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W imieniu Zarządu i mieszkancow Dzielnicy Aniołki składamy wnioski i zapytani
do prac odebranych przez Panstwa w dniu 15.06.2022 r. „Zagospodarowanie terenu
lesnego Wronia Gorka w Gdansku – etap II”.
Mimo kilkukrotnych prosb o umozliwienie przedstawicielom Rady uczestniczenia
w spisie odbiorczym, takiej mozliwosci nam nie dano, poniewaz nie zostalismy
poinformowani o terminie odbioru.
Poniewaz mieszkancy zwracają się do nas z licznymi zapytaniami o standard
wykonanych prac, zebrane pytania i uwagi przekazujemy z prosbą o wyjasnienie oraz
wskazanie, jak zauwazone problemy zostaną rozwiązane.
1. W obu altankach brakuje stołów i siedzisk. Trudno odgadnąć ich przeznaczenie:
schron przed deszczem? Zdaniem mieszkańców na chwilę obecną są bezużyteczne i
zapytują się o docelowe wyposażenie altan.
2. W lasku nie dokończono wypełnienia piaskiem ścieżek wysypanych tłuczniem. Tam,
gdzie piasek wysypano i ubito jest dobrze, ale są całe fragmenty luźnego tłucznia, po
którym słabo jeździ się np. rowerem lub wózkiem, a nawet spaceruje. Już w trakcie
prac zauważono, że część ścieżek była utwardzana mechanicznie i w tych miejscach

jakość wykonania jest lepsza, natomiast część ścieżek była wyrównana ręcznie i tam
korzystanie jest co najmniej utrudnione.

Zdjęcie 1. Fragment sciezki utwardzony mechanicznie o dobrych własciwosciach
uzytkowania

Zdjęcia 2,3. Przykładowe fragmenty sciezek bez własciwego utwardzenia i struktury

Zdjęcie 3. Jakosc wykonania zmienia się co kilka metrow – na krotkim odcinku przy
ławce sciezka utwardzona, nawierzchnia przyjazna w uzytkowaniu, na dole zdjęcia
i przy prawej odnodze widac wyraznie luzny tłuczen i otoczaki
3. Stromy podjazd u góry (do ulicy Giełguda) jest praktycznie teraz niemożliwy do
podjechania rowerem. Podobnie jest na tyłach Kolonii Przybyszewskiego. Kamienie
usypują się spod kół.

Zdjęcie 4. Nieutwardzony tłuczen i otoczaki bez odpowiedniej gliniastej warstwy
wierzchniej uniemozliwiają podjazd pod gorki

4.

Jakosc uprzątnięcia terenu pozostawia duzo do zyczenia. Przykład bezsensownie
pozostawionej ławki bez dostępu dla pieszych, zanurzonej w ziemi.

Zdjęcie 5. Porzucona ławka
5.

Mała infrastruktura na placu rekreacyjnym – smietniki nieoznakowane, bez dostępu
dla uzytkownikow, po kilku probach otwarcia zawiasy są juz wyłamane. Efekt - obok
wiecznie przepełniony kosz uliczny.

Zdjęcie 6. Nieoznakowane smietniki bez mozliwosci otwarcia od gory,
zawiasy juz wyłamane

6. Mała infrastruktura na placu rekreacyjnym – stoły piknikowe. Jakosc stołow
niewystarczająca, jeden z nich juz wygląda jak na ponizszym zdjęciu.

Zdjęcie 7. Jeden ze stołow na polanie rekreacyjnej

Prosimy o powazne potraktowanie zgłoszonych problemow.
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