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            Kolejny etap projektu ”Strategia partycypolis - seniorzy dla zielonych przestrzeni 

publicznych w mieście Legnica" (projekt dofinansowany jest przez Ministerstwo Rodziny i 

Polityki Społecznej w ramach programu „AKTYWNI+” - dotacja wynosi 86.030,00 zł, 

a całkowity koszt zadania 97.455,00 zł), to prezentacja opracowanych zielonych inicjatyw w 

ramach konkursu na „Najciekawszą Zieloną Inicjatywę Senioralną”. W konkursie wzięły udział 
następujące przedsięwzięcia: 

  „Zielonozaczytani” ul. Piastowska 22, 

 „Zielony Zakątek” ul. Przybosia 1, 

 „Zielony Ekran Izolacyjny” ul. Jaworzyńska/Boiskowa 1 wzdłuż ul. Jaworzyńskiej, 

 „Ziołownik- Przyjazny Kącik Ogrodniczek” ul. Korfantego 1, 

 „Kolorowy Ogród Motyli” część im. S. Sempołowskiej Parku Miejskiego, 

 „Zielone podwórko – Oaza Spokoju” ul. Wrocławska 181, 

 „Kwitnąca Wspólnota” ul. Krzemieniecka 2, 

 „Zielony Skwerek dla Mieszkańców” ul. Łowicka 30, 

 „Zielony Skwer Pod Orzechem” ul. Zbożowa 1, 

 „Kolorowy Zakątek Pod Blokiem” ul. Planetarna 7,8,9. 

Kapituła Konkursowa dokonała oceny złożonych projektów zielonych inicjatyw i wyłoniła 

laureatów. Zwyciężyły następujące prace: 

I miejsce „Zielony Ekran Izolacyjny” ul. Jaworzyńska/Boiskowa 1, 

II miejsce” Zielonozaczytani” ul. Piastowska 22, 

III miejsce „Kolorowy Zakątek Pod Blokiem” ul. Planetarna 7, 8 i 9, 

IV miejsce „ Kolorowy Ogród Motyli” część im. S. Sempołowskiej Parku Miejskiego. 

W konkursie, oprócz atrakcyjności zielonej inicjatywy w przestrzeni publicznej, oceniana była 

aktywność obywatelska członków grup i włączenie środowisk lokalnych w realizację zadania.  

Laureaci (liderzy wraz z grupami roboczymi czterech inicjatyw) wzięli udział w wizycie 

studyjnej - terenowym warsztacie sieciującym organizacje biorące udział w projekcie, którą 

zorganizowano na terenie największego Ogrodu Dendrologicznego na Dolnym Śląsku,       w 

Arboretum w Wojsławicach. Do udziału w spotkaniu zaproszono przedstawicieli ważnych dla 

legnickich seniorów środowisk. Udział wzięli przedstawiciele władz samorządowych Miasta 

Legnicy: pani Henryka Zdziech Ogrodnik Miejski i pani Agata Tokarz - Puzio Pełnomocnik 

Prezydenta d.s. Organizacji Pozarządowych oraz przedstawiciele: pani Alina Zienowicz 

przedstawiciel Miejskiej Rady Seniorów w Legnicy, pani Julia Korytowska Prezes Koła 

Legnica Polskiego Związku Niewidomych, pani Irena Zając przedstawiciel Domu Dziennego  
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Pobytu w Legnicy oraz pan Edward Kciuk najbardziej aktywny senior w czasie realizacji 

inicjatyw. Spotkanie prowadziła Ewa Kosińska psycholog, ekolog i przyrodnik, które 

rozpoczęła wykładem dotyczącym sposobów opieki nad inicjatywami oraz planowania działań 

kontynuacyjnych zazieleniania miasta i dalszej współpracy. O historii Arboretum opowiedział 

pan Krzysztof Kułacz - Karpiński - historyk sztuki. Na spotkaniu rozdano dyplomy i wręczono 

symboliczne nagrody. 
 

 
 

Przed nami najważniejsze część projektu: zakończenie realizacji projektów zielonych inicjatyw 
i zabezpieczenie przed nadchodzącą zimą i gryzoniami. 

           W dniu 19 listopada 2021 r o godz.16.00, w zabytkowej auli Legnickiej Biblioteki 

Publicznej przy ul. Piastowskiej 22 odbędzie się spotkanie sieciujące środowiska senioralne i 

twórcami dziesięciu zielonych inicjatyw realizowanych w przestrzeni publicznej Legnicy. 

Każda inicjatywa otrzymała dofinansowanie na potrzebne materiały i oznakowanie w kwocie 

1800,00zł. Wartość inicjatyw należy powiększyć o społeczną pracę wielu uczestników projektu 

z różnych grup wiekowych. Spotkanie ma na celu poinformowanie społeczności lokalnej o 

inicjatywach, poznania twórców inicjatyw aktywnych Seniorów i liderów partycypacyjnego 

planowania przestrzeni w celu nawiązania współpracy dla utrzymania i pielęgnacji inicjatyw w 
następnych latach.  

Serdecznie zapraszamy 
 

 Życzymy sukcesów i zapraszamy do śledzenia naszych działań na naszą stronę internetową: 

https://szczesliwi-emeryci.org.pl 

 
 


