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DRODZY
PAŃSTWO
Projekt "Zielone płuca Popowic" powstał dzięki zapalonym do
działania mieszkańcom osiedla z grupy #mojepopo. Tym
projektem chcemy powiedzieć głośne STOP ciągłej utracie
zieleni w naszym otoczeniu. W nadchodzących latach na
Popowicach powstanie potężny kompleks mieszkalno-biurowy
Marina Park w dawnym porcie Popowice, przez ulicę Popowicką
pobiegnie linia tramwajowa, nasze tereny zaleje masa betonu
także od strony ul. Legnickiej- to wszystko w dużej mierze
kosztem zieleni, czyli naszego zdrowia. Naszego i naszych
najbliższych.
#zielonepłucapopowic ma na celu przeciwdziałanie temu
trendowi. Pragniemy odnowić i uzupełnić zieloną tkankę
naszego osiedla, czyli zasoby polany przy Parku Popowickim.
Nasz plan zakłada posadzenie 150 wyrośniętych drzew w celu
szybkiego zazielenienie się okolicy. Obszar polany pozostanie w
stanie niezmienionym, nie chcemy zmieniać jego naturalnego
wyglądu, nadal będzie dużym otwartym terenem. Dodatkowo
planujemy postawienie 5 zintegrowanych stanowisk
odpoczynku. Każde takie miejsce będzie utwardzone,
postawione będą trzy wygodne ławki z oparciem w formie litery
U, kosz na śmieci oraz stojak na rowery. Całość otoczona
zostanie niskim żywopłotem. Tak zaprojektowane miejsce
pozwoli nam Popowiczanom oraz naszym gościom na
komfortowe spotykanie się w większej grupie oraz osiedlową
intgrację. Całość projektu uzupełni boisko do gry w bule oraz
betonowy stół do gry w piłkarzyki.

#ZIELONE
PŁUCA POPOWIC

Drodzy Państwo, Sąsiedzi, Przyjaciele Popowic
Nazywam się Sławomir Ślepak i mieszkam na Popowicach od
urodzenia , już ponad 30 lat. To tu za przedszkolaka chodziłem
na pierwsze wycieczki i zastanawiałem się,czy okrągły
betonowy plac na środku to nie przypadkiem lądowisko dla
ufo.To na polanie uczyłem się jeździć na rowerze i grać z ojcem
w piłkę, czy puszczać latawce. Mam masę pozytywnych
wspomnień z tego terenu i pragnę ochronić go dla dalszych
pokoleń, w tym dla mojego syna. Chcę, abyśmy my wszyscy
mieszkańcy Popowic - bez względu na to, czy tu mieszkamy na
stałe, czy tylko na parę lat żyli w zdrowszym i czystszym
środowisku, pośród zieleni.
Jeśli i Wam na tym zależy, proszę o Wasz głos pod projektem
#zielonepłucapopowic jesienią 2018 r., w ramach
Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego.
O kolejnych losach składanego przeze mnie w imieniu grupy
#mojepopo projektu będę informować Państwa jako jego lider
na stronach mojepopo.org.pl oraz na
facebook.com/popowiceonline
ZADBAJMY WSPÓLNIE O #ZIELONEPŁUCAPOPOWIC!
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autor projektu
Grupa Osiedlowa #mojepopo

PROJEKT W
LICZBACH

250.000 zł - wariant finansowania
150 - liczba drzew do nasadzenia
5 - zintegrowanych stanowisk wypoczynku
1- utwardzone boisko do gry w bule
1 - betonowy stół do gry w piłkarzyki
1100 m - długość alejek zaznaczonych pod
proponowane nasadzenia

PROJEKT W
OBRAZKACH

