
 

Potop coraz bliŜej placu Wolności 
 
Michał Sitarek, Piątek, 20 Marca 2009  

Gotowa jest lista projektów, które otrzymają wsparcie z puli na rewitalizację. 
Na placu Wolności stanie pierwsza rzeźba rekonstruowanej fontanny „Potop”. 
Wiele budynków zyska nowe elewacje.  

Lokalny program 
rewitalizacji był skierowany 
do 4 dzielnic: Śródmieścia, 
Leśnego, Kapuścisk i 
WyŜyn. Urzędnicy oceniali 
55 projektów, które 
spełniły wszystkie warunki. 
Wsparcie ostatecznie 
uzyskał co drugi. Najwięcej 
zmian będzie moŜna 
zauwaŜyć w centrum. 

Kolejne prace remontowe 
będą prowadzone w 
budynku przy ul. Grodzkiej 
18 na potrzeby WyŜszego 
Seminarium Duchownego. 
Przestanie teŜ straszyć 
zniszczony budynek przy 
jazie farnym. Zamieni się w „Dom Polski”. Ma to być instytut kultury skupiający 
intelektualistów zainteresowanych dorobkiem Jana Pawła II. Będą się w nim odbywać 
waŜniejsze imprezy religijne i miejskie. Wielu bydgoszczan cieszy teŜ wsparcie 
odbudowy „Potopu”. - To pieniądze na pierwszą rzeźbę, a nie całą fontannę - mówi 
wiceprezydent Bydgoszczy, Lucyna Kojder-Szweda. Wcześniej stowarzyszenie starające 
się o rekonstrukcję jednego z symboli Bydgoszczy otrzymało dofinansowanie z Urzędu 
Marszałkowskiego w Toruniu.  

Na liście znalazł się teŜ „plastyk”. Szkoła przy Konarskiego 2 otrzyma nową elewację. 
Natomiast w gmachu UTP przy Kordeckiego 20 wymienione zostaną stolarka okienna i 
dachówka. Po pieniądze sięgnęli teŜ przedsiębiorcy. Dofinansowana zostanie rozbiórka 
Kaskady, na miejscu której Adam Sowa zamierza postawić nowy budynek. Trwają 
prace projektowe. Rozbudowana zostanie teŜ kamienica przy Długiej 5 (o część 
uŜytkową) oraz przy Mostowej 5. Poza tym, konserwatorski remont będzie teŜ 
prowadzony w sali koncertowej oraz przy elewacji budynku na Gdańskiej, naleŜącym 
do Akademii Muzycznej. 

R e k l a m a  

  

Pieniędzy nie udało się zdobyć stowarzyszeniu z ul. Cieszkowskiego, które nie przeszło 
juŜ formalnego etapu konkursu. - Szkoda. Ta ulica to prawdziwa perełka architektury - 
mówią jej mieszkańcy. - Miasto, co prawda, pomaga przy remontach kamienic, ale 
trudno podziwiać piękno elewacji, gdy na jezdni stoi sznur samochodów, a chodnik 
wciąŜ czeka na remont. Drogowcy powinni chociaŜ odsłonić bruk - dodają. Jutro na 
naszych łamach przedstawimy projekty, które dostały wsparcie na WyŜynach, w 
poniedziałek przyjrzymy się Kapuściskom , a w środę osiedlu Leśnemu. 

 

Na pieniądze z rewitalizacyjnej puli „załapały się”, m.in., 
uczelnie. Lista projektów ze Śródmieścia w ramce poniŜej 
Grafika: Milena Wojtkowiak
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Co W Śródmieściu? 

� 1 - Fontanna „Potop” (pierwsza rzeźba), 2 - Mostowa 5 (rozbudowa), 3 - Długa 
5 (rozbudowa), 5 - Grodzka 1 (Dom Polski), 4 - Grodzka 18 - (remont), 6 - 
Kordeckiego 20 (remont dachu), 7 - Konarskiego 2 (elewacja), 8 - Rozbiórka 
„Kaskady”, 9 - Gdańska 20 (sala koncertowa).  

 
 drukuj
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