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Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dołoŜenie starań w celu zapewnienia spokojnej wegetacji
nasadzeniom winobluszczu w Wąwozie Jana Pawła II przy przęsłach nieistniejącej nitki wiaduktu ul. Filaretów
oraz róŜom przy kładce pieszej w tymŜe wąwozie – dokumentacja fotograficzna w załączeniu. Rośliny te
zostały objęte opieką mieszkańców „w czynie społecznym”, więc wsparcie tej inicjatywy byłoby poŜądane dla
dalszego zagospodarowania Wąwozu.
Winobluszcz (18 krzaczków) został zakupiony i zasadzony przez mieszkańców wiosną tego roku. Oni teŜ
doglądają jego wzrostu (plewienie, podlewanie, podwiązywanie, oznaczanie). Kilka sadzonek się nie przyjęło,
a podczas drugiego koszenia trawy (przez Miejskie Przedsiębiorstwo Zieleni w Lublinie Sp. z o.o.) trzy
dorodne krzaczki zostały omyłkowo ścięte. Dlatego 20 czerwca dosadzono 9 krzaczków i oznaczono
nasadzenia palikami i kolorową taśmą. Całość kosztów przedsięwzięcia to ok. 20 roboczogodzin (wolontariat)
i 400 zł. Obecność bluszczu jest pozytywnie odbierana przez mieszkańców (równieŜ osoby odbierane jako
„potencjalni wandale”), została teŜ zaakceptowana przez proboszczów okolicznych parafii.
Dlatego będziemy wdzięczni za przychylność dla tej inicjatywy i poinformowanie pracowników odpowiednich
słuŜb o nasadzeniach oraz zwrócenie im uwagi, by nie ścinali bluszczy w ramach regularnych pokosów trawy.
Szkoda byłoby zmarnować włoŜone w to działanie pieniądze i pozytywną społeczną energię. Mamy teŜ prośbę
– jeśli to moŜliwe – aby w ramach przewidzianych w wąwozie prac pomóc w odchwaszczaniu bluszczy,
poniewaŜ w okresie urlopowym mieszkańcom moŜe być trudniej wykonać te prace samodzielnie.
Prosimy równieŜ o podobne potraktowanie (ochronę i pielęgnację) krzaków róŜ przy kładce dla pieszych na
Wąwozem. W oczekiwaniu na wiosenne rozpoczęcie odchwaszczania przez firmę wyłonioną w ramach
przetargu mieszkańcy samorzutnie oczyścili najbliŜsze otoczenie krzaków róŜ i innych krzewów ozdobnych
przy kładce i wzdłuŜ pieszych ciągów, mając nadzieję, Ŝe uwidocznienie tychŜe roślin ochroni je przed
zniszczeniem podczas koszenia trawy. Stało się inaczej. RóŜe zostały w większości ścięte kosiarką. Ręcznie
usunięto takŜe kilka dorodnych róŜ – samosiejek choć ich kondycja wskazywała, Ŝe tylko one w tym miejscu
mają szansę na samoistną wegetację bez dodatkowych zabiegów pielęgnacyjnych (nie wymagają nawoŜenia).
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