Szanowny Panie Prezydencie
Jako człowiek wychowany w Gliwicach, nad Kłodnicą (Portowa 25), czuję się w obowiązku poinformować Pana, że wdawanie się UM w drogą inwestycję przy ul. Słowackiego, na polderach Ostropki, to nieporozumienie!!
Osobę, która wymyśliła i podpowiedziała Panu, że potok Ostropka jest zagrożeniem powodziowym Gliwic,
należałoby natychmiast zwolnić z UM jako osobę zupełnie niekompetentną i wpuszczającą Pana w… „maliny”!
I tutaj muszę wyjaśnić Panu co jest zasadniczą przyczyną zagrożenia powodziowego Gliwic…
Jest nią błędne mniemanie, iż na Kłodnicy, przed jazem na Portowej, należy ciągle utrzymywać maksymalny
poziom wody, by zapewnić jej dopływ do basenów Portu, taki, by mogła funkcjonować śluza „Łabędy”.
Kiedyś, gdy przez Port przewalały się miliony ton ładunków było to istotne. Ale dzisiaj, gdy Port… uśpiono…
Dam przykład… w 2010 roku, gdy już zalewało tereny Politechniki – nie spuszczono wody sprzed jazu na Portowej!!! Dlaczego? Obawiając się zalania firmy na Moniuszki - osobiście to sprawdziłem!
Jednak podstawową przyczyną zagrożeń powodziowych Gliwic, jest rezygnacja z zasilania Portu wodą odstaną i pozbawioną mułu, pobieraną ze zbiorników osadowych, nadal znajdujących się na lewym brzegu Kłodnicy, tuż przed jazem na Portowej. Gdy „PRL-owscy racjonalizatorzy” zdecydowali, że Port będzie zasilany bezpośrednio z Kłodnicy zupełnie nie orientowali się o zagrożeniach mogących z tego postanowienia wyniknąć.
Skutkiem takiej „racjonalizacji” stało się bezustanne zamulanie Portu oraz… wielkie zagrożenie powodziowe
Gliwic powodowane koniecznością utrzymywania wysokich stanów wody w Kłodnicy.
Pragnę nadmienić, że byli gospodarze Gliwic stworzyli system wodny obejmujący swym zasięgiem Kanał ,
Port, Kłodnicę i miasto – system, wydajny, bezpieczny i sprawdzony. Czyż nie lepiej odtworzyć ów system
zamiast wprowadzać jego kolejną, bzdurną modyfikację? Tym razem na niewinnej Ostropce? Modyfikację,
która Gliwicom nic nie da, a doprowadzi do zaburzeń ekologicznych w dzielnicy Wójtowa Wieś.
Panie Prezydencie.
Proszę swoim „specjalistom” zlecić analizę przeniesienia już zaplanowanej inwestycji z ul. Słowackiego na
ul. Portową w celu odtworzenia dawnego systemu stosunków wodnych z naszym mieście.
W razie konieczności, nie tylko ja, przydam im swojej wiedzy i materiałów.
Z poważaniem
inż. Ryszard Batko
Gliwice, dn. 2016.07.20.

