
 

Misie przed przeprowadzką 
 
Michał Sitarek, Czwartek, 20 Sierpnia 2009  

Ratusz szuka firmy, która wyremontuje misę fontanny „Potop”. Społecznicy 
zbierają pieniądze na kolejną rzeźbę. Czy w rekonstrukcji pomogą 
przedsiębiorcy? 

Stowarzyszenie Odbudowy 
Bydgoskiej Fontanny Potop 
zbiera pieniądze na drugą 
rzeźbę. Model wykonał Michał 
Pronobis, autor pierwszej 
figury, która stoi na placu 
przed „Drukarnią” - Kolejną 
rzeźbą jest męŜczyzna 
walczący z węŜem - mówi 
skarbnik stowarzyszenia, 
Wojciech Lech. - W odlewni 
zostały juŜ wykonane formy. 
Aby wykonać odlew, 
potrzebujemy około 100 
tysięcy złotych. Dlatego 
liczymy na wsparcie 
bydgoszczan i przede 
wszystkim przedsiębiorców. 
Odtworzenie najpiękniejszej 
fontanny w Bydgoszczy byłoby doskonałą promocją miasta na bardzo długie lata. 

Jeszcze w tym roku zostanie poddana renowacji misa fontanny „Potop”. - Przetarg, 
który właśnie rozpisaliśmy, składa się z dwóch etapów - wyjaśnia zastępca prezydenta 
Bydgoszczy, Lucyna Kojder-Szweda. - Teraz szukamy firm, które są gotowe podjąć się 
zadania, a następnie zaprosimy je do składania ofert. Od wykonawców oczekujemy 
demontaŜu misy fontanny, oczyszczenia, wzmocnienia i uzupełnienia ubytków bloków z 
piaskowca i płyt granitowych. Poza tym, zostaną wykonane: nowe dno, posadzki 
basenu, instalacje wodotryskowe, zasilanie do iluminacji pomnika i dysze wodne. 
Inwestycja obejmuje równieŜ roboty budowlane w podziemnych pomieszczeniach 
technicznych. Zerwany zostanie asfalt z nawierzchni placu wokół fontanny, by odsłonić 
mozaikę z kostki bazaltowej. Prace powinny być zakończone do 22 grudnia. Jednak 
niektóre wymagają odpowiednich warunków atmosferycznych, dlatego teŜ termin moŜe 
ulec zmianie.  

R e k l a m a  

 

Czy miasto dalej zamierza wspomagać odbudowę fontanny? - Zgodnie z umową, 
wzięliśmy na siebie renowację misy fontanny i przebudowę infrastruktury technicznej 
oraz zagospodarowanie terenu wokół wodotrysku. Za odbudowę rzeźb odpowiada 
stowarzyszenie. Na pewno będziemy namawiać przedsiębiorców i naszych partnerów 
do wsparcia inicjatywy. Jak dotąd, nie było większego zainteresowania. Jednak, jeśli 
misa fontanny będzie juŜ gotowa i zostanie w niej ustawiona rzeźba niedźwiedzicy z 
niedźwiadkiem, która w tej chwili eksponowana jest w tymczasowym miejscu, sądzę, 
Ŝe łatwiej będzie namówić ludzi do zaangaŜowania się w odbudowę - dodaje Lucyna 
Kojder-Szweda.  

RównieŜ „Express” będzie wspierał to dzieło. Na naszych łamach zamieścimy 
prezentacje najbardziej znaczących darczyńców. Chcemy w ten sposób - wspólnymi 
siłami wszystkich zakochanych w tradycji naszego miasta - jak najszybciej doprowadzić 
do restauracji jednego z najbardziej bydgoskich symboli. Czekamy na kontakt - tel. 
052 32 60 778. 

Jak pomóc? 

 

Gipsowy model rzeźby człowieka walczącego z węŜem / 
Fot. Wojciech Lech
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Na odlanie drugiej rzeźby, człowieka walczącego z węŜem, potrzeba około 100 tys. zł. 
Pomóc moŜna przelewając datki na konto nr 26 1020 1462 0000 7402 0103 1087 lub 
wysyłając SMS-a o treści POTOP pod numer 75550. Jego całkowity koszt to 6,10 zł. 

 

 drukuj
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