6
iegnàca przez pó∏ dzielnicy
Strzy˝a ju˝ zmieni∏a wyglàd na
odcinku od ul. dr. Franciszka Kubacza do ul. Stanis∏awa Wyspiaƒskiego. Jej koryto wy∏o˝ono ceg∏à klinkierowà, w dwóch miejscach po∏àczono brzegi stylowymi k∏adkami.
Wzd∏u˝ p∏ynàcej wody mo˝na spacerowaç brukowanà alejkà, po
zmroku oÊwietlanà latarniami stylizowanymi na gazowe. Z Gminnego Funduszu Ochrony Ârodowiska
i Gospodarki Wodnej zainwestowano w to przedsi´wzi´cie 1 100 000
z∏otych.
To poczàtek porzàdkowania tego, niedost´pnego kiedyÊ mieszkaƒcom zakàtka. Ponad dwa hektary
gruntu w rozwidleniu Strzy˝y i Potoku Królewskiego tu˝ po wojnie
zaj´∏o ogrodnictwo. Po jego zlikwidowaniu w 1990 r. pozostawiony
bez opieki teren poros∏y chaszcze.
Zarzàd Miasta zdecydowa∏ wi´c
o przeznaczeniu tych hektarów pod
zieleƒ publicznà i ich uporzàdkowaniu. Prace, na które miasto przeznaczy∏o 900 tysi´cy z∏otych, w∏aÊnie si´ rozpoczynajà, a projekt zagospodarowania jest atrakcyjny.
Pomi´dzy ulicami gen. Józefa Hallera, dr. Franciszka Kubacza, Stanis∏awa Wyspiaƒskiego i Konrada
Leczkowa powstanie park. Jego
osià ma byç alejka ∏àczàca ul. Wyspiaƒskiego ze skrzy˝owaniem ulic
dr. Kubacza i Ludwika Mieros∏awskiego, a w jej centralnym punkcie
stanie altanka, w której b´dzie si´
mo˝na schroniç w razie deszczu lub
przed
nadmiernym
s∏oƒcem.
W parku przewidziano dwa place
zabaw dla dzieci. Ten dla przedszkolaków otoczony zostanie barierkà, natomiast miejsce dla dzieci
z podstawówki odgrodzà pasma
krzewów. B´dzie te˝ wydzielona
cz´Êç sportowa z pochylnià dla
wrotkarzy i rolkarzy. Ponadto znajdzie si´ tu podest dla orkiestry,
ustawione zostanà ∏awki i stylowe
latarnie. Park ma bowiem przypominaç parki zak∏adane sto i wi´cej
lat temu.
NowoÊcià b´dzie na pewno ogrodzony wybieg dla psów, na którym
czworonogi b´dà mog∏y wyhasaç si´
do woli. Na przeciwleg∏ym kraƒcu
natomiast umieszczone zostanà
domki dla bezdomnych kotów. To
wniosek mieszkaƒców, którzy zbu-
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Mieszkaƒcy Wrzeszcza dopiero od
niedawna odkrywajà uroki potoków czy rzeczek – jak je potocznie
okreÊlajà – w swojej dzielnicy.
A to za sprawà porzàdkowania
tych cieków przez miasto i przywracania im dawnej ÊwietnoÊci.

Pi´kniejà
gdaƒskie
zakàtki

Tak wyglàda∏o zmodernizowane koryto Strzy˝y
i nowo zbudowana k∏adka tu˝
po zakoƒczeniu prac, czyli wiosnà 1999 r.

dowali ju˝ prowizoryczne schronienia dla mruczków i chcà, by te po˝yteczne zwierzaki nadal by∏y
w tym miejscu. Pozostanà te˝ go∏´bie w swoim go∏´bniku, a w pobli˝u
przydomowych ogródków zlokalizowana ma byç ostoja dla ptactwa;
specjalnie dla skrzydlatego bractwa
posadzone zostanà g∏ogi, rokitniki
i jarz´biny – czyli drzewa rodzàce
ptasie przysmaki. Nadal te˝ cieszyç
b´dzie oczy rosnàca tu wierzba krucha — pomnik przyrody. Tak wi´c
po urzàdzeniu parku, co ma nastàpiç do 30 maja 2001 roku, dotychczasowa symbioza na tym terenie
zostanie zachowana.
WczeÊniej, bo do 15 grudnia br.,
zmodernizowany zostanie – stanowiàcy jednà z granic parku – Potok
Królewski (tzw. Bystrzec II). Na odcinku od ul. Konrada Leczkowa a˝
do ujÊcia do Strzy˝y (co ma miejsce
na wysokoÊci skrzy˝owania ulic dr.
Kubacza i Ludwika Mieros∏awskiego) odbudowane zostanà umocnienia brzegowe, powstanie oÊwietlona alejka, b´dzie te˝ k∏adka. W realizacj´ tego zadania miasto zainwestuje prawie 650 tysi´cy z∏otych.
Zaplanowano tak˝e dalszà modernizacj´ koryta Strzy˝y – od ulicy
Stanis∏awa Wyspiaƒskiego a˝ do
stawów przy ul. Jana Kiliƒskiego,
wraz z budowà alejek wzd∏u˝ potoku. Gotowa jest dokumentacja, ale
prace wstrzymujà obawy SM
Wrzeszcz i niektórych mieszkaƒców o to, ˝e zak∏ócony zostanie spokój w pobli˝u ich domów. Tymczasem podobne alejki sà w rejonie ul.
Konrada Leczkowa i mieszkaƒcy
chwalà sobie mo˝liwoÊç spacerów.
Kontynuowane b´dzie tak˝e zagospodarowywanie terenu oÊrodka
rekreacyjnego nad Op∏ywem Mot∏awy. Na bastionach Wyskok, MiÊ
i Królik (od strony miasta) rozpocznie si´ budowa parku. m.in. odtworzone zostanie historyczne ukszta∏towanie terenu, a zbocza tych fortyfikacji — jak przed laty — poroÊnie trawa dajàc efekt wspania∏ego
dywanu. Na koronie znajdà si´ natomiast alejki, przy których stanà
∏awki i stylowe latarnie. Miasto wyda na porzàdkowanie tego terenu
s∏u˝àcego mieszkaƒcom Gdaƒska
ponad 770 tysi´cy z∏otych. Pierwsze efekty b´dà widoczne ju˝ pod
koniec maja 2001 r. ■

