Idealna
przestrzeń
Ostropką
–
głos
mieszkańcy

nad
mają

W Gliwicach powstanie nowa atrakcyjna przestrzeń rekreacyjnowypoczynkowa nad potokiem Ostropka. Wiadomo już, jak mogłaby
docelowo wyglądać. Teraz o poszczególnych elementach
zagospodarowania mogą współdecydować mieszkańcy.
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elektronicznej ankiety zamieszczonej >>>poniżej<<<
przekazania uwag na temat koncepcji projektowej.
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Obejmuje ona obszar w dzielnicy Wójtowa Wieś, pomiędzy
potokiem Ostropka a ul. Słowackiego. Teren nad potokiem ma
docelowo zmienić się w wielofunkcyjną przestrzeń publiczną –
ładną, zieloną, umożliwiającą spokojny relaks w gronie rodziny
lub znajomych, pozwalającą na różnorodną aktywność fizyczną i
organizowanie spotkań integrujących gliwiczan. Powinno to być
miejsce przyjazne dla osób w każdym wieku.

Koncepcja uwzględnia wykreowanie w miejscu obecnych terenów
trawiastych trzech obszarów: przestrzeni przyrodniczej,
przestrzeni koncentrującej funkcje wypoczynkowe i rekreacyjne
oraz przestrzeni sportowej.

Do dyspozycji mieszkańców może być m.in. plac zabaw
tematycznie związany z bezludną wyspą, nowe boisko, małe
ścianki wspinaczkowe, siłownie plenerowe – aerobowa dla mniej
zaawansowanych oraz druga do ćwiczeń siłowych i

kalistenicznych, podest wielofunkcyjny – przydatny jako scena
lub miejsce ćwiczeń i warsztatów.

Rowerzystom czy spacerowiczom przyda się placyk ze stolikami
piknikowymi – szczególnie podczas dłuższej wycieczki po
mieście. Z kolei mieszkańcy, którzy chcą poczytać książkę,
opalać się lub porozmawiać będą mogli skorzystać z wielu
miejsc do wypoczynku – z hamakami, leżakami lub ławami. Będzie
również polanka dla psów.

Wokół zaplanowano dużo zieleni. Zadbano o cenne drzewa rosnące
na łąkach, mają pojawić się też nowe drzewa, krzewy ozdobne,
łąki kwietne, trawniki, ścieżki, a wycinki zostaną ograniczone
do koniecznego minimum. Zachowana zostanie aleja lipowa nad
Ostropką, która będzie odnowiona i oświetlona.

– W tworzenie założeń do koncepcji zagospodarowania angażowali
się przedstawiciele lokalnej społeczności, z którymi
dyskutowaliśmy o różnych możliwościach – informuje Roksana
Burzak, naczelnik Wydziału Gospodarowania Wodami w Urzędzie
Miejskim w Gliwicach.
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Biprowodmel, a uwzględniają one dwie funkcje tego obszaru –
nie tylko rekreacyjną, ale także przeciwpowodziową.

Zgodnie z miejską strategią ochrony przed powodziami, teren
tzw. łąk nad Ostropką rezerwowany jest na zbiorniki
retencyjne. Tę funkcję mogą pełnić bardzo rzadko – raz na
kilka lub kilkanaście lat. Dlatego miasto chce, aby na co
dzień jak najlepiej służyły mieszkańcom.

–

Wykonanie

ziemnych

zbiorników

retencyjnych

w

miejscu

naturalnych łąk zalewowych jest zasadne z uwagi na fakt ich
historycznego wykorzystywania podczas wylewania wód z
Ostropki. Sprzyja temu naturalne ukształtowanie terenu. Na
decyzję wpływają doświadczenia minionych lat potwierdzające,
że fale powodziowe na tym niewielkim potoku powodują duże
straty. Zbiorniki pozwolą zredukować ewentualne wysokie
wezbrania wód potoku w przypadku intensywnych opadów
atmosferycznych – wyjaśnia Roksana Burzak.

Wybrana koncepcja najmniej ingeruje w istniejący teren.

Zakłada m.in. możliwie minimalną deniwelację oraz murki
oporowe o zróżnicowanej wysokości, a tam, gdzie to możliwe,
wały ziemne. Daje duże możliwości zagospodarowania oraz
powrotu do funkcji rekreacyjnych po ewentualnej akcji
powodziowej, a także większą elastyczność w obsłudze
infrastruktury hydrologicznej. – Uwzględniając do tego koszty
budowy i eksploatacji, wariant ten jest rozwiązaniem
najbardziej zrównoważonym – dodaje naczelnik.

Zgodnie z wytycznymi miasta, główny projektant
współpracuje z projektantem krajobrazu.

ściśle

– Aby osiągnąć jak najlepsze efekty i w pełni wykorzystać
potencjał zielonych terenów, taka współpraca przy
projektowaniu jest niezbędna. Będziemy ją zalecać w podobnych
realizacjach, np. na potoku Wójtowianka. Chcemy, aby równie
atrakcyjne przestrzenie publiczne, uwzględniające walory
przyrodnicze, powstawały w przyszłości także w innych
częściach miasta – mówi Mariusz Śpiewok, zastępca prezydenta
Gliwic.

Inwestycja ma być wykonywana etapami, a jej realizacja ruszy
po uzyskaniu przez miasto dofinansowania ze źródeł
zewnętrznych. W unijnej perspektywie finansowej na lata 2021 –
2027 dostępne będą środki na realizację działań
przeciwpowodziowych i miasto chce z nich skorzystać.
– Będziemy szukać wsparcia dla jak najszerszego zakresu prac.
Jeśli nie będzie takich możliwości, to docelowo teren
zagospodarowywać możemy sukcesywnie, rok po roku,
wykorzystując środki własne miasta. Szczegóły nie są
przesądzone, będziemy uwzględniać priorytety mieszkańców i
potrzeby wyrażane również w ramach budżetu obywatelskiego –
informuje Mariusz Śpiewok.

Koncepcja po przeanalizowaniu kolejnych uwag, w tym opinii
mieszkańców, skierowana zostanie do dalszego dopracowania
podczas projektowania.

Chcesz przekazać swoje uwagi do koncepcji docelowego
zagospodarowania terenu nad Ostropką? Masz czas do 10 czerwca!
Zobacz prezentację ze szczegółami i wypełnij elektroniczną
ankietę (link do ankiety znajdziesz w prezentacji).
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