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Szanowni Państwo, 

dziękujemy za Państwa udział spotkaniu zatytułowanym „Otwarte 

Popowice”, które odbyło się 28 września 2018. 

Spotkanie zostało przygotowane oraz zrealizowane w ramach projektu 

Laboratorium Popowice. 

Niniejszym oddajemy w Państwa ręce dokumentację zawierającą notatki 

sporządzone przez uczestników spotkania. 

Relację z tego wydarzenia, zdjęcia oraz filmy znajdą Państwo pod tym 

linkiem: http://propolab.f-as.pl/spotkanie-otwarte-popowice 

Przy okazji serdecznie zapraszamy Państwa do aktywnego udziału  

w kolejnych etapach projektu Laboratorium Popowice. 

Organizatorzy 

 

 

 

 
 

 

 

 

Facylitacja spotkania: Wojciech Zawisz 

  
www.fundo.org.pl     |     info@fundo.org.pl  

http://propolab.f-as.pl/spotkanie-otwarte-popowice
http://www.fundo.org.pl
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Poniżej znajduje się lista wszystkich tematów zgłoszonych przez Państwa 

podczas spotkania, a na kolejnych stronach – skany oraz zdjęcia wszystkich 

pozostawionych przez Państwa notatek i flipczartów (nie wszystkie 

poruszane przez Państwa tematy znalazły swój ślad w notatkach). 

Aby przejść do strony z notatkami z wybranej dyskusji wystarczy kliknąć w 

odpowiedni link. 

Aby wrócić do tego miejsca wystarczy kliknąć  symbol dwóch stóp  

u góry strony 

 

Zgłoszone tematy: 

 Sport i integracja (str. 5, 6) 

 Polana Popowicka: 1. Oświetlenie, 2. Nordic Walking (str. 5, 6) 

 „Hostling” (str. 7) 

 Tworzenie wspólnoty: integracja, współpraca, życzliwość 

 Szkoły powinny stać się ośrodkami aktywności społeczności lokalnej 

(popołudniami) 

 Integracja międzypokoleniowa – działania wspólne młodzieży i osób 

starszych 

 Bezpieczeństwo na osiedlu (str. 8) 

 Nasze najpiękniejsze Osiedle Popowice (str. 9) 

 Ławeczki w większej ilości (str. 10, 11) 

 Zagospodarowanie przestrzeni międzyblokowej dla polepszenia 

komfortu życia osób starszych głównie (str. 10, 11) 

 Platformy dla wózków inwalidzkich i dziecięcych na parterach w 

budynkach przy Jeleniej (dziesięciopiętrowych) (str. 12, 13) 

 Cisza ratunkowa (str. 14) 

 Komunikacja między mieszkańcami a Radą Osiedla (str. 15, 16) 



 

strona 4 z 23 

 Ograniczenie przycinania krzewów na trawnikach 

 Monument 17°00’00’’ południka na Polanie Popowickiej (str. 17) 

 Dom opieki dziennej dla seniorów + wolontariat (str. 18) 

 Samotność (str. 18) 

 Bezpieczeństwo szeroko rozumiane 

 Zagospodarowanie ogólnej przestrzeni 

 Budowa Domu Kultury 

 Stworzenie Domu Kultury w części budynku przychodni (str. 19) 

 Dbanie o zieleń. Wycinka uschłych drzew. Wycinka jemioły 

 Ekologia na Popowicach (str. 20-23) 
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