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TYGODNIKŚwiat
w Ron dzie 
Fun da cja „Cen trum Dia lo gu Kul tur”
imie nia Ja ku ba Ko ła sa wspól nie ze
Sto wa rzy sze niem „Kun dzia” za pro -
si ła w piąt ko we po po łud nie na kon -
cert ga lo wy Świa to we go Fe sti wa lu
Fol klo ru „Fa thers’ Vil la ge”. 

stro na 9

Or ni to lo dzy za koń czy li li cze nie
bo cia na bia łe go na na szym te -
re nie. – Zde cy do wa nie ma my

ten den cję wzro sto wą – przy zna je Piotr
Szu mi gaj z Zes po łu Par ków Kra jo bra -
zo wych Cheł miń skie go i Nad wi ślań -
skie go. – Oka zu je się, że od 1993 ro ku
trzy krot nie zwię kszy ła się licz ba bo -
cia nich gniazd, któ rych jest obec nie 147
– do da je. 

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
naj czę ściej wy cho wu ją trój kę, czwór -
kę i dwój kę pisk ląt, znacz nie rza dziej
by ło jed no. W jed nym przy pad ku
stwier dzo no bo cia nie pię cio ra czki, co
jest ogrom ną rzad ko ścią. – Nie każ da
pa ra mia ła mło de, zda rza ło się też, że
ja ja al bo pisk lę ta gi nę ły – opo wia da
Szu mi gaj. – Te go rocz ne ob ser wa cje
pta sich zwy cza jów do wio dły, że dość
czę ste są przy pad ki walk o gnia zdo mię -
dzy bo cia na mi. By wa, że wy rzu ca ją
przy oka zji ja ja in nej pa ry z gnia zda.
Zwy kle bar dziej ak tyw ne są sa mi ce,
nato miast sam ce naj czę ściej tyl ko się
przy glą da ją wal ce – za zna cza. 

Na te re nie par ków bo cia ny naj bar -
dziej upo do ba ły so bie re jon gmi ny wiej -
skiej Cheł mno, gdzie w tym ro ku wy klu -
ło się aż 55 pisk ląt. Na ob sza rze gmin na -
sze go po wia tu na le żą cych do par ków

w Uni sławiu do li czo no się 28 mło dych,
a w Stol nie – 19. 

We dług spe cja li stów jest to za słu ga
wa run ków sprzy ja ją cych osie dla niu
i roz mna ża niu się. – Te pta ki lu bią bar -
dzo róż no rod ną die tę, dla te go nie wy -
bie ra ją miejsc, gdzie są mo no kul tu ry
upra wo we – wo lą pod mo kłe łą ki, na któ -
rych jest do sta tek po ży wie nia – tłu ma -
czy Szu mi gaj.

Z bo cia nie go uro dza ju za do wo lo ny
jest wójt gmi ny Cheł mno. – Du ża licz ba
bo cia nów to do bra wróż ba – cie szy się
Krzysz tof Wy pij. – Wy glą da na to, że to
dzię ki nim od dłuż sze go cza su ma my do -
dat ni przy rost na tu ral ny – żar tu je. 

Po dob nie my ślą miesz kań cy, któ rzy
za zwy czaj hoł du ją prze ko na niu, że tam,
gdzie gnieź dzi się bo cian, bę dzie się
szczę śli wie dzia ło. – Gdy po bu rzy spa -
dło gnia zdo, lu dzie wy dzwa nia li do
mnie i py ta li, jak mo gą po móc pta kom
– opo wia da Wy pij. – Na szczę ście mło -
de by ły na ty le du że, że so bie po ra dzi -
ły – pod kre śla. 

Dla or ni to lo gów gos po da rze, w po -
bli żu do mostw któ rych miesz ka ją boć -
ki, to do sko na łe źró dło in for ma cji. – Są
do bo cia nów bar dzo po zy tyw nie na sta -
wie ni, zna ją da ty przy lo tów i od lo tów.
Czę sto re la cjo nu ją nam też, ile by ło jaj
i ile mło dych się wy klu ło – przy zna je
Szu mi gaj.n AGA

Jest du żo bo cia nów
W cią gu osta t nich dzie się ciu lat na te re nie na sze go par ku kra jo bra zo we go trzy krot nie zwię kszy ła się licz ba bo cia nich gniazd.
W tym ro ku or ni to lo dzy do li czy li się 357 bo cia nów, w tym 255 pisk ląt. Po nad jed na pią ta wy klu ła się na te re nie gmi ny
Cheł mno. – Dzię ki te mu ma my do dat ni przy rost na tu ral ny – cie szy się wójt Krzysz tof Wy pij

Dla cze go pan kła mie 
O to lu dzie py ta ją pre ze sa cheł miń -
skie go ZUM-u, któ ry w ubieg łym ty -
god niu za rze kał się, że nikt go nie in -
for muje o prob le mie z nie my ty mi po -
jem ni ka mi na od pa dy. – Kil ka krot -
nie roz ma wia łem na ten te mat z pra -
cow ni cą za kła du i po twier dzi ła, że
po dob nych sy gna łów jest wię cej – za -
pew nia Ta de usz Kra u se, miesz ka niec
Cheł mna.

stro na 3

Gru dziądz ka 
się roz bie ra
Wśro do we po po łud nie ter mo me try po -
ka za ły 35 stop ni. Wy bra łam się więc na
spa cer uli ca mi mia sta. Py ta łam lu dzi oto,
do kąd od wa ży li by się ro ze brać. – Ale tak
na Ada ma? – sły szę od pa na sie dzą ce go
na ław ce na cheł miń skim ryn ku. 

stro na 5

Bę dą we se la 
w Pod wie sku
Wy re mon to wa ny od pod staw bu dy -
nek re mi zy ma słu żyć miesz kań com
za wiej ską świet li cę, w któ rej bę dzie
moż na or ga ni zo wać im pre zy na wet na
100 osób. Z ko lei stra ża cy do cze ka ją
się no we go lo kum, któ re bu du je dla
nich przy wspar ciu uni j nej do ta cji gmi -
na Cheł mno. 

stro na 7

Wud kow ski Rie dlo wi
– Mu zy ka jest mo im ży ciem. Nie wy -
o bra żam so bie, by nie grać, nie sie dzieć
z mo ją gi ta rą w rę ce, nie pi sać tek stów
– wy zna je cheł mnia nin Da riusz Wud -
kow ski, za ko cha ny w blu e sie i le gen -
dar nym Dże mie. 

stro na 8

War tość Ki je wa roś nie
Ko la rze pol skiej za wo do wej gru py Bank
BGŻ Te am zdo mi no wa li  VII Me mo -
riał Woj cie cha Pa du cha. VII Mię dzy -
na ro do wy Wy ścig Ko lar ski oMe mo riał
Woj cie cha Pa du cha od był się wKi je wie
Kró lew skim. Wy star to wa ło bli sko 300
ko la rzy zca łej Pol ski, a tak że zBia ło ru -
si i Ło twy.  

stro na 13

W NUMERZE

Awan so wa ło 
trzy dzie stu sied miu 
W mi nio ny pią tek pod czas ob cho -
dów Świę ta Po li cji awan se ode bra li
cheł miń scy fun kcjo na riu sze. Tra dy -
cyj nie do naj lep szych tra fi ły tak że
na gro dy rze czo we i fi nan so we od
sta ro sty i wój tów. 

stro na 4

W mi nio ną so bo tę w Cheł mnie od by -
ła się ina u gu ra cja 53. Mię dzy na ro do -
we go Spły wu Ka ja ko we go Po je zie rzem
Brod nic kim, Drwę cą i Wi słą. Uro czy -
ste go otwar cia do ko nał do wód ca cheł -
miń skiej jed nost ki woj sko wej, a uświet -
ni ła je Or kie stra Dę ta ChDK wraz z ma -
żo ret ka mi. Przed wy pły nię ciem bło go -
sła wień stwa udzie lił uczest ni kom ka -
pe lan, a wła dze mia sta i po wia tu ży -
czy ły po myśl no ści. 

W im pre zie, któ rej or ga ni za to rem
jest cheł miń ski Klub Tu ry stów Wod -
nych, bie rze udział pra wie 150 osób,
w tym po nad 40 za gra nicz nych go ści,
mię dzy in ny mi z Nie miec, Ho lan dii,
Bel gii i Wiel kiej Bry ta nii. Przy go dę
roz po czę li w nie dzie lę przy sta ni cy
PTTK w Ba chot ku, a dziś zgod nie
z pla nem po win ni do trzeć do To ru nia.
Stam tąd tra sa spły wu po wie dzie do
Sol ca Ku jaw skie go, nato miast w po -
nie dzia łek ka ja ka rze ma ją do trzeć do
Cheł mna. W cią gu dzie się ciu dni prze -
pły ną bli sko ćwierć ty sią ca ki lo me -
trów.n AGA

10 dni, 85 ka ja ków, 150 uczest ni ków i 223 km na Drwę cy i Wi śle

Do bra po go da ozna cza szan sę na to, że boć ki za gosz czą u nas nie co dłu żej. 
Na zdję ciu bo cia nia ro dzi na z Bru ków Uni sławskich
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