
Strategia partycypolis – seniorzy dla zielonych przestrzeni publicznych w mieście Legnica 
Biuro Projektu: 

Polskie Stowarzyszenie Szczęśliwych Emerytów ul. Zielona 13of, 59-220 Legnica  

tel. 604184190, e-mail: psszelegnica@vip.wp.pl 

Projekt dofinansowany ze środków programu wieloletniego na rzecz Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021-2025 

                                                 

         NEWSLETTER 
NR 7 

Grudzień 2021 

 

 

 

 

 

 

 

            Grudniowe działania w ramach 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), mają na celu  zabezpieczenie 

zielonych inicjatyw przed zimą i gryzoniami.          

19 listopada 2021 r., w pięknej zabytkowej auli Legnickiej Biblioteki Publicznej odbył się 

warsztat sieciujący środowiska senioralne twórców dziesięciu zielonych inicjatyw                

w przestrzeni publicznej miasta Legnica.  

Zostaliśmy zaszczyceni uczestnictwem znakomitych gości - przedstawicieli 

wykonawczych władz samorządowych: Pani Jadwigi Zienkiewicz - Zastępcy Prezydenta 

Miasta Legnicy, Pani Henryki Zdziech - Ogrodnika Miejskiego Legnicy, Pani Agaty 

Tokarz - Puzio Pełnomocnika Prezydenta Miasta Legnicy ds. Organizacji Pozarządowych 

oraz Pana Przemysława Rogowskiego - Dyrektora Wydziału Środowiska                                       

i Gospodarowania Odpadami. Ponadto osobiście przybyli prezesi środowisk senioralnych 

twórców: Pani Teresa Zyzało - Prezes Stowarzyszenia Dzieci Wojny w Legnicy, Pani 

Wiesława Czabajska - Prezes Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. Konwalia. 
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Wykład wprowadzający wygłosiła Pani Ewa Kosińska, biolog-ekolog, pedagog                         

i wykładowca z dziedziny ochrony środowiska i ekologii. Liderzy partycypacyjnego 

planowania przestrzeni przedstawili swoje grupy oraz zrealizowane z nimi inicjatywy. 

Wystąpienia miały formę swobodnej wypowiedzi. Za tło służyły zamieszczane na bieżąco 

w czasie realizacji posty i informacje o inicjatywach ze strony projektu na facebooku. 

Wszyscy członkowie grup realizujący inicjatywy otrzymali listy pochwalne, a Liderzy w 

uznaniu ich niełatwej pracy dodatkowo upominki przekazane przez Prezydenta Miasta 

Legnica. W otwartej dyskusji zabrali głos nasi szacowni goście oraz wypowiedzieli się 

uczestnicy. Wspólnymi głosami została przez podjęta inicjatywa rozpoczęcia w 2022 r., 

ukwiecania Parku Miejskiego w Legnicy. Rozpoczniemy od alei Orła Białego i marzymy, 

że dołączą do nas młodzi, bo razem możemy więcej. Tworząc żywe enklawy kolorów             

i zieleni uczynimy nasze miasto zdrowszym i jeszcze piękniejszym. Z Liderami i członkami 

grup realizacyjnych inicjatyw wykonanych w projekcie zostały podpisane porozumienia 

współpracy - zapewnienia trwałości efektów ich pracy na okres 5-ciu lat. Polskie 

Stowarzyszenie Szczęśliwych Emerytów jest dumne z wspólnie wykonanych zadań                 

i bardzo dziękuje wszystkim przybyłym za udział w warsztacie oraz uczestnikom projektu 

biorącym udział na różnych etapach realizacji, ale szczególnie tym który zrealizowali 

swoje inicjatywy, są z nami w każdym działaniu, na dobre i na złe. Dzieła Waszych serc       

i rąk są ponadczasowe.  

 

Przedstawiamy sylwetki naszych liderów i wykonane inicjatywy: 

  

Inicjatywa „Zielonozaczytani” ul. 

Piastowska 22. Lider partycypacyjnego 

planowania przestrzeni - Barbara 

Morawiec. Aktualnie wszystko zostało 

zabezpieczone na zimę, oznakowane i  

przygotowane na wiosenny bum natury. 

Można z dumą ogłosić, że praca w tym 

roku została zakończona.  

  

  

Inicjatywa „Zielony Zakątek” ul. 

Przybosia 1. Liderzy: Urszula Skórka i 

Albin Dajer. Prace zabezpieczono i  

oznakowano tabliczką informacyjną.  

Autorzy z dumą informują, że staraniem 

mieszkańców - Seniorów i pomocy 

sąsiedzkiej, na zdegradowanym 

trawiastym terenie,  stworzyli „Zielony 

Zakątek”.   
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Inicjatywa „Ziołownik- Przyjazny Kącik 

Ogrodniczek” ul. Korfantego 1, Lider 

partycypacyjnego planowania przestrzeni 

Barbara Kontny. 

Działania zostały dobrze zabezpieczone                   

i oznakowane. Nasadzone drzewa                 

i krzewy ładnie się przyjęły i pokażą 

swoją siłę i piękno wiosną.  

 

   
 

Inicjatywa „Zielony Ekran Izolacyjny” ul. 

Jaworzyńska/Boiskowa 1 (wzdłuż ul. 

Jaworzyńskie)j. Lider partycypacyjnego 

planowania przestrzeni - Danuta 

Borówko. Wszystko zostało pięknie 

oznakowane i zabezpieczone na zimę. 

Teraz ma doskonałe warunki i rosnąć 

zdrowo ku radości twórców,                            

a w przyszłości ptaków i nas wszystkich. 

 
 

Inicjatywa „Kolorowy Ogród Motyli”      

w Miejskim Parku w Legnicy przy alei 

Stefani Sempołowskiej. Lider prac - 

Marianna Biegaj. Prace zostały 

zabezpieczenia przed zimą. Staraniem 

Seniorów zrealizowano dla dobra 

społecznego inicjatywę, która                       

w przestrzeni publicznej miasta, służyć 

będzie wszystkim obywatelom.  

 

  

Inicjatywa „Zielone podwórko – Oaza 

Spokoju” ul. Wrocławska 181. Lider 

partycypacyjnego planowania przestrzeni 

- Wiesława Czabajska. Wspaniała 

inicjatywa jak funkcjonalnie i w zgodzie 

zagospodarować przestrzeń publiczną, 

zaprojektowaną i wykonaną przez 

Seniorów dla dobra wspólnego. 

 

  

Inicjatywa „Kwitnąca Wspólnota” ul. 

Krzemieniecka 2. Lider partycypacyjnego 

planowania przestrzeni - Jadwiga Pawlak. 

Aktualnie wszystkie prace zostały 

zabezpieczone na zimę           i 

oznakowane. W kolejnych latach dzieło 

będzie otoczone troskliwą opieką, będzie 

rosło, piękniało i cieszyło wszystkich 

mieszkańców.  
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Inicjatywa „Zielony Skwerek dla 

Mieszkańców” ul. Łowicka 30. Lider 

partycypacyjnego planowania przestrzeni 

- Bożena Roś. Działania zostały 

oznakowane i przygotowany do zimy. 

Zachęcamy sąsiadów (nie tylko seniorów) 

do współpracy dla dalszego utrzymania      

i rozwijania inicjatyw społecznie 

użytecznych. 

 

  

Inicjatywa „Zielony Skwer Pod 

Orzechem” ul. Zbożowa 1. Liderem 

partycypacyjnego planowania przestrzeni 

jest Waldemar Czabajski. Skwer został 

oznakowany, a rośliny zabezpieczone na 

zimę. Wiosna pokażą swoja siłę, 

piękniejąc z upływającym czasem. 

 

 

  

Inicjatywa „Kolorowy Zakątek Pod 

Blokiem” ul. Planetarna 7,8,9. Liderem 

partycypacyjnego planowania przestrzeni 

jest Grażyna Deredas. Tabliczka 

informacyjna została zamocowana. 

Rośliny pięknie się przyjęły, 

zabezpieczone łatwo przetrwają zimę,       

a na wiosnę pokażą swoją moc i piękno. 

 

Legniccy Seniorzy, Legniczanie zapraszamy do dalszej współpracy. Zapraszamy do 

współpracy z Liderami administratorów terenu jako przyszłych formalnych właścicieli 

wybudowanej zieleni na użyczonych terenach. To jeszcze nie koniec naszego projektu.      

W realizacji jest jeszcze jedenasta - dodatkowa, wspólna inicjatywa, realizowana jako 

wartość dodana zadania publicznego. Nazwaliśmy ją "Zakątek Przyjaźni" -  ul. Zielona 

13of w Legnicy. Powstaje ona na rzecz wspólnego dobra, przy wsparciu Prezydenta Miasta 

Legnicy, Harcerzy oraz wielu innych osób prawnych i fizycznych. za zgodą dysponenta na 

przeznaczenie zaoszczędzonych przez Stowarzyszenie środków na zakup potrzebnych 

materiałów dla tej inicjatywy.  

 

Zgłoszenia chętnych do współpracy przyjmuje i informacji udziela koordynator projektu: 

Barbara Galant tel. 604184190.  

Serdecznie zapraszamy 
 

 Zapraszamy do śledzenia naszych działań na :          https://szczesliwi-emeryci.org.pl 

 
 


