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Odbudowa fontanny w parku Kazimierza Wielkiego jest juŜ na ukończeniu. Misa wodotrysku
będzie gotowa za niespełna dwa tygodnie, a pierwsze elementy rzeźby "Potop" staną w nim
wiosną przyszłego roku
W czwartek pracownicy prowadzącej renowację firmy Alstal rozpoczęli wylewanie betonowej podstawy fontanny.
- Naszym sprzymierzeńcem są warunki pogodowe, które jak na razie nie utrudniają prac - mówi Monika Marcinkowska
z działu PR firmy. - Dzięki temu najprawdopodobniej uda nam się zakończyć pierwszy etap inwestycji przed świętami.
Oddanie fontanny zaplanowane jest na 22 grudnia, będzie to więc niejako gwiazdkowy prezent dla mieszkańców
Bydgoszczy.
Za kilka dni na swoje miejsce powrócą zdemontowane elementy misy wykonane z piaskowca. Na razie bydgoszczanie
nie zobaczą jednak zdobiącej dno mozaiki z kostki bazaltowej, którą pracownicy Alstalu odsłonili i zabrali do naprawy
(po wojnie została zalana betonową posadzką). - Trwają prace nad jej odrestaurowaniem - wyjaśnia Marcinkowska. To czasochłonne zadanie, musimy kawałek po kawałku odnowić to, co pozostało, i odtworzyć brakujące elementy.
W kolejnym etapie prac, który potrwa do marca przyszłego roku, na nowo zaaranŜowane zostanie otoczenie
wodotrysku. W parku staną nowe stylowe lampy, zostanie takŜe przebudowany i odnowiony odcinek alejki łączącej
plac Wolności z ulicą Piotra Skargi. Całość będzie utrzymana w staromiejskim stylu.
Inwestycja obejmuje takŜe roboty budowlane w podziemnych pomieszczeniach technicznych. W planach jest
uzupełnienie ubytków cegieł oraz renowacja sieci wodno-kanalizacyjnej i energetycznej. Kapitalny remont przejdą
takŜe dysze tryskające wodą, a całości dopełni efektowna iluminacja. Inwestycja pochłonie 1,5 mln zł.
SpiŜowa niedźwiedzica - pierwszy gotowy element rzeźby "Potop" na razie zostanie na placu przed Drukarnią. Taką
decyzję podjęło Stowarzyszenie Odbudowy Fontanny Potop. - Prawdopodobnie do niedźwiedzicy w maju dołączy
takŜe męŜczyzna walczący z węŜem, który jest częścią zespołu - wyjaśnia Zbigniew Mackiewicz, prezes
stowarzyszenia. - Najpewniej wtedy pierwsze elementy "Potopu" staną w misie. Dwie figury będą razem wyglądać
bardziej harmonijnie niŜ jedna.
Osoby chcące wesprzeć finansowo odbudowę fontanny, mogą wpłacać darowizny na konto bankowe, którego numer
znajduje się na stronie internetowej www.potop.bydgoszcz.pl
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