TYGODNIK

Awansowało
trzydziestu siedmiu

Świat
w Rondzie

W miniony piątek podczas obchodów Święta Policji awanse odebrali
chełmińscy funkcjonariusze. Tradycyjnie do najlepszych trafiły także
nagrody rzeczowe i finansowe od
starosty i wójtów.

Fundacja „Centrum Dialogu Kultur”
imienia Jakuba Kołasa wspólnie ze
Stowarzyszeniem „Kundzia” zaprosiła w piątkowe popołudnie na koncert galowy Światowego Festiwalu
Folkloru „Fathers’ Village”.
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Piątkowy dodatek do „Gazety Wyborczej”
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PAH

10 dni, 85 kajaków, 150 uczestników i 223 km na Drwęcy i Wiśle
W minioną sobotę w Chełmnie odbyła się inauguracja 53. Międzynarodowego Spływu Kajakowego Pojezierzem
Brodnickim, Drwęcą i Wisłą. Uroczystego otwarcia dokonał dowódca chełmińskiej jednostki wojskowej, a uświetniła je Orkiestra Dęta ChDK wraz z mażoretkami. Przed wypłynięciem błogosławieństwa udzielił uczestnikom kapelan, a władze miasta i powiatu życzyły pomyślności.
W imprezie, której organizatorem
jest chełmiński Klub Turystów Wodnych, bierze udział prawie 150 osób,
w tym ponad 40 zagranicznych gości,
między innymi z Niemiec, Holandii,
Belgii i Wielkiej Brytanii. Przygodę
rozpoczęli w niedzielę przy stanicy
PTTK w Ba chot ku, a dziś zgod nie
z planem powinni dotrzeć do Torunia.
Stam tąd tra sa spływu powie dzie do
Solca Kujawskiego, natomiast w poniedziałek kajakarze mają dotrzeć do
Chełmna. W ciągu dziesięciu dni przepłyną blisko ćwierć tysiąca kilometrów.n AGA

O to ludzie pytają prezesa chełmińskiego ZUM-u, który w ubiegłym tygodniu zarzekał się, że nikt go nie informuje o problemie z niemytymi pojemnikami na odpady. – Kilkakrotnie rozmawiałem na ten temat z pracownicą zakładu i potwierdziła, że
podobnych sygnałów jest więcej – zapewnia Tadeusz Krause, mieszkaniec
Chełmna.

Grudziądzka
się rozbiera
W środowe popołudnie termometry pokazały 35 stopni. Wybrałam się więc na
spacer ulicami miasta. Pytałam ludzi oto,
dokąd odważyliby się rozebrać. – Ale tak
na Adama? – słyszę od pana siedzącego
na ławce na chełmińskim rynku.
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Będą wesela
w Podwiesku

W ciągu ostatnich dziesięciu lat na terenie naszego parku krajobrazowego trzykrotnie zwiększyła się liczba bocianich gniazd.
W tym roku ornitolodzy doliczyli się 357 bocianów, w tym 255 piskląt. Ponad jedna piąta wykluła się na terenie gminy
Chełmno. – Dzięki temu mamy dodatni przyrost naturalny – cieszy się wójt Krzysztof Wypij
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Dlaczego pan kłamie
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Jest dużo bocianów
rnitolodzy zakończyli liczenie
bociana białego na naszym tere nie. – Zde cydowa nie ma my
tendencję wzrostową – przyznaje Piotr
Szumigaj z Zespołu Parków Krajobrazowych Chełmińskiego i Nadwiślańskiego. – Okazuje się, że od 1993 roku
trzykrotnie zwiększyła się liczba bocianich gniazd, których jest obecnie 147
– dodaje.
Aż 102 gnia zda by ły za ję te przez
pa ry dłu żej niż je den mie siąc, nato miast w 87 wy klu ły się mło de. Pta ki
najczęściej wychowują trójkę, czwórkę i dwójkę piskląt, znacznie rzadziej
by ło jed no. W jed nym przy pad ku
stwierdzono bocianie pięcioraczki, co
jest ogromną rzadkością. – Nie każda
para miała młode, zdarzało się też, że
ja ja al bo pisk lę ta gi nę ły – opowia da
Szu mi gaj. – Te go rocz ne ob ser wa cje
ptasich zwyczajów dowiodły, że dość
częste są przypadki walk o gniazdo między bo cia na mi. Bywa, że wy rzu ca ją
przy okazji jaja innej pary z gniazda.
Zwy kle bar dziej ak tyw ne są sa mi ce,
natomiast samce najczęściej tylko się
przyglądają walce – zaznacza.
Na terenie parków bociany najbardziej upodobały sobie rejon gminy wiejskiej Chełmno, gdzie w tym roku wykluło się aż 55 piskląt. Na obszarze gmin naszego powiatu należących do parków

W NUMERZE

Dobra pogoda oznacza szansę na to, że boćki zagoszczą u nas nieco dłużej.
Na zdjęciu bociania rodzina z Bruków Unisławskich

w Unisławiu doliczono się 28 młodych,
a w Stolnie – 19.
Według specjalistów jest to zasługa
wa run ków sprzy ja ją cych osie dla niu
i rozmnażaniu się. – Te ptaki lubią bardzo różnorodną dietę, dlatego nie wybierają miejsc, gdzie są monokultury
uprawowe – wolą podmokłe łąki, na których jest dostatek pożywienia – tłumaczy Szumigaj.
Z bocianiego urodzaju zadowolony
jest wójt gminy Chełmno. – Duża liczba
bocianów to dobra wróżba – cieszy się
Krzysztof Wypij. – Wygląda na to, że to
dzięki nim od dłuższego czasu mamy dodatni przyrost naturalny – żartuje.
Podobnie myślą mieszkańcy, którzy
zazwyczaj hołdują przekonaniu, że tam,
gdzie gnieździ się bocian, będzie się
szczęśliwie działo. – Gdy po burzy spadło gnia zdo, lu dzie wydzwa nia li do
mnie i pytali, jak mogą pomóc ptakom
– opowiada Wypij. – Na szczęście młode były na tyle duże, że sobie poradziły – podkreśla.
Dla ornitologów gospodarze, w pobliżu domostw których mieszkają boćki, to doskonałe źródło informacji. – Są
do bocianów bardzo pozytywnie nastawieni, znają daty przylotów i odlotów.
Często relacjonują nam też, ile było jaj
i ile młodych się wykluło – przyznaje
Szumigaj.n AGA

Wyremontowany od podstaw budynek remizy ma służyć mieszkańcom
za wiejską świetlicę, w której będzie
można organizować imprezy nawet na
100 osób. Z kolei strażacy doczekają
się nowego lokum, które buduje dla
nich przy wsparciu unijnej dotacji gmina Chełmno.
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Wudkowski Riedlowi
– Muzyka jest moim życiem. Nie wyobrażam sobie, by nie grać, nie siedzieć
z moją gitarą w ręce, nie pisać tekstów
– wyznaje chełmnianin Dariusz Wudkowski, zakochany w bluesie i legendarnym Dżemie.
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Wartość Kijewa rośnie
Kolarze polskiej zawodowej grupy Bank
BGŻ Team zdominowali VII Memoriał Wojciecha Paducha. VII Międzynarodowy Wyścig Kolarski o Memoriał
Wojciecha Paducha odbył się w Kijewie
Królewskim. Wystartowało blisko 300
kolarzy z całej Polski, a także z Białorusi i Łotwy.
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