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Problem:

Wycinanie bluszczy przy ekranach podczas koszenia i brak opieki nad nimi
Szanowny Panie Prezydencie,
zwracamy się do Pana z prośbą o spowodowanie, aby bluszcze, którymi
obsadza się ekrany dźwiękochłonne nie były wycinane przez firmy koszące trawę
oraz aby dosadzać rośliny, które zostały już wycięte lub uschły z przyczyn
naturalnych. Problem zilustrujemy przykładem bluszczy wzdłuż północnej strony al.
Solidarności na wysokości Ogrodu Botanicznego, szczególnie przy szaszłykarni.
Wzdłuż całej linii ekranów większość posadzonych tam bluszczy nie żyje. Są
jednak miejsca, gdzie w tym roku zaczęły już wspinać się po ekranach. Niestety,
podczas wizji lokalnej 8 czerwca okazało się, że kilkanaście z nich zostało niedawno
ściętych podkaszarkami. Na zdjęciach są to egzemplarze ze dopiero co
zwiędniętymi liśćmi.
Trudno nam komentować fakt, że bluszcze, którymi zgodnie z projektem
mają obrosnąć ekrany, najpierw zmarniały, bo nikt o nie nie dbał, a teraz są
wycinane przez skrajne niedbalstwo pracowników firmy odpowiedzialnej za
utrzymanie zieleni. Ich stanu i perspektyw nie polepsza fakt pomalowania ścian
przez graficiarzy. Niestety estetyczne efekty ich pracy są znacznie gorsze niż gdyby
ściany obrosły pnączami.
Ekrany, które witają gości wjeżdżających do Lublina są klaustrofobiczne i
nieładne. Jedyną szansą zmiany tego stanu jest obrośnięcie ich przez bluszcze, jak
to możemy obserwować przejeżdżając przez Rzeszów. Dlatego prosimy o
dosadzenie brakujących bluszczy oraz zabezpieczenie ich aż do granicy miasta
przed kosiarzami. Z naszych doświadczeń w utrzymywaniu bluszczy na przęsłach w
Parku Jana Pawła II wynika, że jest to trudne. W naszym przypadku rozmowy z firmą
ani bezpośrednio z jej pracownikami niewiele dały. Wykaszanie bluszczy ustało tam
dopiero po zamontowaniu płotków i przekazaniu firmie „skupin” wokół sadzonek
przez Wydział Gospodarki Komunalnej do plewienia ręcznego (ostatnie zdjęcie).

Podczas wspomnianej wizji lokalnej zauważyliśmy, że na wysokości skansenu
część trawników jest koszona tylko przy chodniku, a reszta zarosła niebieskimi
kwiatami i łąkowymi zaroślami. Jeśli jest to zabieg celowy, to uważamy go za godny

pochwały, bo wygląda to naturalnie i efektownie. Na pewno jest też tańsze.
Należałoby tylko dokładniej usunąć kępy zarastające ścieżkę rowerową i chodnik
(np. na odległość metra od ciągu).
Przepraszamy, że niniejsze pismo czekało na swoją kolej tak długo i być
może od czerwca ten problem został już rozwiązany (lub skoszono ostatnie
bluszcze), ale mamy nadzieję, że uda się uwzględnić naszą prośbę przed ostatnim
pokosem i podjąć odpowiednie kroki przed nowym okresem wegetacyjny,
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