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Czwartek: Nowe i modne roślinki, groszek w dowolnym
kolorze, zio³a - jakie i jak je hodowaæ
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Nieska¿ona chemi¹
marchewka? Pomidory
pryskane jedynie
natur¹? Trudno dziś
o ekologiczne
produkty. Te z naszej
dzia³ki mog¹ byæ
lepsze ni¿
z wielohektarowych
plantacji.

O sposobach na ekologiczne
radzenie sobie ze szkodnikami
opowiada Jan Malesza, in-
struktor ogrodnictwa w bydgo-
skim okrêgu Polskiego Zwi¹zku
Dzia³kowców.

Pokrzywa na grzyby

- Do roślin, które radz¹ so-
bie z grzybami nale¿¹ pokrzy-
wy i skrzyp. Mo¿emy je zasto-
sowaæ na m¹czniaki albo
rdze - wymienia Malesza. -
Wrotycz, natomiast, stosowa-

na jest przeciwko szkodni-
kom.

Jak? Pod postaci¹ odpowied-
niej zalewy, któr¹ opryskujemy

chore lub zaatakowane rośliny. -
Do takiej zalewy bierzemy pok-
rzywy, skrzyp, wrotycz, czy
choæby liście pomidora - t³uma-

czy instruktor. - Potrzeba ich tak
mniej wiêcej jedn¹ trzeci¹ po-
jemnika. Zalewamy to litrem
wody i odstawiamy na 24 godzi-
ny. Potem odlewamy zalewê
i rozcieñczamy pó³ na pó³
z wod¹. Takim roztworem mo-
¿emy opryskiwaæ chore rośliny.

Armia turków miêdzy
warzywami

Z mszycami poradzimy so-
bie np. opryskiem z niedopa³-
ków papierosów. - Tak. Wy-
starczy ich oko³o 10 sztuk. Za-
lewamy je litrem wody i,
podobnie jak w przypadku
pokrzywy, odstawiamy na 24
godziny. Po tym czasie roz-
cieñczamy w stosunku jedna
trzecia czêśæ zalewy do dwóch
trzecich wody - podaje prze-
pis Jan Malesza.

Aby unikn¹æ zaatakowania
przez szkodniki naszych
upraw, szczególnie tych wa-

rzywnych, mo¿emy tworzyæ
rabaty kwiatowo-warzywne.

- Jeśli poprzecinamy nasze
uprawy grz¹dkami z turkami
(tagetes), które charakteryzu-
j¹ siê w³aściwościami anty-
septycznymi, to miêdzy inny-
mi zlikwidujemy w pod³o¿u
nicienie. Co wiêcej, ich dośæ
wyrazisty zapach odstraszy
szkodniki.

Jak podaje Malesza turki
sprawdz¹ siê zarówno
przy uprawie marchewki, jak
i pomidorów. Nasturcje nato-
miast powinniśmy posiaæ
tam, gdzie pojawiaj¹ siê ¿ar-
³oczne ślimaki.

AGATA KOZICKA
agata.kozicka@pomorska.pl

tel. 52 32 63 183
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Aby rośliny piêknie kwit³y, musimy o nie zadbaæ. Nie po-
trzeba do tego chemii

DZIA£KA Ekologiczny ogród: na szkodniki - opryski z wrotycza. Nawet liście pomidorów nadaj¹ siê do ochrony roślin

Na grzyby najlepsze s¹ pokrzywy
P£ODOZMIAN

Zdrowe rośliny, którym nie
brakuje w glebie koniecznych
substancji od¿ywczych
choruj¹ mniej i rzadziej
poddaj¹ siê szkodnikom.
Dlatego na ekologicznych
uprawach warto stosowaæ
p³odozmian. Jeśli na danej
grz¹dce posadzimy warzywo,
to w przysz³ym roku
posadźmy lub wysiejmy
roślinê wykorzystuj¹c¹ trochê
inny zestaw substancji.

R E K L A M A

260212b01 255112b01

¯YWOKOST
¯ywokost to roślina cenne dla
ka¿dego, kto chce uprawiaæ
ekologicznie swój ogród.
Mo¿emy z niego przygotowaæ
nawóz p³ynny. Zawiera bardzo
du¿o potasu. Polecany jest
m.in. pod pomidory i rośliny
kwitn¹ce. Do nawozu nie
wykorzystujemy ani kwiatów
ani nasion (³atwo siê
rozprzestrzenia, trudno siê go
pozbyæ). Ściête liście mo¿emy
uk³adaæ pod fasolê pn¹c¹.
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Rewitalizacja
najstarszej czêści
Szubina ma siê ku
koñcowi. Wci¹¿ jednak
niektóre trakty s¹
nieprzejezdne. I choæ
najgorsze mieszkañcy
maj¹ za sob¹, na dobre
odetchn¹ w lipcu.

Bo do koñca czerwca wszyst-
kie roboty zwi¹zane z tym zada-

niem maj¹ zostaæ wykonane.
W ratuszu licz¹ na to, choæ do-
świadczenia zwi¹zane z praca-
mi na rynku nakazuj¹ ostro¿-
nośæ. Bo by³y opóźnienia, gdy¿
w³adze miasta zakwestionowa³y
jakośæ wykonanych robót.
W efekcie kostka na znacznej
czêści placu k³adziona by³a dwa
razy.

Obecnie ekipy budowlane
pracuj¹ na ul. Wyzwolenia i pl.
Kościelnym. Wymieniana jest

kanalizacja. Roboty ruszyæ
mia³y 16 stycznia, ale rozpo-
czê³y siê z poślizgiem, bo zima
wtedy da³a mocno o sobie
znaæ, temperatura spad³a kil-
kanaście stopni poni¿ej zera.

Teraz ekipy pracuj¹ pe³n¹
par¹, co pewnie raduje oko-
licznych mieszkañców, którym
³atwo siê teraz nie ¿yje. Bo
wszystko rozkopane, dojechaæ
nie mo¿na, dojśæ te¿ nie³atwo,
choæ przygotowano dla nich

prowizoryczne przejścia. - Wy-
konawca obiecuje, ¿e do po³o-
wy kwietnia zakoñczy w tym
rejonie prace przy budowie ka-
nalizacji - informuje Piotr
Kmieæ, kierownik referatu in-
westycji w szubiñskim ratuszu.

Wtedy budowa kanalizacji
ruszy m.in. na ul. św. Marcina
w Szubinie. Do wykonania zo-
stan¹ te¿ nowe nawierzchnie
ulic. Asfalt po³o¿yæ trzeba bê-
dzie nie tylko na rozkopanych

obecnie traktach, ale te¿ na ul.
Kiliñskiego, Szkolnej, M³yñskiej,
gdzie nie uda³o siê jesieni¹ za-
koñczyæ prac. Do wykonania
pozosta³a ostatnia, wierzchnia
warstwa ścieralna.

Kiedy gala z okazji zakoñcze-
nia rewitalizacji? Termin jeszcze
nie ustalony. Na pewno ju¿
maju podziwiaæ bêdzie mo¿na
w pe³nej krasie szubiñski rynek,
którego g³ówn¹ ozdob¹ jest fon-
tanna. (MS)
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Na ul. Wyzwolenia i pl. Kościelnym trwa budowa kanalizacji. Wykonawca obiecuje, ¿e ro-
boty zakoñczy w po³owie kwietnia. Potem przyjdzie pora na k³adzenie nawierzchni tak¿e
na ul. Szkolnej, Kiliñskiego i M³yñskiej, bo brakuje na nich ostatniej warstwy ścieralnej.

SZUBIN Podczas majowego, d³ugiego weekendu posiedzimy na rynku przy w³¹czonej fontannie. To pewne

Stare miasto wci¹¿ siê zmienia

W najbli¿sz¹ niedzielê
odbêd¹ siê w mieście
pierwsze kwesty, kolejne
za tydzieñ. Jest okazja
podzieliæ siê ¿ywności¹.
Ofiarowane produkty trafi¹
do świ¹tecznych paczek dla
potrzebuj¹cych.

Biednych rodzin w Nakle
i okolicy nie brakuje. Co roku
godnie prze¿yæ świ¹teczny czas
staraj¹ siê im pomóc dzia³acze
PCK. W tym roku tak¿e przygo-
towane zostan¹ świ¹teczne
paczki z ¿ywności¹. Jak poinfor-
mowa³a nas wczoraj Bogumi³a
Jab³oñska, szefowa Zarz¹du Re-
jonowego PCK w Nakle - akcja

zbierania produktów w³aśnie siê
w mieście rozpoczyna.

Pierwsze kwesty zaplanowa-
no w niedzielê 18 bm. ¯ywnośæ
zbierana bêdzie przed kościo-
³em pw. św. Stanis³awa w Nakle.
Wolontariusze czekaæ bêd¹
na darczyñców przed ka¿d¹
msz¹ św. W nastêpn¹ niedzielê
(25 bm.) kwesta prowadzona
zostanie przed kościo³em pw.
św. Wawrzyñca w Nakle.

Wolontariusze PCK pojawi¹
siê te¿ w sklepach. Ju¿ wiadomo,
¿e w sobotê 24 bm. spotkaæ ich
bêdzie mo¿na w markecie Net-
to. PCK czeka jeszcze na zgodê
sieci Tesco na przeprowadzenie
podobnej akcji. (MS)

NAK£O Wolontariusze kwestowaæ bêd¹ w kościo³ach

PCK ju¿ rozpoczyna zbiórki

KCYNIA

W³aściciele. Jaka
jest wasza wola?

Jeszcze tylko do jutra w za-
k³adzie Gospodarki Komunal-
nej i Mieszkaniowej w Kcyni
czekaj¹ na oświadczenia woli
w³aścicieli nieruchomości i za-
rz¹dców domów w sprawie
przy³¹czenia danej posesji
do kanalizacji sanitarnej. To
okazja, bo mo¿na to uzyskaæ
wyk³adaj¹c tylko 10 proc.
kosztów. Pozosta³e 90 proc.
bierze na siebie ZGKiM.

W tym celu zak³ad stara siê
m.in. o bezzwrotn¹ dotacjê
z Narodowego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej oraz nisko opro-
centowany kredyt. (MS)

Przystanki na ulicy
Kcyñskiej w Szubinie...
... powinny byæ bli¿ej
centrum. Jeśli tematem
zajm¹ siê fachowcy
od drogownictwa, to
opracowanie tego tematu
znajdzie siê szybko
na biurku pana burmistrza.
Miasto zyska ³adne
przystanki, a burmistrz
wdziêcznośæ obywateli.
I jeszcze kasa nie zostanie
zmarnowana na kolejne
prowizorki.
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Nie wszystkie opinie w tej
rubryce s¹ zgodne
ze stanowiskiem redakcji

Autor: Zobacz to, co niewidzialne!
W Muzeum Ziemi Krajeñskiej w Nakle w pi¹-
tek kolejny wernisa¿. O godz. 18 swoje foto-
grafie zaprezentuje w spichrzu Miros³aw
Rzeszowski, mi³ośnik fotografii z Szubina.

Szpital z certyfikatem
Spó³ce Nowy Szpital w Nakle i Szubinie
przyznano certyfikat jakości ISO 9001:2008.
Uroczyste jego wrêczenie odbêdzie siê 28
bm. w Nakielskim Ośrodku Kultury.

Tym razem orkiestra zagra w Kcyni
Kolejny koncert w ramach cyklu: „Muzyka
w starych kościo³ach na kcyñskiej ziemi” od-
bêdzie siê 18 marca w kościele św. Micha³a
Archanio³a w Kcyni - po mszy św. o godz. 12.

Redaktor wydania: Maja Stankiewicz

FOT. MAJA STANKIEWICZ

Rynek piêknie wy³o¿ony kostk¹, ale trochê pusty. Mo¿e
przechodnie pojawia siê tu liczniej, gdy zaświeci mocniej
s³oñce, a z fontanny tryśnie woda.

Wiosenna
przycinka
w parku Jagie³³y
Ostatnie dni kalendarzowej
zimy to dobry czas na prace
pielêgnacyjne, przycinki
i prześwietlanie drzew.
W Mroczy zajêto siê m.in.
drzewami rosn¹cymi w parku
im. Jagie³³y, który znajduje
siê w centrum miasteczka,
rzut beretem od rynku.
To miejsce chêtnie
odwiedzaj¹ nie tylko
spacerowicze, ale te¿ matki
z dzieæmi, bo jest tu mini
ogródek jordanowski. Jest
te¿ pomnik króla W³adys³awa
Jagie³³y, za³o¿yciela Mroczy.
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Ponieśli ramê do skupu
Z terenu jednego z gospodarstw
w Nakle grupa mê¿czyzn ukrad-
³a metalow¹ ramê okienn¹ war-
t¹ 400 z³. Policjanci znaleźli wi-
nowajców w usytuowanym nie-
daleko punkcie skupu z³omu.
Czterech mê¿czyzn, sprawców
kradzie¿y, to osoby znane mun-
durowym z Nak³a. Towarzyszy³
im 13-latek. Ch³opakiem zajmie
siê s¹d dla nieletnich. Pozosta-
³ym grozi do 5 lat wiêzienia.

Wyjazd do Brukseli nagrod¹ za wiedzê o Unii
Konkurs „Co wiesz o Unii Europej-
skiej” zorganizowano w Kcyni. Do
fina³owej rozgrywki stanêli: Adam
Zubrzycki i Bartosz Grabiszewski
(na zdjêciu). Oprócz znajomości
historii i struktur UE finaliści przy-
gotowali filmy: „Kcynia - dziedzi-
ctwo 750 lat”. Wygra³ Adam Zub-
rzycki (z lewej), uczeñ Zespo³u
Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych. Nagro-
d¹ - wyjazd do Brukseli. Funda-
tor: europose³ Janusz Zemke.

Gdy nie ma targu - dzwoñ!
Szalet publiczny na targowisku
w Szubinie czynny jest jedynie
w dni targowe (środy i soboty).
Tylko w te dni otwarty jest te¿
na targowisku punkt zbiórki zu-
¿ytego sprzêtu elektrycznego
i elektronicznego. Osoby, które
w inne dni chcia³yby taki sprzêt
przynieśæ, zg³osiæ musz¹ ten fakt
pod nr tel. (52) 391-07-10, (52) 391
-07-83 lub 391-07-38. Zg³oszenie
przyjm¹ w godz. 7.30- 15.30.

Recytacje w szkole
33 uczniów SP w Mroczy wziê³o
udzia³ w tegorocznej edycji kon-
kursu „O pióro Jana Brzechwy”.
Z grona pierwszaków najlepszy-
mi recytatorami okazali siê: Mi-
ko³aj Joachimiak, Julia B¹k oraz
Jagoda Gondek. Z klas II: Sandra
¯urek, Szymon Stasinowski, Oli-
wia Sudo³ i Alicja Podlaszewska.
Z klas III: Sara Berghleh, Jagoda
Jasiñska, Aleksandra Mnichow-
ska oraz Aleksandra Patu³a.

Warsztaty na ludow¹ nutê
Po mieszkañcach Szubina i Ry-
narzewa w warsztatach zdobni-
ctwa pa³uckiego wzi¹æ mog¹
udzia³ mieszkañcy Kcyni. Zajêcia
prowadzi znana pa³ucka artystka
Jadwiga Bo³ka. Pierwsze zajêcia
odby³y siê w minion¹ sobotê. Na
kolejne organizatorzy zapraszaj¹
chêtnych do ośrodka kultury ju-
tro, a tak¿e 21 i 28 bm. Nauczyæ
siê mo¿na m. in. wykonywania
bukietów, rózg i paj¹ków.
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