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Wytrzyma PARK NAD STRZY¯¥
nawet
50 ton
Zakoñczy³a siê modernizacja
mostu nad Kana³em Na Stêpce.
Obecnie stanowi on jedno z dwóch
po³¹czeñ komunikacyjnych O³owianki z miastem. Wytrzyma obci¹¿enie do 50 ton.

Pierwotnie wyspa po³¹czona by³a
Mostem Kamieniarskim (wczeniej
nazywanym Szafarskim lub Mot³awskim) o konstrukcji zwodzonej. Przez
wieki zapewnia³ on dojazd umo¿liwiaj¹c jednoczenie ¿eglugê po Kanale Na Stêpce. Na prze³omie XIX i
XX wieku przebudowano go na most
sta³y i w takim kszta³cie przetrwa³ sto
lat. Budowa na wyspie elektrociep³owni wymusi³a postawienie drugiego mostu - kolejowego, dla umo¿liwienia dostawy opa³u. W koñcu lat
50. wymieniono jego konstrukcjê
non¹. Po likwidacji bocznicy kolejowej na pocz¹tku lat 90. most przystosowano do potrzeb drogowych
zabudowuj¹c torowisko nawierzchni¹ drewnian¹, przykut¹ blachami stalowymi. Obecnie ten obiekt in¿ynierski przeszed³ kolejn¹ modernizacjê.
Jej celem by³o zbudowanie mostu
drogowego w pe³nym tego s³owa znaczeniu czyli z dojazdami, dojciami
dla pieszych, sygnalizacj¹ wietln¹.
Wykonawc¹ przebudowy mostu,
wy³onionym w przetargu, by³o
Przedsiêbiorstwo Dróg i Mostów sp.
z o.o. Prace trwa³y 9 miesiêcy - rozpoczêto je pod koniec wrzenia ub. r.
a zakoñczono 26 czerwca 2001 r.
Funkcjê inwestora zastêpczego pe³ni³ Zarz¹d Dróg i Zieleni w Gdañsku.
W zwi¹zku z planowan¹ budow¹
mariny na Kanale Na Stêpce oraz
przebudow¹ Mostu Kamieniarskiego
na zwodzony, most nad Kana³em Na
Stêpce bêdzie jedynym sta³ym po³¹czeniem O³owianki z miastem.

Mieszkañcy Wrzeszcza maj¹ nowy
park w rejonie ulic Wyspiañskiego,
Hallera, Kubacza, Leczkowa. Za³o¿ono go na zaniedbanym terenie. Park
zajmuje ponad dwa hektary. Jest tu
malownicza altanka z ³aweczkami,
nawi¹zuj¹ca stylem do II po³owy XIX
wieku, tak samo jak inne elementy
ma³ej architektury: ¿eliwno - drewniane ³awki z oparciem, kosze na mieci, czy latarnie. Nie brak te¿ miejsc
do zabawy dla dzieci m³odszych i nieco starszych, a m³odzie¿ mo¿e szlifo-

waæ umiejêtnoci wrotkarskie na specjalnie w tym celu zaprojektowanej
pochylni. Na placyku sportowym
znalaz³o siê miejsce na stó³ pingpongowy i do gry w koszykówkê. Uwagê zwraca te¿ pionierskie rozwi¹zanie jakim jest wybieg dla psów. Park
nies³ychanie szybko wrós³ w pejza¿
tej czêci Wrzeszcza. Niektóre jego
fragmenty mo¿na zobaczyæ poni¿ej
na zdjêciach. Warto jednak wybraæ
siê na przechadzkê i odpocz¹æ w³anie w parku nad Strzy¿¹.

