uszkodzonym odcinku pieszych i rowerzystów.

RO uprzejmie prosi o  pilne zajęcie się wnioskowanymi sprawami ze względu na aspekt 
zdrowia i bezpieczeństwa użytkowników Parku Leśnego Głębokie.

   Małgorzata Radlmacher
Przewodnicząca Rady Osiedla

W załączeniu:
⁃ plan sytuacyjny dot. zjazdu
⁃ plan sytuacyjny dot. oberwanego brzegu
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