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Kolejna rzeźba z fontanny Potop coraz 
realniejsza 
 

Prawdopodobnie juŜ wiosną do Bydgoszczy trafi kolejna 
rzeźba odbudowywanej fontanny "Potop". Do 
stowarzyszenia, zajmującego się rekonstrukcją 
wodotrysku, trafiło dziś 2 tys. euro. Czek w imieniu 
spadkobierców dawnych właścicieli zakładu przekazała 
dyrekcja Bydgoskich Fabryk Mebli. 

Ofiarowane dziś fundusze 
mają pozwolić na 
zakończenie prac nad 
wizerunkiem człowieka 
walczącego z węŜem 
morskim. To juŜ druga, po 
rzeźbie niedźwiedzicy, część 
rekonstruowanej fontanny 
"Potop". Zniszczony w 1943 
roku wodotrysk jest dziełem 
berlińskiego artysty 
Ferdinanda Lepcke. Jego 
autorstwa jest takŜe rzeźba 
bydgoskiej Łuczniczki.  

Fontanna "Potop" w całej okazałości ma ponownie stanąć w 
parku Kazimierza Wielkiego juŜ za kilka lat. Obecnie trwają 
prace nad odnowieniem niecki i zbiórka pieniędzy na odlew 
centralnej rzeźby wodotrysku.  

Bartosz Wiśniewski  
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WIĘCEJ W DZIALE

WZRASTA OGLĄDALNOŚĆ 
ZBLIśEŃ 
WYSOKOŚĆ OPŁAT 
ABONAMENTOWYCH I ZNIśKI 
ZA ICH UISZCZENIE 
Guźlecka Mistrzem Mowy 
Polskiej 
2,5 mld zł czeka na inwestycje w 
ochronę środowiska 
Tereny poprzemysłowe 
zagospodarować moŜna za 
pieniądze z Unii 
To było podwójne zabójstwo 
Potrącił kobietę z dzieckiem i 
uciekł 
Janikowo stawia na energię z 
wiatru 
Seniorzy nadal są aktywni 
50 studentów uczy się jidisz i 
hebrajskiego w Toruniu 
Ruszył festiwal "FORTE piano" 
Startuje kampania "Dzieciństwo 
bez przemocy" 
śona znalazła martwego męŜa 
Bądźmy miłosierni w obronie 
Ŝycia 
Bydgoski trener z brązem ME 
siatkarek 
Zwłoki dwóch osób odkrył 
grzybiarz 
śuŜel: Brąz nie dla Polonii 
Relikwie kapłana spoczęły w 
Płonkowie 
Nieznani sprawcy zastraszają 
prezesa Zawiszy 
Anwil najsłabszy w turnieju u 
siebie 
Boom na modernizację 
gospodarstw 
W Toruniu uczą się sztuki 
cyrkowej 
Słuchowisko w chacie osadników 
Zerwij psom łańcuchy 
Chłopiec zginął pod kołami auta 
W grudziądzkim ZK pomagają 
skazanym matkom 
Dyskutują, jak walczyć z celiakią 
Tłumy skorzystały z darmowych 
rad prawnych 
Spółdzielnie zamawiają juŜ 
ogrzewanie 
Zamek krzyŜacki odkrył swe 
tajemnice 
Muzeum Kujaw i Dobrzynia ma 
100 lat 
Europoseł Czarnecki kieruje się 
na Wschód 
Odzyskała mieszkania od 
zadłuŜonych lokatorów 
Licealiści w wyjątkowy sposób 
szykują się do matury 
JuŜ 20 lat działają na rzecz 
Lwowa i Kresów 
Mistrzowie krzyŜówek spotkali 
się w Toruniu 
śuŜlowiec Unibaksu mistrzem 
świata 
Studenci na KPSW zaczęli rok 
Zawaliła się ściana domu. Są 
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