
   Sobota 19.12.2009  
   Imieniny: Urbana, Dariusza 

Kto mieszka w 
Mieście 

Kobiety 49% (769) 
MęŜczyźni 51% (815) 

wiadomości: 4101 | zdjęcia: 30349  
imprezy: 339 | blogi: 253 | firmy: 196  

Pierwszy raz 
w serwisie: samouczek 

Zaloguj się 
Dołącz do nas 

 
Lista

 

Wszystkie cała Bydgoszcz

Bartodzieje, Leśne, Bielawy, 
Skrzetusko 

Błonie 

Fordon 

Glinki, Wzgórze Wolności, 
Babia Wieś 

Miedzyń, Prądy 

Osowa Góra 

Szwederowo, Górzyskowo, 
Biedaszkowo, Bielice 

Śródmieście, Bocianowo 

Wilczak, Jary 

WyŜyny, Kapuściska 

 

Tym Ŝyje Miasto
Jest to portal Bydgoszczy, tworzony przez mieszkańców tego miasta 
i dla nich samych. Czytaj, dodawaj i dziel się z innymi. 

Dodaj  
wieści 

Dodaj  
"Dzieje się" 

Dodaj  
zdjęcia 

Dodaj  
ogłoszenie 

Dodaj wpis 
do bloga 

Wyszukaj w sieci: Moje Miasto Internet Szukaj

  
Bydgoszcz [ Śródmieście, Bocianowo ] 

 
Wieści ( 791 )

 
Ludzie ( 1226 ) Miejsca ( 2965 )

Wszystkie

Nasze sprawy: Zbieramy pieniądze na fontannę "Potop"

Licytuj dla "Potopu"

Autor: arch. 
Fontanna "Potop" przed wojną 

Dzisiaj o godz. 18.30 w Cafe Reggio Emilia odbędzie 
się aukcja, z której pieniądze zostaną przekazane na 
odbudowę fontanny "Potop".

Podczas aukcji, która poprowadzą prezenterzy porannego 
programu w Radiu Gra "Dzień Dobry Bydgoszcz" - Radek 
Fonferek i Artur "Aorta" Cerazy, licytowane będą liczne dzieła 
malarskie bydgoskich artystów. JuŜ dzisiaj wieczorem będzie 
moŜna stać się posiadaczem m.in. obrazu "śurawie" Jerzego 
Puciaty oraz "Francuzi w Bydgoszczy" Romana 
Puchowskiego.  
 

Obecnie fundusze zbierane są na kolejną rzeźbę, która ma stanąć obok "Niedźwiedzicy" - 
człowiek walczący z morskim węŜem. Obie rzeźby juz wkrótce staną w Parku im. Jana 
Kazimierza, gdzie obecnie trwają intensywne prace, o czym moŜna przeczytać tutaj. 
 
Zobacz teŜ: 

Prezent gwiazdkowy dla Bydgoszczy: fontanna "Potop" •
Ruszyła odbudowa fontanny "Potop" •
Odlew niedźwiedzicy na 663. urodziny •

 
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 MM-
ki! PokaŜcie innym to, co dzieje się wokół Was. PokaŜcie, czym Ŝyje miasto. 

 
 

 

18:07 Audycja "Moje Miasto" w Radiu GRA 
[MoDO] 

12:04 Photo Day 6.0 na Ŝywo z Opery 
Nova 

20:39 Przyjdź na happening do Tramwaju 
przy Długiej 

12:13 Obchody Święta Niepodległości w 
Bydgoszczy [MoDO] 

13:24 We Wszystkich Świętych będzie 
pochmurno 

17:29 Zmiana czasu na zimowy - dziś 
śpimy godzinę dłuŜej 

 

Depesze z Miasta 

 

BoŜe Narodzenie w Bydgoszczy -  

Photo Day 6.0: galerie, informacje  

Z poślizgiem i z przytupem [wideo]  

Studenckie Otrzęsiny (15.12.2009  

Konkurs: Przekrocz "Wrota do  

Najczęściej czytane artykuły: 

 

 

    

19.12.2009  upadłość konsumencka  
Upadłość konsumencka dla osób fizycznych . 
O więcej informacji p ...  

17.12.2009  Fotografia ślubna 
Bydgoszcz  
Fotografia ślubna. Polecam Państwu 
profesjonalną fotografię ślub ...  

17.12.2009  hazard terapia  
Nie moŜesz Ŝyć bez hazardu? Chcesz 
zaoszczędzić ? I wreszcie wyg ...  

Ogłoszenia 

 

mapa serwisu  Strona główna  Wieści  Wszystkie 

Wiadomości nasze sprawy 997 kronika straŜacka sonda sport dzieje się foto wideo depesze

24 godz. 7 dni 30 dni
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Biuro PodróŜy Ikaria ... 

ocena miejsca:

Biuro PodróŜy Ikaria

 
 
ocena miejsca:

krzys301178

 
 
ocena miejsca:

koncepcja

 

Najlepsze firmy 

Serwisy specjalne MM 

MoDO 

MM Moto 

śycie studenckie 

Konkursy 

Weekend poza miastem 

Zdrowie i Uroda 

Kupuj taniej! 

 
 

 Komentarzy: 1 | dodaj swój   
miejsce: Śródmieście, Bocianowo,  
tagi: fontanna  |  potop  |  puciata 

pogoski 
dodane 27-11-2009 08:26 

Komentarze(1)

 

27.11.2009 09:37  
Górzyskowiak 
A ceny wywoławcze?

Dobra inicjatywa i oby podobnych licytacji było coraz więcej w Bydgoszczy. 
Przypuszczam jednak, Ŝe ta konkretna licytacja z racji moich zasobów finansowych, 
nie dla mnie :( aczkolwiek posiadanie obrazu p. Puciaty, to zaszczyt.  
Jestem ciekaw czy ustalone zostały lub jakie są ceny wywoławcze na dzieła artystów. 

   18.12.2009 22:50

Przypominamy, Ŝe konkursowe 
zdjęcia z Photo Day 6.0 moŜna 
publikować na blogach jeszcze 
tylko dziś do północy! 

Photo Day 6.0: galerie, 

18.12.2009 14:40

JuŜ wkrótce ma być realizowany 
europejski program rewitalizacji 
Starego Kanału Bydgoskiego pod 
nazwą "REURIS". 

Stary Kanał i "REURIS" 

18.12.2009 16:59

"Wrota do piekieł" do głośny 
powrót do kina grozy reŜysera 
Sama Raimi. Po realizacji takich 
hitów box office’u jak "Spider-
man", R ...  

Konkurs: Przekrocz "Wrota do 

Najczęściej komentowane: 

 

Ankieta 

 

akademia słowa analog Białe Błota 
białe błota koniczynka billboard 

bromberg bunkier bydgoszcz 
bydgoszcz Bydgoszcz Cinema City 
cukrzyca dziś otwarcie koniczynki w 
bydgoszczy fabrik święta 

Najpopularniejsze tematy
Sprawdź, czym Ŝyje miasto. Oto 
najpopularniejsze kategorie tematyczne w 
ciągu ostatnich: 

 

Redaktor dyŜurny: Ewa Stołowska  
GG: 1914406 

Kontakt | O nas | RSS | Patronaty medialne | Reklama | Linki | Regulamin serwisu

Zobacz teŜ: MM Polska Bydgoszcz Kraków Łódź Lublin Poznań Silesia Szczecin Trójmiasto Warszawa Wrocław

Media Regionalne sp. z o. o. zastrzega, Ŝe dalsze 
rozpowszechnianie materiałów opublikowanych w portalu 
www.mmbydgoszcz.pl jest zabronione bez zachowania warunków korzystania z treści. Podstawa prawna: art. 25 ust. 1 pkt 1 b ustawy z 

dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 

Wszelkie prawa zastrzeŜone. Media Regionalne sp. z o.o. w Warszawie. 2001-2009, created by: artegence 
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