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Nie tylko Most Chlebowy...
Most Chlebowy nad Kana∏em Raduni (zbudowanym w latach
1338-56) ∏àczy ulic´ Kowalskà z ulicà Korzennà. Jego z∏y
stan techniczny, wynikajàcy z d∏ugotrwa∏ego u˝ytkowania
(m.in. trzeba by∏o obni˝yç noÊnoÊç do 2,5 ton, zewn´trzne
elementy zagra˝a∏y bezpieczeƒstwu u˝ytkowników), wymusi∏
koniecznoÊç przeprowadzenia remontu.

P

race rozpocz´to w lipcu 2002
r., a zakoƒczono w po∏owie
kwietnia 2003 r. W ich wyniku
zmieni∏y si´ parametry tego
obiektu. Teraz noÊnoÊç mostu wynosi 30 ton, a d∏ugoÊç i szerokoÊç
ponad 16 m. Ponadto jego sklepienia wzmocniono ˝elbetowà konstrukcjà, most otrzyma∏ nowe
Êciany czo∏owe, przebudowane zosta∏o ca∏e uzbrojenie podziemne.
Go∏ym okiem widaç te˝ inne zmiany; sà nowe bariery, 4 stylowe
lampy, nawierzchnia brukowana
kostkà kamiennà zamiast asfaltu.
Obiekt jest te˝ oÊwietlony od
do∏u. Remont mostu kosztowa∏
miasto 650 tysi´cy z∏otych.
Most Chlebowy jest pod ochronà konserwatorskà. Na prze∏omie
XVII – XVIII wieku mia∏ on 8,5
metra szerokoÊci. Na poczàtku XX
wieku konstrukcja zosta∏a poszerzona poprzez dobudow´ dwóch
cz´Êci o szerokoÊci 5 m od strony
ul. El˝bietaƒskiej oraz 2,8 metra
od strony Wielkiego M∏yna. Poszerzenie mostu potrzebne by∏o do

przeprowadzenia (obecnie ju˝ nieistniejàcej) linii tramwajowej.
Oprócz mostu przebudowany
zosta∏ tak˝e 70 metrowy odcinek
ulicy Korzennej. Nawierzchni´ bitumicznà zastàpiono kostkà kamiennà, w zatoce postojowej
przed Ratuszem Staromiejskim
zwi´kszono liczb´ miejsc, przebudowano równie˝ chodnik po stronie ratusza. Ulica Korzenna z nawierzchnià kamiennà podkreÊla
pi´knà architektur´ Ratusza Staromiejskiego.
Okolice skrzy˝owania kana∏u
Raduni z ciàgiem ulic Kowalskiej
i Korzennej tworzy∏y dawniej centrum Starego Miasta. Pod koniec
XIV w. na tym terenie odnotowano dzia∏alnoÊç a˝ 90 ró˝nego rodzaju bran˝ rzemieÊlniczych.
W XV i XVI wieku pojawi∏y si´ tu
liczne browary. W XVII wieku
dzia∏a∏ tu piwowar i astronom
Jan Heweliusz. Zabudowa, która
powsta∏a na tym terenie na poczàtku XX wieku nie zosta∏a od-

budowana po zniszczeniach wojennych.
Zakoƒczona zosta∏a równie˝
przebudowa skweru. Z klinkieru
wykonano trasy spacerowe, pojawi∏o si´ stylowe oÊwietlenie.
Za∏o˝ono nowe trawniki, pojawi∏y
si´ tak˝e stylowe ∏awki. Nowym
ciekawym elementem jest na pewno zegar s∏oneczny. Stanie te˝ nowy pomnik Jana Heweliusza. Prace rozpocz´to w paêdzierniku
2002 r. a zakoƒczono w po∏owie
czerwca tego roku. Jedynie budowa nowego pomnika nastàpi nieco
póêniej. Wszystkie prace b´dà
kosztowa∏y miasto 1,3 miliona
z∏otych.
Nied∏ugo swój wyglàd zmieni
równie˝ po∏o˝ona nieopodal ulica
Podwale Staromiejskie. Wyremontowane zosta∏y ju˝ chodniki po
stronie budynków mieszkalnych,
obecnie trwa remont chodnika od
strony Placu Kobzdeja. Ulica Podwale Staromiejskie otrzyma nowà
nawierzchni´ asfaltowà. Z kolei
w listopadzie 2003 roku prywatny
inwestor zakoƒczy budow´ nowoczesnego centrum handlowo-us∏ugowego u zbiegu ulic Heweliusza
i Rajskiej. Przy okazji, wraz z budowà domu towarowego, wzd∏u˝
ulic Rajskiej, Gnilnej i Heweliusza
powstanà nowe chodniki. ■
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