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Ustaw jako stronę startową

Dzisiaj jest: 01.04.2010  Imieniny: GraŜyny, Zbigniewa
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Bydgoska fontanna "Potop" wkrótce na nowo zacznie tryskać
wodą
wczoraj 13:28 (akt. dzisiaj 13:15)

5 – 14 °C

Dawny symbol Bydgoszczy jest
odbudowywany. Prace wraz z wiosną
nabierają tempa i najprawdopodobniej juŜ
na przełomie kwietnia i maja będziemy
mogli korzystać z uroków fontanny.

Na rekonstrukcję całej fonatnny będziemy musieli jednak trochę
poczekać. Jednak juŜ od tej wiosny fontanna będzie działa z
niedźwiedzicą w środku, którą obecnie moŜemy podziwiać na Placu
Centralnym przed Galerią Drukarnia. Do niedźwiedzicy dołączy teŜ
"Człowiek walczący z węŜem". Ta część ma dotrzeć do Bydgoszczy na
przełomie czerwca i lipca.

Fontanna powstała w 1904 roku i dopiero po 7 latach została nazwana
"Fontanną potopu". Odtwarzaniem całej rzeźby zajmuje się artystarzeźbiarz Michał Pronobis."Potop" bedzie największa fontanną z brązu
w Polsce i niewątpliwie stanie się symbolem Bydgoszczy. Co ciekawe
dwie kopie fontanny znajdują się w Niemczech. W tej chwili trwają
prace nad rekonstrukcją mozaiki fonatnny.

Oprócz odbudowy samego symbolu Bydgoszczy w planach jest takŜe:
wymiana ławek, zmiana nawierzchni ścieŜek, pojawi się teŜ więcej
zieleni i nowe stylowe oświetlenie. Wszystkie szczegóły i ciekawostki
dotyczące fontanny znajdziecie na stronie stowarzyszenia
www.potop.bydgoszcz.pl
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Radio Gra na Wałach dzisiaj 13:53
Opuściliśmy nasze studio i nadawaliśmy
rytm z centrum miasta. Naszymi gośćmi była
m.in Doda i Bogusław Linda.

Senegalczyk cieszy się wolnością
dzisiaj 13:07

Pijany lekarz przyjmował pacjentów w
Bydgoszczy dzisiaj 11:22
W ParyŜu lśni Sekwana, w Londynie mieni
się Tamiza ,czas na oświetlenie Brdy w
Bydgoszczy. dzisiaj 10:34
3 tysiące złotych dla bydgoszczanina,
który pomoŜe w ujęciu bandyty dzisiaj 10:32
więcej »

[Toruń] Harvard jest teŜ dla nas!
Rozmowa z filozofem dr. Marcinem Kilanowskim

Radio Gra
Zobacz podobne:
Bydgoszcz rekonstruuje fontannę "Potop"
2010-02-08 (pn.)
Misie z "Potopu" przyjechały do Bydgoszczy
2009-04-19 (nied.)
Kaliskiego nadal pod wodą
2009-04-02 (czw.)
ParaliŜ ulicy Kaliskiego. Auta uwięzione w wodzie
2009-04-02 (czw.)

[Toruń] Muzyka, teatr, astronomia,
chemia, biologia... To wydarzenie
promuje aŜ 35 dziedzin
[Włocławek] Poprosiły o wodę, okradły
jej mieszkanie

Karolina Czajkowska (Bydgoszcz)
Dziewczyna miesiąca: kwiecień 2010
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