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Przekazanie odlewu "Nied źwiedzicy z 
nied źwiadkiem"

Stary Rynek, 19 kwietnia (niedziela), 
godz. 13.00

Niedźwiedzica "Potopu" w prezencie urodz... 
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19 kwietnia, w dniu 663. Urodzin Miasta Bydgoszczy,  odb ędzie si ę uroczyste przekazanie 
"Nied źwiedzicy z nied źwiadkiem", pierwszego elementu odbudowywanej fontan ny "Potop".

Uroczyste przekazanie rzeźby miastu poprowadzą:  
Konstanty Dombrowicz (Prezydent Miasta 
Bydgoszczy) oraz profesor Zygmunt Mackiewicz 
(Prezes Stowarzyszenia Odbudowy Bydgoskiej 
Fontanny "Potop").  

Odlew z brązu odpornego na korozję (gatunek BK331) 
wykonany został w pracowni odlewniczej Jacka 
Guzery w Masłowie (woj. świętokrzyskie) według 
modelu gipsowego autorstwa artysty - rzeźbiarza 
Michała Pronobisa z Radoszyc (woj. świętokrzyskie), 
absolwenta ASP w Krakowie.  

Uroczysty wjazd ulicami miasta na Stary Rynek 
zapewnią motocykliści z Klubu LKT Wyczół 
Gościeradz, a transport rzeźby z pracowni odlewniczej 
do Bydgoszczy firma AUTO-HOL Bydgoszcz Piotr 

Jodko.  

Odtworzona rzeźba "Niedźwiedzicy z niedźwiadkiem" waŜy ok. 800 kg, podstawa mierzy 2,10 m na 
1,55 m, wysokość maksymalna: 1,65 m, a długość całkowita w najdłuŜszym wymiarze aŜ 2,65 m. Ze 
względu na zły stan misy fontanny (wg ekspertyzy budowlanej z 2005 r. prof. dr hab. inŜ. Adama 
Podhoreckiego), na czas jej remontu odtworzona rzeźba ustawiona zostanie na placu przed Galerią
Drukarnia przy ul. Jagiellońskiej 1.  

Jak wspomóc odbudow ę bydgoskiej fontanny „Potop”? 

• przelew na konto PKO BP I O/Bydgoszcz: 26 1020 1462 0000 7402 0103 1087  
• bezpośrednio na witrynie Stowarzyszenia potop.bydgoszcz.pl  poprzez platnosci.pl - obsługiwane 
są karty płatnicze Visa/MasterCard oraz systemy elektronicznych przelewów bankowości 
internetowej.  
• SMS Premium o treści POTOP na numer 75550. Koszt to 6,10 zł (5 zł+VAT) / 1 SMS  
• juŜ wkrótce 1% podatku dochodowego dla Organizacji PoŜytku Publicznego (OPP) - dnia 8 kwietnia 
2009 r. złoŜono wniosek do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) o nadanie statusu OPP 

Uhonorowanie darczy ńców  

Zarząd Stowarzyszenia gwarantuje, iŜ te osoby prywatne, które wpłacą co najmniej 100 zł oraz firmy, 
które zasilą nasze konto kwotą co najmniej 1000 zł zostaną specjalnie uhonorowane umieszczeniem 
na liście darczyńców na witrynie internetowej oraz na specjalnych tablicach pamiątkowych, które 
pojawią się w pobliŜu odbudowanej fontanny.  

Od redakcji:  Przypominamy, Ŝe kaŜdy z Was moŜe zostać dziennikarzem obywatelskim serwisu MM 
Moje Miasto! Zachęcamy Was do zamieszczania artykułów oraz nadsyłania zdjęć z ciekawych 
wydarzeń i imprez. Piszcie teŜ o tym, co Wam się podoba, a co Wam przeszkadza w naszym 
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