
Bydgoszcz W maju fontanna przywita nowy sezon

odmieniona. Ekipy poprawią m.in. izolację dna

niecki, a rzeźby zostaną oczyszczone.

Wiadomość wydrukowana ze strony www.pomorska.pl

Bydgoszcz. Fontanna Potop będzie błyszczeć

Zanim fontanna ruszy, będzie uporządkowana (fot. Jarosław Pruss)

Wracamy do sprawy fontanny

Potop. Przed miesiącem opisaliśmy

stan fontanny, który delikatnie

mówiąc, nie był najlepszy. Dno

niecki było pokryte łuszczącą się

farbą, a murek wokół fontanny

zabrudzony ptasimi odchodami. Nie

lepiej wyglądają rzeźby, które stoją w parku Kazimierza Wielkiego zaledwie rok. Są pokryte dziwnym nalotem, a w jedną z

rzeźb wdała się korozja.

- Naszym zdaniem to woda jest przyczyną nalotów na rzeźbach - mówił na naszych łamach w połowie marca Józef Herold,

wiceprezes Stowarzyszenie Odbudowy Bydgoskiej Fontanny "Potop”. Jak informował nas wtedy Piotr Kurek, rzecznik

prezydenta Bydgoszczy, miasto zleciło wykonanie badania składu chemicznego wody zasilającego obieg fontanny. Badania

mają wykryć niekorzystne związki chemiczne, które mogą powodować naloty na rzeźbach.

Nieckę w ramach gwarancji naprawi natomiast jej wykonawca. Ekipy firmy już pojawiły się na miejscu. Poprawią izolację dna

niecki fontanny, usuną nalot ze ścian misy oraz poprawią fugi pomiędzy elementami z piaskowca.

Prace porządkowe przy fontannie planuje też wydział gospodarki komunalnej. -

Jak tylko wyłonimy wykonawcę, zabieramy się za czyszczenie niecki - informuje Zbigniew Pałka, dyrektor wydziału. - Myjkami

ciśnieniowymi chcemy też usunąć nalot z rzeźb - dodaje.

Bydgoskie fontanny, w tym Potop, mają ruszyć na początku maja.
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Historia Potopu

Fontanna Potop - fontanna-

rzeźba istniejąca w latach

1904-1943. Przez cały ten

czas była jedną z atrakcji

turystycznych Bydgoszczy.

Pomnik przedstawiał

kulminacyjny moment

biblijnego potopu - scenę, gdy

giną zwierzęta i ludzie, którzy

nie znaleźli schronienia na

barce.
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