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Telefon interwencyjny: 661 776 776 - dzwońcie, razem możemy więcej.

Akcja Magnolia

Przedstawiciele

najbardziej aktywnej społeczności Wołomina, Osiedli Sławek - Nowa Wieś i Wołominek:
Michał Janiak, Marta Ryszawy i Monika Godlewska.

Od kilku tygodni obserwujemy akcję sadzenia magnolii na
terenie gminy Wołomin. Magnolię sadzą przedszkola, szkoły, instytucje miejskie, sołectwa,
parafie, organizacje pozarządowe i aktywni mieszkańcy. Jest to
realizacja projektu z Budżetu
Obywatelskiego 2018 r., zgłoszonego przez Danutę Michalik.
Przypomnijmy, że pomysł
obsadzania Wołomina magnoliami zrodził się w 2016 r.
Wówczas to Fundacja ODA
z Wołomina, którego prezesem
jest Danuta Michalik, otrzymała
dofinansowanie do projektu
pod nazwą „Magnolia symbolem Wołomina”, przystępując do konkursu ogłoszonego
przez FIO Mazowsze Lokalnie.
Konkurs obejmował inicjatywy
budujące społeczeństwo obywatelskie, odpowiedzialne za
swoje miasto i dbające o dobro
wspólne. Projekt zakładał posadzenie na terenie Wołomina
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100 drzew i krzewów magnolii
z okazji zbliżającego się 100-lecia nabycia praw miejskich.
W realizację projektu „Magnolia symbolem Wołomina”
włączyła się także gmina Wołomin, współorganizując konkurs
„Wołomińskie magnolie - piękniejsza strona miasta”.
Magnolia jest pięknym, długowiecznym drzewem, symbolizującym wytrwałość, miłość
do natury i zakwita na wiosnę,
czyli akurat wtedy, gdy przypada rocznica nadania praw
miejskich Wołominowi. Celem
projektu było zwrócenie uwagi
na estetykę miasta i włączenie mieszkańców do dbania
zarówno o ogrody własne, jak
i przestrzeń miejską. Sadzenie
magnolii w 2016 r. odbyło się
pod patronatem honorowym
burmistrza Wołomina Elżbiety Radwan i pod patronatem
medialnym Wieści Podwarszawskich.

Akcja obsadzania magnoliami Wołomina w kolejnych
latach mogła być kontynuowana dzięki zgłoszonym przez
Danutę Michalik projektom do
Budżetu Obywatelskiego. Jeden
projekt zakładał przekazanie
100 drzew i 100 krzewów magnolii mieszkańcom Wołomina,
do posadzenia w swoich ogrodach, a drugi obejmujący kolejne 200 magnolii, do posadzenia
w przestrzeni publicznej i na
terenie wybranych instytucji.
Znakomite rezultaty przyniosła akcja sadzenia magnolii
w przestrzeni miejskiej, w miejscach zgłoszonych przez aktywnych mieszkańców i przez nich
też posadzonych. Nad realizacją
tego projektu, który rozpoczął
się w czasie Dni Wołomina,
czuwał Wydział Ochrony Środowiska.
Projekt ten został już zakończony. Obserwując relację

Tak

kwitły magnolie przed Urzędem Miejskim w Wołominie.

Sadzenie

magnolii przez dzieci ze Szkoły Podstawowej im. Fryderyka Chopina w Starym Grabiu.

Jola

Borowy - dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3 im. Marszałka
Józefa Piłsudskiego w Wołominie.

Szkoła

Podstawowa im. Ignacego Jana Paderewskiego w Zagościńcu.

Niedługo

w Powiatowej Bibliotece Publicznej w Wołominie im. Heleny i Stefana Nasfeterów będzie można czytać w magnoliach. Dyrektor
Joanna Hołubicka odebrała dla swojej instytucji dorodne drzewka.

