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DZIEŃ DZIECKA 2018 
 

2 czerwca br. o godz. 11.00 rozpoczęła się zabawa na festynie 

zorganizowanym przez Zarząd ROD z okazji Dnia Dziecka: na 

zjeżdżalni, w basenie z piłeczkami, koło świetlicy ( łowienie 

rybek, Pan Miodzik, pokaz gołębi pocztowych), na placu 

zabaw ( wrzucanie piłeczek do koszyczków ) i w świetlicy ( 

rozwiązywanie łamigłówek, spotkanie z biologią ). 

Był też poczęstunek: wata cukrowa, lody, soczki i inne 

słodkości oraz nagrody dla uczestników konkursów. Pogoda 

dopisała a wesoła zabawa z muzyką w tle trwała przeszło 

trzy godziny. 

 

PRZEGLĄD DZIAŁEK 2018 

 
Tegoroczny przegląd działek odbył się w dniach od 4 do 9 

czerwca br. Komisji przeglądowej przewodniczyła Danuta 

Pawlik i Maria Rykała. W poszczególnych, siedmiu sektorach, 

wspierane były przez sektorowych czyli Stanisława 

Szymańskiego, Zbigniewa Szymkowskiego, Wiesławę 

Kołodziejczak , Przemysława Kaliszana i Ewę Kaźmierczak. 

Przegląd wykazał: 107 działek wzorowych; 159 działek 

bardzo dobrych; 301 działek dobrych; 105 działek 

dostatecznych i 25 działek zaniedbanych. Pozostałych nie 

oceniono z różnych względów. Wytypowano 7 

najładniejszych działek, po jednej na sektor.  

 

BARSZCZ SOSNOWSKIEGO 
 

O tej roślinie wspominałam już w Dodatku Specjalnym 

2/2015 Informatora. Problem jednak jest wciąż aktualny.  

Barszcz Sosnowskiego to niebezpieczna  roślina, która 

może powodować odczyny alergiczne i poparzenie skóry. Jest 

szczególnie niebezpieczny w okresie wysokiej temperatury, 

wówczas nasila się jego parzące działanie. W przypadku 

kontaktu skóry z barszczem należy jak najszybciej dokładnie 

umyć ją wodą z mydłem, a następnie okryć i nie wystawiać 

na działanie słońca przez 2-3 dni. 

Barszcz Sosnowskiego osiąga od 3 m do 4-5 m wysokości. 

Łodyga zielona, głęboko bruzdowana, w dolnej części 

pokryta fioletowymi plamkami. Łodyga wewnątrz jest pusta, 

u podstawy osiąga grubość 8-12 cm. Kwiaty białe, zebrane w 

baldach o średnicy do pół metra. Kwitnienie przypada w 

lipcu. Liście duże i szerokie blaszki liściowe (średnicy 150–

200 cm), z głębokimi wrębami i haczykowatymi 

zakończeniami. 

Jeżeli taka roślina wystąpi na terenie naszego ogrodu nie 

należy tego bagatelizować tylko zachować szczególną 



ostrożność zwłaszcza w okresach silnego nasłonecznienia 

oraz powiadomić odpowiednie służby czyli w przypadku 

problemów z identyfikacją rośliny – kontakt telefoniczny z 

biurem Okręgu PZD.  

Na terenach należących do gminy za zwalczanie tej rośliny 

odpowiada Wydział Ochrony Środowiska, Urząd Miasta 

lub Miejski Architekt Zieleni. W przypadku rozpoznania 

barszczu należy zgłosić stanowisko występowania rośliny 

osobiście, telefonicznie lub mailowo.  

 

 

BARSZCZ SOSNOWSKIEGO- ROŚLINA INWAZYJNA 

Ważne informacje: 
 

1. Nasz ogród obchodzi w tym roku 55-lecie 
swojego istnienia. Uroczystości związane z tą 
rocznicą odbędą się prawdopodobnie w 
sierpniu podczas obchodów Dnia 
Działkowca. 

2. Nasz ogród został zgłoszony do krajowego 
konkursu „ROD ROKU 2018”. Lustrację już 
przeprowadzono, teraz oczekujemy na 
wynik. 
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