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Jeden procent na odbudowę symbolu miasta 
 
 
Stowarzyszenie „Potop” uzyskało status organizacji poŜytku publicznego.  

To szansa na szybszą rekonstrukcję fontanny 

- Ubiegły rok był przełomowy - mówi profesor Zygmunt Mackiewicz, prezes Społecznego 
Komitetu Odbudowy Bydgoskiej Fontanny Potop. - Wreszcie widać efekt naszych wysiłków. 

 
Rzeźba przedstawiająca męŜczyznę walczącego z węŜem jest juŜ gotowa. 

Latem zobaczymy ją na placu Wolności Fot. Nadesłano 
 

Stowarzyszenie nareszcie otrzymało status organizacji poŜytku publicznego. To 
otwiera drogę do pieniędzy z tak zwanego jednego procenta. - JuŜ wcześniej wielu 
bydgoszczan pytało o taką moŜliwość - mówi skarbnik stowarzyszenia, Joanna Franczak. 
- ZaleŜało nam, by status organizacji poŜytku publicznego otrzymać jak najszybciej. 
Udało się. Teraz mieszkańcy Bydgoszczy będą nam mogli pomagać w bardzo prosty 
sposób. Przy rozliczaniu się z fiskusem, wystarczy, Ŝe wskaŜą w zeznaniu nasze 
stowarzyszenie i podadzą numer naszego konta. Liczymy, Ŝe dzięki temu zbiórka 
pieniędzy na odbudowę przyspieszy. Za kaŜdy grosz juŜ z góry dziękujemy.  

Według profesora Zygmunta Mackiewicza, prezesa stowarzyszenia, ubiegły rok był 
przełomowy. - Po raz pierwszy widać, co konkretnie robimy. Między innymi, dzięki 
wsparciu Urzędu Marszałkowskiego, przed „Drukarnią” stanęła rzeźba niedźwiedzicy  
z niedźwiadkiem. Z unijnych pieniędzy przeznaczonych na rewitalizację miasta 
remontowane są misa fontanny i jej maszyneria. Poza tym, odtworzona będzie mozaika 
przedstawiająca morskie fale. 100 tysięcy złotych udało się wywalczyć w Urzędzie 
Marszałkowskim w Toruniu.  

Pomogli teŜ przedsiębiorcy, między innymi, firma Kontbud, a w kawiarni „Regio 
Emillia” udało się zorganizować aukcję prac bydgoskich artystów. Zapłaciliśmy juŜ część 
pieniędzy za drugą rzeźbę przedstawiająca człowieka walczącego z węŜem. Sądzę, Ŝe 
obie rzeźby uda się ustawić w odnowionej misie na przełomie wiosny i lata. Zostanie 
jeszcze do odtworzenia centralna rzeźba. To najdroŜszy element, ale juŜ walczymy  
o fundusze na nią. Jest szansa, Ŝe 30 procent kosztów uda się pokryć ze środków 
europejskich. ZłoŜyliśmy teŜ wniosek do Urzędu Marszałkowskiego o kolejną dotację  
w wysokości 250 tysięcy złotych. Wszystkich bydgoszczan zainteresowanych odbudową 
symbolu miasta zapraszamy teŜ do odwiedzenia nowej strony internetowej 
www.potopbydgoski.pl. (sit) 

Tak łatwo pomóc 
Rozliczając się z fiskusem, moŜemy przekazać jeden procent podatku na 

Stowarzyszenie Odbudowy Bydgoskiej Fontanny Potop. 
• nr konta: 26 1020 1462 0000 7402 0103 1087  
• nr KRS: 0000194632 



 

Wszystkie wątki  
PokaŜ treść wszystkich [2]  

 
• BYDGOSKA BROśKA[0] 

(~Andrzej Adamski, 2010-02-05 20:48:29) 

"Ubiegły rok był przełomowy" /prof Z Mackiewicz/.Rzeczywiście coś się w Stowarzyszeniu 
przełamało. Radość miesza się z bardzo cięŜkim sercem/po walnym/.Po nas choćby 
potop. Cieszę się, Ŝe coraz bliŜej rekonstrukcji pomnika. To będzie piękna "broŜka" 
naszego miasta, takŜe refleksyjna. 
 

• POTOP[0] 
(~Karol, 2010-02-05 17:11:01) 

Szalenie się cieszę Ŝe juŜ 2 postać została zrobiona. Czekam na całość, juŜ się nie mogę 
doczekać.  


