Prezent gwiazdkowy dla Bydgoszczy: fontanna "Potop" - Wieści - MM Moje Miasto
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Tym Ŝyje Miasto
Jest to portal Bydgoszczy, tworzony przez mieszkańców tego miasta
i dla nich samych. Czytaj, dodawaj i dziel się z innymi.
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Na 22 grudnia wyznaczono termin oddania do uŜytku
fontanny „Potop” w Bydgoszczy.
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Powstała na początku XX wieku fontanna-rzeźba miała dwie
kopie: pierwszą w Coburgu w Bawarii, drugą w Eisleben, w
Górnej Saksonii. Rzeźby z Bydgoszczy w styczniu 1943 roku i
z Eisleben w grudniu 1942 roku zostały przetopione na cele
wojenne. Po 66 latach jedna z największych atrakcji
turystycznych Bydgoszczy stanie jednak na nowo. Pierwszą
rzeźbę moŜna podziwiać juŜ od kwietnia. Nad restauracją
misy fontanny pracuje obecnie Alstal Grupa Budowlana.
Inwestycja to koszt 1,5 mln PLN.

10:05 Jedziesz na mecz? Zaparkuj w
Myślęcinku
20:39 Przyjdź na happening do Tramwaju
przy Długiej
11:14 Budowa ścieŜki rowerowej na Błoniu
[MoDO]
12:13 Obchody Święta Niepodległości w
Bydgoszczy [MoDO]
09:59 Tysięczne notowanie listy przebojów
Radia PiK
18:39 Od jutra zmiana organizacji ruchu w
Śródmieściu

Rewitalizacja, a w tym m.in. nowe posadzki basenu, instalacje wodotryskowe, zasilanie
energetyczne do iluminacji pomnika, dysze tryskające w kierunku rzeźby centralnej i figur
bocznych, z pewnością wniosą „Potop” do przewodników turystycznych, gdzie wystąpi pod
hasłem „warto zobaczyć”.
Zobacz teŜ:
• Ruszyła odbudowa fontanny "Potop"
• Niedźwiedzica przyjechała do miasta [foto]
• Niedźwiedzica stanęła przed Drukarnią

Najczęściej czytane artykuły:
24 godz.

7 dni

30 dni

W środę mecz Polska - Kanada. Jaka

Od redakcji: Przypominamy, Ŝe kaŜdy z Was moŜe zostać dziennikarzem obywatelskim
serwisu MM Moje Miasto! Zachęcamy Was do zamieszczania artykułów oraz zdjęć z
ciekawych wydarzeń i imprez. Piszcie teŜ o tym, co Wam się podoba, a co Wam
przeszkadza w naszym mieście. Spróbujcie swych sił w roli reporterów obywatelskich MMki! PokaŜcie innym to, co dzieje się wokół Was. PokaŜcie, czym Ŝyje miasto.

Bilety na mecz Polska - Kanada do
Próbna matura 2009: matematyka
MM-kowicze mają głos: audycja
Sylwester 2008/2009 w Bydgoszczy

Ogłoszenia
Standard
17.11.2009 BagaŜówki Gdańsk 500 300
985 Gdynia ...
Tragarze" 500-300-985 Od wielu lat oferuje
profesjonalne usługi ...
17.11.2009 upadłość naprawcza i
konsumencka
Upadłość w wersji naprawczej. Procedura
naprawcza dla firm i prz ...
17.11.2009 Praca dla fachowców (cała
Polska)
Organizacja społeczna gromadzi bazę osób
szukających pracy stałe ...
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