Wydarzenia

Dyżur pod tel. 52 33 15 376

Będą cięli lód. Tym
razem w Niedźwiedziu
Rekreacja

Towarzystwo Przyjaciół Dolnej
Wisły, Zespół Parków Krajobrazowych Chełmińskiego i Nadwiślańskiego oraz stowarzyszenie na rzecz rozwoju wsi
i okolic „Topolanki” już mieli
odstąpić od tegorocznego konkursu cięcia lodu (z powodu
braku mrozu), ale sytuacja nagle się zmieniła.
- Pogoda postawiła na
swoim - żartują organizatorzy,
dlatego zapraszają 2 marca
na godzinę 16 na stawy w Niedźwiedziu (przy wiślanym
wale przeciwpowodziowym).
- Prosimy o niezabieranie
ze sobą pił łańcuchowych,
lód będziemy wycinać wy-

łącznie zabytkowymi narzędziami - przypominają organizatorzy.
W konkursie mogą startować dwuosobowe zespoły.
Zgłoszenia są przyjmowane
pod aborygeniznadwisly@wp
.pl do czwartku 1 marca do godziny 12.
Organizatorzy zapewniają
ciepły napitek, równie ciepłą
przekąskę, serdeczną atmosferę i nagrody za zdobycie
pierwszych trzech miejsc.
- Zakończenie konkursu
odbędzie się pewnie po
zmroku, ale będzie ognisko
i oświetlenie, za które już
dziękujemy naszym strażakom - dodają organizatorzy.
Przypomnijmy, że inspiracją do organizacji tego konkursu było odtworzenie lodowni przy Starym Młynie
w Grucznie. Dzięki corocznemu pozyskiwaniu lodowych brył, trafiają one do lodowni i chłód utrzymuje się w
niej nawet do sierpnia.
¹

Ludzie mówią

Jeżewo

l Dlaczego dzieci nie są zwolnio-

5 marca o godz. 16.30 w Gminnym Ośrodku Kultury w Jeżewie
rozpocznie się cykl imprez
pod nazwą „Poniedziałek z kobietami dla kobiet”. W programie sekrety pielęgnacji twarzy, ciała
i włosów, prezentacja rękodzieła
(również wielkanocnego),
vouchery na różne atrakcje i foto
budka, czyli okazja do zrobienia
sobie z przyjaciółmi zabawnych
zdjęć. Będzie też występ wokalny
oraz kawa, ciasto, lody, napoje .
Wstęp wolny, zapisy
pod tel.: 728 622 980.

Agnieszka Romanowicz
agnieszka.romanowicz@pomorska.pl

Przed nami wyjątkowy, zimowy festyn, jedyny tego typu
w regionie. Zachęcamy Państwa do udziału w konkursie
cięcia lodu. Start w piątek
o godz. 16.

W sprawie siarczystych
mrozów

ne z obowiązku szkolnego w taki
mróz? Czy dyrekcje szkół zdają
sobie sprawę z tego, ile kosztuje
małe dzieci wytrzymanie na mrozie nim przyjedzie szkolny autobus? Nie każdy rodzic może sobie pozwolić na dowożenie ucznia na lekcje. W takich okolicznościach przyrody ferie powinny
być przedłużone o tydzień!
l W Bydgoszczy koksowniki
przydają się przy ulicach,
a w Świeciu już nie? Widocznie
u nas jest znacznie dużo cieplej...

W sprawie czujnika
czystości powietrza

Fajnie, że mamy w Świeciu taki
czujnik, ale co on pomoże? Bez
konkretnych działań ze strony
straży miejskiej nadal będziemy
oddychać palonym plastikiem.
Pozostaje wierzyć, że strażnicy
przejmą się jakością powietrza,
gdy zobaczą wyniki pomiarów.

Poniedziałek specjalnie
dla kobiet

Bukowiec

Szkolenia dla rolników

Mimo znaku zakazu parkowania,
personel, jak i inni nagminnie go
łamią i stają na chodniku. Autobus
miejski ma problem z wyjechaniem spod szpitala. Nie wspomnę
o mieszkańcach i pacjentach, którzy chcąc dostać się do poradni
specjalistycznych, muszą iść ulicą,
na której nie ma nawet przejścia
dla pieszych.

Powiatowy Zespół Doradztwa
Rolniczego w Świeciu i Urząd
Gminy w Bukowcu zapraszają
na szkolenia 1 marca o godz. 9
w sali konferencyjnej Gminnej
Biblioteki Publicznej w Bukowcu.
l Jak zabezpieczyć swoją chlewnię w obliczu zagrożenia ASF
w Polsce. Wykładowca: lekarz
wet. Michał Paszotta.
l Nowe odmiany zbóż ozimych
i jarych - porównanie odporności
na patogeny. Wykładowca: Marek Radzimierski z ODR
Minikowo - Przysiek.
A 9 marca o godz. 10, również
w bibliotece szkolenie nt.:
l Zasad wypełniania wniosku
o przyznanie płatności bezpośrednich na 2018 oraz realizacja
wymogu zazieleniania.

NOT. (AGA)

(AGA)

W sprawie parkowania
pod Nowym Szpitalem

a

Droga S5 przetnie cmentarz.
Na pamiątkę - lapidarium
Agata Kozicka
agata.kozicka@pomorska.pl

Historia
Budowana droga ekspresowa
zabiera też miejsca pochówku. Nie całkowicie. Zostanie
pamiątka po likwidowanej
części cmentarza we Wiągu.
Cmentarz ewangelicki we Wiągu jest częściowo likwidowany.
Jego fragment koliduje z budową drogi ekspresowej S5.
Z okolic S5 znikają restauracje, firmy, domy. Poszerzająca
się droga nie szczędzi też
cmentarzy. Niestety prace nie
idą trybem archeologicznym
lecz w trybie szybkiej ekshumacji. Na szczęście szczątki naszych przodków nie znikają
pod kołami buldożerów.
- Wszystko odbywa się pod
nadzorem konserwatorskim,
zgodnie z określonymi w takich
sytuacjach wytycznymi - zaznacza archeolog Michał Wiśniewski z Generalnej Dyrekcji Dróg
Krajowych i Autostrad.
- Główny wykonawca podszedł z głową do tego zadania uważa Michał Wiśniewski (sic! to
samo imię i nazwisko), założyciel
i prezes stowarzyszenia „Lapidaria. Zapomniane cmentarze
Pomorza i Kujaw”, który regularnie śledzi i relacjonuje, co dzieje
się na likwidowanym cmentarzu
we Wiągu. - Niegdyś takie rzeczy
po prostu ignorowano i potrafiono zepchnąć wszystko spychaczem bez poszanowania
szczątków. Teraz podwykonawca, firma, której zlecono zadanie, zorganizowała ekshumację i utworzenie lapidarium.
Szczątki będą przeniesione
do wspólnej mogiły, a z części
nagrobków utworzy się lapidarium. W miejscu tym stanie
drewniany krzyż - dodaje.

FOT. AGATA KOZICKA
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Jeden z postumentów cmentarnych, który ostał się jeszcze na terenie likwidowanej części
cmentarza we Wiągu. Jak ustaliliśmy i on ma zostać zabrany do tworzonego lapidarium

Zamierzamy zorganizować nabożeństwo
ekumeniczne za osoby
pochowane na likwidowanej części cmentarza.
Michał Wiśniewski

Na początek z terenu likwidowanego cmentarza usunięto
płyty nagrobne, krzyże i inne
elementy znajdujące się ponad
ziemią. - Kiedy rozpoczną się
prace w ziemi, prawdopodobnie pojawi się dużo więcej elementów cmentarza, zapadnięte
płyty i inne przedmioty pamięci
znajdujące się pod ziemią.
Wszystko trafi do lapidarium,
które współtworzyć będą członkowie stowarzyszenia.
Jego prezes planuje też spotkanie z proboszczem parafii

w Sartowicach, do której ten teren należy oraz pastorem parafii
ewangelickiej w Bydgoszczy.
- Chciałbym porozmawiać o
modlitwie za dusze tych, których
pochowano na likwidowanym
cmentarzu - zaznacza.
Cmentarz we Wiągu najprawdopodobniej istniał już
w latach 80. XVIII w. i został założony przez osadników luterańskich. Posiadali także szkołę,
o której wzmiankowano już
w 1789. - Mieszkańcy informowali nas, że kiedyś posiadał ogrodzenie. Dawni ewangelicy podlegali pod parafię ewangelicką
w Świeciu - opowiada Wiśniewski. - Na całym cmentarzu zidentyfikowaliśmy zaledwie kilkanaście nagrobków, lecz grobów
będzie więcej i tym zajmą się archeolodzy z bydgoskiej GDDKiA.
I podaje: - Właśnie na terenie powiatu świeckiego znajduje się najwięcej zapomnia-

nych cmentarzy w województwie kujawsko-pomorskim.
W całym jest ich 1850, a w samym powiecie świeckim - 209.
W poszczególnych gminach
wygląda to następująco: Bukowiec (20), Dragacz (17), Drzycim
(15), Jeżewo (21), Lniano (14),
Nowe (19), Osie (15), Pruszcz (27),
Świecie nad Wisłą (29), Świekatowo (12), Warlubie (20).
- Głównie są to cmentarze
protestanckie: ewangelickie,
menonickie, ale też staroluterańskie, a nawet choleryczne będące
pamiątkami po epidemii tej choroby - opowiada nasz rozmówca.
- Większość tkwi w krzakach, jest
zaśmiecona i dewastowana.
Bywa, że tak jak w Grucznie,
cmentarz ewangelicki staje się
miejscem pochówku katolików,
ale też bywają cenne inicjatywy
porządkowania ich, jak na przykład w Trylu (gm. Nowe) czy
na terenie gminy Jeżewo. ¹

Rekreacja

Spacery po farze
i klasztorku

FOT. ARCGIWUM PTTK
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Prawie sto osób skorzystało
z możliwości zwiedzenia podziemi klasztorka i wieży fary
w Świeciu. Spacery, zorganizowane przez PTTK z okazji Światowego Dnia Przewodnika Turystycznego, przyciągnęły nawet turystów z Torunia. Zbysław
Budzyński z PTTK w Świeciu i Józef Szydłowski, miłośnik lokalnej
historii, zdradzili różne ciekawostki związane z najstarszymi
świątyniami w mieście. Na zdjęciu
prezentują list z 1892 roku, który
został umieszczony w iglicy wieży
klasztorka. Został odkryty podczas remontu w 2016 r.
(AGA)

