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Czwartek, 17 Kwietnia 2008  Szukaj w artykułach:
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W naszym mieście ubywa fontann 

W tym tygodniu zostanie rozstrzygnięty przetarg na trzyletnie 

utrzymanie bydgoskich wodotrysków 

Jarosław Jakubowski, Wtorek, 4 Marca 2008 

Bydgoszcz słynęła kiedyś z pięknych fontann. Dzisiaj nie dość, Ŝe ubywa ich 
z kaŜdym rokiem, to jeszcze nie grzeszą one architektoniczną urodą.  

Oazy spokoju i zieleni, 
ulubione miejsca spotkań i do 
pamiątkowych fotografii. 
„Miastotwórcza” rola fontann 
była nie do przecenienia. 
Dzisiejsze wodotryski to w 
większości pamiątki po 
budownictwie 
socjalistycznym. Fontanny na 
placu Teatralnym, w parku 
im. Witosa, przed budynkiem 
NOT przy ul. Jagiellońskiej, w 
parku na Wzgórzu 
Dąbrowskiego, a takŜe na 
skwerze Komedy naprzeciw 
filharmonii są raczej toporne 
w formie.  

Po najpiękniejszej i najsłynniejszej bydgoskiej fontannie „Potop” w dzisiejszym parku 
Kazimierza Wielkiego została jedynie misa, a sam monument zastąpiono plującymi 
wodą kamiennymi rybami. Na szczęście, trwają zabiegi społeczników zmierzające do 
rekonstrukcji „Potopu”. 

 Prawdziwą perełką jest 
„Studzienka” na Starym 
Rynku, która zachowała się w 
pierwotnej postaci, choć nie 
w pierwotnym miejscu 
(początkowo stała tam, gdzie 
obecnie pomnik Walki i 
Męczeństwa). Miejskich 
fontann ubywa. Prywatny 
inwestor, budując nowe 
kamienice, rozebrał 
wodotrysk przy ulicy 
Mostowej. Podobny los 
spotkał fontannę sprzed 
„Rywala” przy ulicy 
Gdańskiej. Z drugiej strony, 
niektórzy deweloperzy 
budujący w Bydgoszczy nowe 
budynki w ich otoczeniu 
umieszczają wodotryski. Tak stało się przy ulicy Emilii Plater i Wyczółkowskiego. 
Miasto koncentruje się raczej na utrzymaniu urządzeń, które jeszcze zostały - 
siedmiu fontann stacjonarnych i czterech pływających (po dwie na Balatonie i na 
starym Kanale Bydgoskim). Niedawno został ogłoszony przetarg na trzyletnie 
utrzymanie fontann w Bydgoszczy. Ratusz moŜe na ten cel przeznaczyć 70 tysięcy 
złotych. - Zgłosiło się dwóch oferentów, którzy jednak zaproponowali ceny 
przewyŜszające nasze moŜliwości. Być moŜe, będzie moŜliwe przesunięcie środków w 
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Los nie obszedł się łaskawie z bydgoskimi 

fontannami. /Fot. Tadeusz Pawłowski

 

„Potop” na pocztówce sprzed stu lat bardzo róźni się od 

miejsca, które moŜemy zobaczyć dziś w parku Kazimierza 

Wielkiego /Fot. Archiwum
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ramach budŜetu miasta, tak aby pokryć kwotę brakującą do zapłacenia za te usługi. 
Wykonawcę musimy wyłonić, Ŝeby juŜ od maja fontannom zapewnić utrzymanie - 
mówi Władysław Zawistowski z Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony 
Środowiska Urzędu Miasta Bydgoszczy. 

Jak się dowiedzieliśmy, przetarg powinien zostać rozstrzygnięty jeszcze w tym 
tygodniu. Do obowiązków opiekuna fontann będzie naleŜało dbanie o ich sprawność i 
czystość w trakcie sezonu trwającego od początku maja do końca października. W 
okresie zimowym trzeba czyścić ich baseny, a przed sezonem dokonywać przeglądów 
technicznych. 

Masz uwagi? Widzisz błąd? Zgłoś to administratorowi.  

Tagi: Region, Bydgoszcz, Architektura, Fontanna 
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PokaŜ treść wszystkich [1]  

Fontanny[0] 

(~Karol, 2008-03-04 22:05:08) 

Miasto Powinno Postawić pełno fontann Aby aŜ chciało się tu mieszkać trzeba w to 
zainwestować ...Odnowy Dróg , Zieleń i Fontanny tym miasto niech się zajmie a 
reszte zostawi... 
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Czytaj podobne: 

� Na ratunek bydgoskiej Wenecji  
� Dzięki Bogu, jest szacowny inwestor  
� Na środku placu stanie śmigłowiec?  
� W ogródkach piwo nie będzie się lało  
� Jubileusz z kluczem wiolinowym  
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