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"Potop" wróci do parku
Zbieramy pieniądze na odbudowę najpiękniejszej bydgoskiej fontanny.
Nasi Czytelnicy są zgodni: fontanna "Potop" powinna jak najszybciej wrócić
do parku Kazimierza Wielkiego. Zapewniają, Ŝe wesprą finansowo
odbudowę wodotrysku.
Po naszych artykułach dotyczących odbudowy "Potopu" odebraliśmy
kilkanaście telefonów od bydgoszczan. Wszyscy przyklaskują działaniom
Stowarzyszenia Odbudowy Fontanny Potop.
Pani Janina Rachwalska mówi wprost: - Popłakałam się, gdy przeczytałam,
Ŝe "Potop" wróci do parku Kazimierza Wielkiego. To była taka cudna
fontanna. A jakie piękne fotografie wychodziły na jej tle. Pamiętam, Ŝe
zawsze przy "Potopie" był "leikowiec". Na Ŝyczenie robił zdjęcia, które
później moŜna było odebrać w pobliskim zakładzie fotograficznym.

Fontannę uroczyście odsłonięto
23 lipca 1904 roku (Fot. ze
strony www.potop.bydgoszcz.pl)

Przy "Potopie" fotografował się takŜe pan Marian Dołkowski. - Cieszę się, Ŝe
stowarzyszenie pod przewodnictwem profesora Zygmunta Mackiewicza tak
pręŜnie wzięło się za odbudowę fontanny. Dwie rzeźby będą gotowe juŜ za
kilka miesięcy. To prawda, Ŝe odbudowa całego wodotrysku pochłonie masę pieniędzy, bo moŜe nawet milion
złotych, ale jestem pewien, Ŝe uda się zebrać tę kwotę. Postanowiłem, Ŝe z najbliŜszej emerytury przekaŜę
kilkadziesiąt złotych na ten cel. Moi sąsiedzi, którzy równieŜ pamiętają "Potop", zapewniają, Ŝe pójdą w moje
ślady. Gdyby kaŜdy bydgoszczanin wpłacił choć dziesięć złotych, to juŜ by się uskładała prawie cała potrzebna
suma - mówi nasz Czytelnik.
Jak wspomóc odbudowę fontanny?
- MoŜna przelać pieniądze na konto PKO BP I O/Bydgoszcz: 26 1020 1462 0000 7402 0103 1087
- MoŜna równieŜ wejść na stronę www.potop.bydgoszcz.pl, bezpośrednio na witrynie Stowarzyszenia poprzez
płatności.pl Obsługiwane są karty płatnicze Visa/MasterCard oraz systemy elektronicznych przelewów
bankowości internetowej.
- MoŜna teŜ wysłać SMS-a o treści POTOP na numer 75550. Koszt to 6,10 zł (5 zł+VAT) za SMS-a.
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