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Projekt zakłada posadzenie 100 drzewek i 100 krzewów magnolii z okazji zbliżającego się
100-lecia  nadania  praw  miejskich  naszemu  miastu  na  terenie  objętym  Programem
Rewitalizacji  Wołomina.  Jest  kontynuacją  procesu  budowania  pozytywnego  wizerunku
naszego miasta rozpoczętego w 2016 r. realizacją projektu „Magnolia symbolem Wołomina”.
Posadzone rośliny upiększą tę mało estetyczną część Wołomina, wzbogacą planowane tereny
zielone  w piękne,  długowieczne  rośliny.  Zachęcą  także  mieszkańców  do  dbania  o  dobro
wspólne.  Długowieczne  magnolie  będą  służyły  kolejnym  pokoleniom  mieszkańców
Wołomina. Sadzenie magnolii może być połączone z różnymi wydarzeniami publicznymi w
Wołominie  np.  sadzenie  ich  przez  zasłużonych,  aktywnych  mieszkańców naszego miasta,
przez młodzież osiągającą wyniki w nauce i w sporcie, przez osoby wyłonione w ramach
różnych konkursów np. wiedzy o Wołominie itp.

Celem projektu jest budowanie pozytywnego wizerunku Wołomina.  Kojarzenie Wołomina
jako  miasta  kwitnących  magnolii  poprawi  znacząco  ten  wizerunek.  Upiększenie
długowiecznymi  magnoliami  planowanych  terenów  zielonych  na  obszarze  objętym
rewitalizacją zastąpi także niedostatek wynikający z braku parku z prawdziwego zdarzenia.
Wzbogaci planowane miejsca rekreacyjne i piknikowe. W tej części Wołomina jest za mało
kwiatów,  klombów  i  ogólnie  koloru  w  przestrzeni  miejskiej.  Posadzenie  długowiecznych
roślin magnolii w sposób trwały wypełni tę próżnię.

Odbiorcami  efektów  tego  projektu  będą  przede  wszystkim  mieszkańcy  rewitalizowanego
obszaru Wołomina, ale także wołominianie odwiedzający tę część miasta.

Proponujemy  zakup  100  drzewek  i  100  krzewów  magnolii  i  posadzenie  ich  na  terenie
Obszaru Rewitalizacji tak, aby zakwitły na 100-lecie nadania praw miejskich naszemu miastu
w 2019 r.

Wierzymy, że ta inicjatywa stanie się w przyszłości impulsem do większej dbałości o piękno
naszego  miasta  i  będzie  zachęcała  inne  środowiska  i  dzielnice  Wołomina  do  podobnych
inicjatyw.  Pora  kwitnienia  magnolii  będzie  przypominać  mieszkańcom  Wołomina  o
kolejnych rocznicach uzyskania praw miejskich i stanie się przyczynkiem do organizowania
lokalnych  uroczystości.  Promocja  idei  sadzenia  magnolii  w  naszym  mieście  zmobilizuje
mieszkańców do posadzenia ich także w swoich ogrodach.


