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Nowoczesne place zabaw dla dzieci w różnym wieku, strefa relaksu, strefa dla seniorów, czy
nowy amfiteatr – to tylko część atrakcji, które czekają na mieszkańców i turystów w Parku
Dolinka. Rewitalizacja Parku kosztowała prawie 13,5 mln złotych.

- Witam wszystkich bardzo serdecznie na dzisiejszym otwarciu Parku Dolinka. Szczególnie, w
ten dzisiejszy Mikołajkowy dzień, witam najmłodszych mieszkańców naszego miasta, którzy
będą głównymi beneficjentami tej inwestycji. Po wielu latach przywróciliśmy ten Park do
korzystania przede wszystkim przez mieszkańców, chociaż podejrzewam, że i spoza Elbląga
będą chętni, aby z niego korzystać. To obszar prawie 9 hektarów. Mamy tu około 160 urządzeń
do zabawy i rekreacji. Oprócz placów zabaw dla dzieci jest też strefa dla seniorów, amfiteatr,
czy miejsce do relaksu. Życzę wszystkim dobrej zabawy i wypoczynku w tym miejscu.
Chciałbym, aby te urządzenia służyły jak najlepiej – mówił podczas otwarcia Prezydent Witold
Wróblewski.
YzqxJSuhOfA
Park zaprojektowała firma LS-Projekt Maciej Sikorski. Wykonawcą robót budowlanych w
zakresie zagospodarowania terenu wraz z przebudową amfiteatru był Zakład Ogólnobudowlany
inż. Mirosław Markiewicz. Wykonawcą dostawy i montażu urządzeń wraz z
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zagospodarowaniem poszczególnych stref parku była natomiast spółka NOVUM.
- Bardzo dziękuję projektantom i wykonawcom. Dziękuję również wiceprezydentowi Januszowi
Nowakowi oraz Pani dyrektor i pracownikom Departamentu Inwestycji Urzędu Miejskiego –
podkreślał Prezydent Witold Wróblewski.
- Bardzo dziękuję za współpracę. Mam nadzieję, że stworzyliśmy coś dobrego, co będzie służyć
wszystkim pokoleniom elblążan - zaznaczył w imieniu wykonawców Mirosław Markiewicz.
Inwestycja kosztowała prawie 13,5 mln złotych, z czego ponad 9,6 mln złotych stanowiło
pozyskane przez Prezydenta dofinansowanie ze środków unijnych.
Szczegółowe informacje dotyczące projektu pn. „Rewitalizacja Parku Dolinka w Elblągu”
W wyniku realizacji projektu powstał park wypoczynku i rozrywki, miejsce spotkań i rekreacji dla
mieszkańców oraz turystów.
Projekt obejmował rewitalizację zdegradowanej otwartej przestrzeni publicznej Parku Dolinka
będącej historycznym miejscem spotkań, rekreacji i wypoczynku oraz rewitalizację byłego
obiektu animacji społecznej poprzez przebudowę amfiteatru na obiekt o charakterze
kameralnym.
Założenia ogólne projektu:
• nadanie funkcji poszczególnym częściom parku,
• zastosowanie nieszablonowych rozwiązań,
• zastosowanie naturalnych i funkcjonalnych materiałów,
• podkreślenie indywidualności i niepowtarzalności parku,
• zachowanie naturalnego charakteru parku.
Całkowity koszt inwestycji: 13 461 297,60 zł, w tym:
• dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 8 Obszary wymagające rewitalizacji, Działanie
8.2 Rewitalizacja miejskiego obszaru funkcjonalnego Elbląga – ZIT bis: 9 624 564,88 zł
(71,5%),
w tym w ramach projektu:
- „Rewitalizacja Parku Dolinka w Elblągu”: 8 886 973,09 zł,
- „Rewitalizacja przestrzeni parkowych w Elblągu”: 737 591,79 zł,
•

środki własne Gminy Miasto Elbląg: 3 836 732.72 zł.

Realizacja projektu:
Etap I - Zagospodarowanie terenu Parku Dolinka w Elblągu wraz z przebudową amfiteatru
Zakres Etapu I:
a. wykonanie nowych ciągów pieszo-rowerowych (ok. 7 300 m2) z ławkami (62 szt.) i
koszami na śmieci (50 szt.),
b. przebudowa istniejącego amfiteatru (253 miejsca siedzące, scena o średnicy 10 m,
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platforma schodowa dla niepełnosprawnych, zasilanie i iluminacja sceny),
c. budowa nowego oświetlenia (138 słupów) oraz monitoringu wizyjnego (32 kamery),
d. wykonanie remontu istniejących schodów,
e. wykonanie nowych nasadzeń: 54 szt. drzew, 2 568 m2 zieleni, 530 m2 trawników,
f. wykonanie regeneracji ok. 17 000 m2 istniejących trawników.
Etap II - Dostawa i montaż urządzeń wraz z zagospodarowaniem stref w Parku Dolinka w
Elblągu.
Roboty budowlane i dostawy były realizowane na powierzchni 8,85 ha. Zamontowanych zostało
ok. 160 urządzeń zabawowych, rekreacyjnych i elementów małej architektury
Zakres Etapu II:
a. wyposażenie placów zabaw dla różnych grup wiekowych:
• dla dzieci w wieku 0-3 lat – bujaki, zestaw zabawowy dla najmłodszych, domek, labirynt,
statek, huśtawki, karuzele i zjeżdżalnia podwójna.
• dla dzieci w wieku 3-5 lat - centrum wspinaczkowe, centrum zabawowe z wieżą, tramwaj,
pływająca podłoga, trampolina, huśtawki i tunel dżdżownica,
• dla dzieci w wieku pow. 5 lat – duży i mały zestaw wspinaczkowy, park trampolin, zjazd
linowy, kołowrotek, hamaki, huśtawka i karuzela,
• plac zabaw „górka” – zestaw startowy z trzema zjeżdżalniami, 4 zjeżdżalnie rurowe, 2 zjazdy
linowe, duży zestaw parku linowego, trapy, liny do wspinaczki i słupki do skakania, zestaw
zabawowy pierzeja,
• strefa street-workoutu
b. wyposażenie stref relaksu, w tym: stoły piknikowe, leżaki, 6 grilli, 2 stoły do ping-ponga, 2
stoły do szachów).
c. wyposażenie strefy seniora, w tym: stoły biesiadne z ławami, pergole, podest do tańca, grill,
urządzenia siłowni plenerowej,
d. wykonanie nawierzchni na placach zabaw i ciągach komunikacyjnych (nawierzchnie Eco,
sztuczna trawa i nawierzchnie piaskowe, nawierzchnie drewniane wokół placów zabaw,
nawierzchnie mineralne, dwie plaże),
e. urządzenia siłowni plenerowej wzdłuż ciągu pieszego
f. stojaki na rowery
Wiecej zdjęć https://www.facebook.com/photo/?fbid=4243758712395844&set=pcb.4243766665728382
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