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Dwie elbląskie fontanny, przy ulicy 1 Maja i na Placu Słowiańskim,
przygotowywane są do nowego sezonu. O ile pierwsza ma już za sobą czyszczenie niecki, w tej
chwili jest napełniania i jutro powinna zostać uruchomiona, to fontannę na Placu Słowiańskim
wciąż czeka uszczelnienie a Miasto określiło zakres robót niezbędnych do jej uruchomienia w
tym roku. Jednak, co istotne, będzie to tylko wstęp do poważniejszych prac konserwatorskich,
które należy podjąć w kolejnych latach, by fontanna odzyskała swój dawny blask i
funkcjonalność.
Wyczyszczona – napełniana
Trudnej sztuki czyszczenia płytek w fontannie przy ulicy 1 Maja podjęła się firma z Olsztyna,
koszt jej czyszczenia wyniósł 6 150,00 zł brutto. Teraz Elbląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów
i Kanalizacji rozpoczęło napełnianie fontanny wodą. Będzie to woda w obiegu zamkniętym, co
oznacza niższe koszty eksploatacji fontanny, oczywiście w trakcie sezonu woda będzie
wymieniana. Koszty uruchomienia i napełnienia fontanny zlokalizowanej przy 1 Maja wyniosły w
2013 roku 2 952,00 zł. brutto, w tym roku Miasto założyło podobną kwotę.
Szum wody po dłuższej przerwie
Fontanna przy Placu Słowiańskim była nieczynna przez dwa lata, kiedy w tym rejonie trwała
przebudowa drogi wojewódzkiej 503. Teraz, kiedy Plac Słowiański nie jest już placem budowy,
Miasto chce uruchomić fontannę, która powstała w 1908 roku. Choć nie zachowała się ona w
całkowicie oryginalnej formie, to elblążanie mają do niej wyjątkowy sentyment a Plac przy której
się znajduje łączy Stare Miasto z centrum.
Ostatnie prace przy fontannie prowadzone były w 2007 roku. Zakres prac objął wówczas
jedynie wymianę instalacji wodociągowej na nową wraz z zamkniętym obiegiem wody. Z
upływem czasu stan fontanny pogarsza się. W tej chwili dno niecki jest popękane i nieszczelne,
w złym stanie są kaskadowe schody fontanny. Naprawy wymagają ceglane elementy w
podziemiu fontanny, wymienić należy też zniszczone elementy kamienne. Prace naprawcze i
renowacyjne musi poprzedzić ekspertyza konserwatorska i stosowna wycena, co planowane
jest jeszcze w tym roku. Natomiast doraźnie, misy fontanny muszą być uszczelnione, by
uniemożliwić przenikanie wody do części podziemnej. To zadanie wykonane zostanie w maju.
Dopiero po uszczelnieniu fontanny będzie możliwe włączenie wody na sezon letni, co powinno
nastąpić w połowie czerwca.
I jeszcze jedna informacja dotycząca Placu Słowiańskiego. Na jednym ze spotkań z
mieszkańcami Jerzy Wilk prezydent Elbląga deklarował, że na Placu pojawią się ławki, aby
osoby, zwłaszcza starsze, mogły przysiąść w drodze pomiędzy Starym Miastem i centrum. Dwie
ławki ustawione będą wraz z czerwcowym uruchomieniem fontanny.
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