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Środa: Jak zapewniæ sobie w³asny kompost i jak
doczekaæ siê ekologicznych warzyw z w³asnej grz¹dki
Czwartek: Nowe i modne roślinki, groszek w dowolnym
kolorze, zio³a - jakie i jak je hodowaæ

W naszym poradniku
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PANEL OCYNK + PVC
- od 66 pln brutto/szt.

�� OGRODZENIA �� BRAMY
�� FURTKI �� MONTA¯

E-MAIL: handlowy@wwd.com.pl

Na dzia³ce mo¿emy
czuæ siê jak w domu.
Latem - nawet lepiej,
szczególnie,
jeśli mieszkamy
w betonowym
mieszkanku
przy ruchliwej ulicy.

A skoro spêdzamy na dzia³ce
wiele miesiêcy od wiosny do je-
sieni, to zorganizujmy tam swo-
j¹ przestrzeñ jak najpiêkniej.

Domki

By lato spêdziæ w swoim let-
nim domku na dzia³ce nie po-
trzebujemy architektów, zezwo-
leñ, planów, itp. Nie potrzeba
hipoteki. Pozwolenia na budo-
wê w Rodzinnym Ogrodzie
Dzia³kowym poza miastem nie
wymaga budowa altany o po-
wierzchni zabudowy do 35 m
kw. oraz wysokości 5 m przy da-
chu dwuspadowym stromym.

Tego typu konstrukcje mo¿e-
my nawet kupiæ w marketach
budowlanych. Gotowe do z³o¿e-
nia wg szczegó³owej instrukcji.
Cena to zwykle kilka (3-4 tys. z³).
Nie jest to wielki maj¹tek, ale
pamiêtajmy, ¿e przed monta-
¿em domku na dzia³ce musimy
przygotowaæ fundament z blo-
czków cementowych lub ce-
mentow¹ podmurówkê. Dodat-
kowo musimy u³o¿yæ izolacjê
z papy bitumicznej miêdzy fun-
damentem a drewnianymi lega-
rami. Potem zabezpieczyæ dre-
wniane ściany przed wilgoci¹
i regularnie konserwowaæ je.
Na dach k³adziemy papê.

A¿urowe altanki i wiaty

Altanki, gdzie mo¿emy pod-
czas upalnego popo³udnia
ukryæ siê np. z ksi¹¿k¹ w rêku
te¿ mo¿na kupiæ i samemu z³o-
¿yæ. Do nas nale¿y odpowiednie

ustawienie, tak, by roztacza³ siê
z nich piêkny widok i dopilno-
wanie, by obros³y je pn¹cza np.
powojniki lub groszek pachn¹-
cy. Od wietrznej strony mo¿emy
stworzyæ im os³onê z krzewów
jaśminu, bzu lub parkowych
ró¿.

Pergole

Ró¿norodne pn¹ce rośliny
puszczamy te¿ wzd³u¿ drewnia-
nych, b¹dź kutych z metalu per-
goli. Jeśli chcemy, by okrywa

pergoli by³a trwa³a mo¿emy
u¿yæ do tego drzew owocowych.
Wiosn¹ ³uki przepiêknie zakwit-
n¹, a jesieni¹ bêdziemy zbierali
z pergoli owoce. Do okrycia na-
dawa³y siê bêd¹ te¿ m.in. glicy-
nia, z³otokap, powojnik, ró¿e,
kokornak, d³awisz i milin ame-
rykañski.

Dró¿ki i ście¿ki

Najczêściej wykonujemy je
z p³yt chodnikowych, choæ co-
raz czêściej siêgamy po kamie-

nie lub kostki betonowe. Naj-
wa¿niejsze jest pod³o¿e pod taki
chodnik. Po usuniêciu darni
musimy ubiæ warstwê ¿wiru,
a na nim 4 cm grubego piasku
w miejscach, gdzie ruch bêdzie
niewielki i dodatkowo kamien-
na podsypkê tam, gdzie ruch
bêdzie wiêkszy i ciê¿szy.

Stare drzewa

Jeśli pozosta³ośæ bo uschniê-
tym lub wyciêtym drzewie jest
zaatakowana przez grzyby, to
usuwamy je ca³e i spalamy. Je-
śli jednak nie zaszkodzi nasze-
mu ogrodowi, mo¿emy np. wy-
korzystaæ jego pieñ jako pod-
pórkê do pn¹cych roślin.

Stary pieñ mo¿e pos³u¿yæ
jako podstawa do ³aweczki.
Mo¿emy te¿ w jego środku
wyd³ubaæ dziurê, a w niej
umieściæ roślinê jak w donicz-
ce, b¹dź te¿ kube³ek i potem
pochwaliæ siê najpiêkniejszym
śmietnikiem na dzia³kach.

Nie wyrzucamy zniszczonych
lub pot³uczonych ceramicznych
doniczek. Kiedy pokruszymy j¹
na kawa³ki, wsypujemy na dno
doniczek z roślinami mamy
warstwê drena¿ow¹.

Posadzone pod murem

Rośliny pn¹ce siê pod ścian¹,
szczególnie te, które swoimi pê-
dami, liśæmi i kwiatami tworz¹
nawet kilkudziesiêciocentyme-
trow¹ warstwê, piêknie wygl¹-
daj¹ i chroni¹ przed ha³asem.

W zale¿ności od naświetle-
nia ściany sadzimy inne rośli-
ny (30-40 cm od ściany). Na
te od strony pó³nocnej
i wschodniej nadaj¹ siê
akebia, przywarka, bluszcz
i cytryniec, natomiast od stro-
ny po³udniowej i zachodniej
puszczamy glicyniê lub wi-
ciokrzew.

¯ywop³ot

W naszym ogrodzie ¿ywo-
p³ot mo¿e spe³niaæ ró¿norakie

funkcje. Mo¿e chroniæ przed
wzrokiem wścibskich s¹sia-
dów, zastêpowaæ p³ot, wyg³u-
szaæ ha³as, dzieliæ nasz ogród
na sektory.

Jeśli ma rosn¹æ szybko mo-
¿emy posadziæ np. cyprysik
Lawsona. Jest ma³o wymaga-
j¹cy, podobnie jak buki i gra-
by. Do wyboru mamy te¿ ber-
berysy, albo pigwowce.

AGATA KOZICKA
agata.kozicka@pomorska.pl

tel. 52 32 63 183

FOT. AGNIESZKA ROMANOWICZ

Pn¹ce ró¿e na razie nie robi¹ wra¿enia, ale kiedy zaczn¹
kwitn¹æ, ściana zakwitnie wraz z nimi

DZIA£KA Pergole, altanki, ¿ywop³oty - to dodatki, które komponuj¹ siê z roślinami - daj¹ nam cieñ i wyg³uszaj¹ ha³as

Ma³a architektura w naszym ogrodzie
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WSKAZÓWKA
Now¹ glinian¹ doniczkê
powinniśmy, zanim
umieścimy w niej roślinê,
namoczyæ w wodzie. Jeśli tego
nie zrobimy, doniczka wessie
wodê, któr¹ przy pierwszych
podlaniach zaserwujemy
roślinie.

267812b01
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Kwota na sport i rekreacjê
zapisana w bud¿ecie jest
niewielka - zaledwie kilka
tysiêcy z³otych. Ale to nie
znaczy, ¿e w gminie brakuje
sportowego ducha.

Mo¿e bardziej rekreacyjne-
go, ni¿ tego typowego, sporto-
wego, ale w sumie chodzi o to
samo - o dobr¹ zabawê dla do-
ros³ych i dla dzieci. ¯eby móc
tak¹ organizowaæ, w gminie
Radziejów postanowili naj-
pierw zmodernizowaæ i rozbu-
dowaæ bazê: boiska, place za-
baw, sale gimnastyczne. Te
ostatnie przy szko³ach.

- W planach mamy moder-
nizacjê i rozbudowê boisk
przy gimnazjum w Skibinie,
miêdzy innymi o urz¹dzenia
do lekkiej atletyki, rozbudowê
świetlicy o salê gimnastyczn¹
w Bieganowie - mówi wójt
Marek Szuszman.

Gotowe s¹ trzy boiska w
K³onowie, Biskupicach i Pio-
³unowie. Bêd¹ kolejne, m.in.
w Szostce. Z myśl¹ o naj-
m³odszych powsta³y place za-
baw w Biskupicach, Pio³u-
owie, Szostce, Czo³owie,
Skibinie i K³onówku. W Bro-
niewie - te¿ dla celów rekrea-

cyjnych - odnowiony zosta³
park. Place zabaw zbudowane
zostan¹ w Opatowicach i
Przemystce.

Tak wiêc prace przy budowie
bazy id¹ w dobrym kierunku,
a jakie temu towarzysz¹ zamie-
rzenia organizacyjne? W tym
roku w gminie Radziejów zor-

ganizowany zosta³ turniej te-
nisa sto³owego o puchar wój-
ta.

- Zg³osi³o siê trzynastu za-
wodników, jak na pocz¹tek ca³-
kiem nieźle - mówi Marian
Bandyszewski, radny, prze-
wodnicz¹cy komisji oświaty,
kultury i sportu w RG. -

Kolejna nasza impreza to by³
sobotni turniej pi³ki siatkowej
w Przemystce. Planujemy ko-
lejne, na przyk³ad pi³ki pla¿o-
wej w Czo³owie, pi³karski w
Szostce.

Zapowiada siê, ¿e takie
otwarte, czyli dla wszystkich,
turnieje sportowe i rekreacyjne

bêd¹ wizytówk¹ gminy Ra-
dziejów.

JOLANTA M�ODECKA
jolanta.mlodecka@pomorska.pl

FOT. JOLANTA M�ODECKA

M³odzie¿ sportowe pasje rozwija w gimnazjum w Skibinie

GMINA RADZIEJÓW Mo¿e nie na wielkie ambicje sportowe, ale dla zintegrowania mieszkañców wsi - wystarczy

Najpierw boiska, potem igrzyska
OSIÊCINY

Nagroda za historiê
z nauczycielk¹
Szymon Jezierski
z Publicznego Gimnazjum
zakwalifikowa³ siê do fina³u
konkursu „Ojczyzna-
Polszczyzna”.

Zaj¹³ pierwsze miejsce pod-
czas etapu rejonowego konkur-
su w Centrum Edukacji Nau-
czycieli we W³oc³awku. - Musia-
³em wymyśliæ historiê koñcz¹c¹
siê s³owami „Sen mara - s³u-
chacz ofiara” - mówi Szymon. -
Mia³em czterdzieści piêæ minut
na przygotowanie tematu. Opo-
wiedzia³em historiê ze snu,
o tym, jak zakocha³em siê w
nauczycielce francuskiego.

Jury tak spodoba³a siê opo-
wieśæ oraz talent oratorski Szy-
mona, ¿e dosta³ najwy¿sz¹
notê. Do startu przygotowywa³a
go Gra¿yna Kamionka. Szymon
pojedzie do Wroc³awia razem
z czterdziestoma innymi finali-
stami z ca³ej Polski. Konkurs
odbywa siê pod patronatem
prof. Jana Miodka. (WA)

forum

www.pomorska.pl/forum

„Ca³¹ radośæ psuj¹
niedoróbki”

W nawi¹zaniu do artyku³u
zamieszczonego na ³amach
gazety pt. „Ca³¹ radośæ psuj¹
niedoróbki” pragnê
stanowczo siê sprzeciwiæ
treściom zamieszczonym
w tym artykule. Stwierdzenie,
„¿e nie mo¿na z niej
korzystaæ” jest k³amliwe
i wymierzone przeciwko tej
inwestycji. P³ywalnia, mimo
stwierdzonych usterek
na etapie eksploatacji, jest
ca³y czas czynna, funkcjonuje
od dnia otwarcia do dnia
dzisiejszego. Powsta³e usterki
nie zagra¿a³y i nie zagra¿aj¹
przebywaj¹cym tam osobom.
P³ywalnia ca³y czas prowadzi
szkó³ki p³ywackie, aerobik,
a przede wszystkim korzysta
z niej m³odzie¿ z terenu
naszego powiatu.
Jednocześnie zapraszamy
Pani¹ po raz kolejny
na p³ywalniê do Radziejowa,
aby naocznie stwierdziæ stan
faktyczny.

Z powa¿aniem
MARIAN ZIELIÑSKI

STAROSTA RADZIEJOWSKI

NAPISALI DO NAS

Dwa ciekawe popo³udnia
szykuj¹ siê w Miejskiej
i Powiatowej Bibliotece
Publicznej im. Franciszka
Beciñskiego.

Wspólnie Towarzystwem Mi-
³ośników Kujaw i Muzeum Zie-
mi Kujawskiej i Dobrzyñskiej we
W³oc³awku zaprasza w 14 marca
na Dzieñ Tradycji Kujawskich.
W programie: prelekcje etno-
grafów: Doroty Kalinowskiej,
która bêdzie mówiæ o zwycza-
jach i tradycjach wielkanocnych
na Kujawach oraz Micha³a
Kwiatkowskiego - „Kujawy, zarys

etnograficzny regionu”. Zapla-
nowano te¿ spotkania warszta-
towe dla dzieci - „Pisanki - ma-
lowanki”, które poprowadzi
Krystyna Zagrabska, malarka
z W³oc³awka.

Pocz¹tek spotkañ w czytelni
biblioteki - godzina 10.00.

Natomiast w czwartek, 15
bm. w bibliotece odbêdzie siê
spotkanie poetyckie „Ten nasz
świat”, w wykonaniu aktorów
sceny bydgoskiej Wandy i Euge-
niusza Rzyskich - poświêcone
niedawno zmar³ej poetce Wis³a-
wie Szymborskiej. Pocz¹tek
godz. 17.00. (JM)

RADZIEJÓW Wieczór poetycki z Szymborsk¹

Pomaluj¹ kujawskie pisanki

W miniony weekend
radziejowscy policjanci
zatrzymali trzech
nietrzeźwych kieruj¹cych
oraz jednego, który z³ama³
s¹dowy zakaz.

W sobotê w nocy w Starym
Radziejowie patrol prewencji
zatrzyma³ do kontroli drogowej
19-letniego mieszkañca gminy
jad¹cego fiatem cinquecento.
Mê¿czyzna by³ pijany. Wydmu-
cha³ ponad 2,7 promila. Do-
datkowo kierowa³ nie maj¹c
uprawnieñ.

Dzieñ wcześniej w Szewcach
patrol z posterunku w Piotrko-
wie Kujawskim zatrzyma³ 43-
letniego rowerzystê. Sprawdze-
nie w policyjnych bazach da-
nych pokaza³o, ¿e ma on

s¹dowy zakaz kierowania
za wcześniejsze kierowanie
po alkoholu.

Minê³a godzina i w Dêbo³êce
ten sam patrol zatrzyma³ rowe-
rzystkê. Zatrzymana 43-letnia
mieszkanka powiatu radziejow
skiego by³a kompletnie pijana.
Alkomat wskaza³ ponad 3,6
promila. Na ulicy Fabrycznej
w Dobrem zosta³ zatrzymany
kolejny nietrzeźwy rowerzysta.
Mia³ ponad 3 promile alkoholu
w organizmie.

Wszyscy zatrzymani wkrót-
ce stan¹ przed s¹dem. Kiero-
wanie autem w stanie nie-
trzeźwości zagro¿one jest
kar¹ do 2 lat pozbawienia
wolności. Za kierowanie ro-
werem po alkoholu grozi
do roku wiêzienia. (JM)

POLICJA 43-letnia rowerzystka mia³a 3,6 promila

„Pijany” weekend na drogach
KRÓTKO

� W pi¹tek godz. 16.00 w świet-
licy wiejskiej Bieganowie roz-
pocznie siê zebranie sprawoz-
dawczo-wyborcze Rady Powiato-
wej SLD.
� W niedzielê godz..10.00 w „ry-
bakówce” przy ul. Dzia³kowej
w Radziejowie wêdkarze zrze-
szeni w radziejowskim Kole PZW
podsumuj¹ miniony sezon
i ustal¹ stawki nowych op³at
na 2012 rok. (MIK)

www.pomorska.pl
online@pomorska.pl
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