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Tytuł projektu - Kwitnąca Wola Cygowska 

Województwo – mazowieckie 

powiat – wołomiński 

gmina – Poświętne 

miejscowość – Wola Cygowska 

 

Lata realizacji 2019 – 2020 

W 2019 roku po blisko 20 latach w Woli Cygowskiej został wybrany nowy sołtys, który zainicjował 

szereg nowych działań nakierunkowanych na zmianę wizerunku sołectwa.  

W 2019 z inicjatywy sołtyski i Rady Sołeckiej udało się zagospodarować centralną część sołectwa 

Wola Cygowska. Była to stara pętla autobusowa z przystankiem autobusowym, teren był wysypany 

gruzem i rosły na nim chwasty. W 2019 roku ramach programu MIAS Mazowsze udało się na tym 

terenie położyć krawężniki, kostkę a także posadzić kwiaty i krzewy. W okresie Świąt Bożego 

Narodzenia posadzony tam świerk jest zdobiony lampkami choinkowymi, a w czasie Wielkanocy 

kwitną licznie posadzone kwiaty cebulowe (krokusy, tulipany). 

Skwerek był regularnie pielony, aż latem 2020 roku mieszkańcy położyli na nim agrowłókninę, 

wysypali korę ogrodową (dzięki temu na skwerku nie rosną chwasty, a ziemia utrzymuje wilgoć i nie 

trzeba podlewać rabat kwiatowych w czasie upałów), posadzili również kolejne rośliny (zarówno 

miododajne jak i zimozielone) i wysypano ozdobne kamienie. Na wprost skwerku lokalna młodzież 

namalował mural na ścianie budynku gospodarczego o powierzchni 80m2. Mural nawiązuje do 

lokalnej historii i przyrody, stał się również atrakcją nie tylko sołectwa ale i całej gminy. W 

październiku w sąsiedztwie skwerku została zamontowana tablica historyczna opisująca rodzinę 

Lelewelów - dawnych właścicieli Woli Cygowskiej. W listopadzie skwerek i przydrożne krzyże 

mieszkańcy ozdobili doniczkami z chryzantemami, pozostałe około 30 doniczek trafiło do 

przydomowych ogródków. 

W działania związane ze skwerkiem mocno zaangażowali się mieszkańcy którzy: sadzili rośliny, pielili 

chwasty, podlewali rośliny, płożyli agrowłókninę i korę, a nawet przynieśli rośliny z własnych 

ogródków. To ich praca i zaangażowanie sprawiły, że wieś zakwitła nie tylko poprzez rośliny, ale 

przede wszystkim poprzez kapitał społeczny – zaangażowanych społecznie mieszkańców, którzy 

dbają o naszą przestrzeń wspólną.  

W sąsiedztwie skwerku w centrum Woli Cygowskiej stoi budynek, który w 2019 został przekształcony 

w Gminne Centrum Kultury. W ramach „wizualnej odmiany wsi” na terenie przyległym do GCK 

mieszkańcy sołectwa sami utworzyli ogólnodostępny zielnik z licznymi i darmowymi ziołami i trzy 

rabaty z krzewami ozdobnymi i roślinami cebulowymi. Posadzono tam między innymi hortensje, róże, 

trzmieliny i liczne kwiaty cebulowe, których konkretne odmiany wybrały dzieci w ramach 

zorganizowanej ankiety (działania zostały zainicjowane przez sołtysa, finansowane z grantu i 

zrealizowane przez mieszkańców). 

W okresie letnim przy współpracy z Kołem Gospodyń Wiejskich zostały zorganizowane w Woli 

Cygowskiej wydarzenia o tematyce roślin: spotkanie z ziołami ogrodowymi, piknik z cukinią, konkurs 

na najlepszą szarlotkę,  wymiana sadzonek i nasion roślin. Dodatkowo sołtyska zorganizowała inne 

spotkania i wydarzenia dla mieszkańców sołectwa (muzyczne, historyczne, rękodzielnicze, kulinarne, 

plastyczne itp.).  



Jako ciekawostkę dodam też, że w 2020 roku w ramach ogłoszonego konkursu fotograficznego 

„Wiosna w Gminie Poświętne” z 3 nagrodzonych zdjęć, aż 2 były wykonane w Woli Cygowskiej. Fakt 

ten pokazuje, że idea „kwitnącej Woli Cygowskiej” wyszła poza ramy sołectwa i jest powodem do 

dumy dla gminy. 

Działania  powiązane z wizualną odmianą sołectwa przełożyły się również bardziej pozytywne 

postrzeganie własnego miejsca zamieszkania. Owocuje to również większym zaangażowaniem 

mieszkańców w kolejne inicjatywy społeczne.  

Odbiorcami działań realizowanych w sołectwie są mieszkańcy Woli Cygowskiej i całej gminy. 

Określenie „Kwitnąca Wola Cygowska” odnosi się nie tylko do licznie posadzonych kwiatów i 

krzewów kwitnących, ale przede wszystkim do zmian, które zaszły w centrum sołectwa.  

Nasza inicjatywa promuje ideę inteligentnych wsi właśnie poprzez fizyczną i mentalną zamianę 

wizerunku. Nasza wieś to nie tylko pola uprawne czy traktory, to również ukwiecone przydomowe 

ogródki i ludzie, którzy dbają o swoje otoczenie. To także dzielenie się wiedzą oraz tym co mamy (np. 

sadzonkami w przydomowym ogródku). Po namalowaniu muralu jedna osoba „z miasta” 

skomentowała naszą pracę określeniem, że „takie rzeczy to powinno się robić w mieście, a nie na 

wsi”. Ale my nie chcemy konkurować z miastem! Chcemy, aby przestrzeń w której żyjemy była dla 

nas atrakcyjna i przyjazna, jako mieszkańcy chcemy się w niej dobrze czuć.  Do realizacji tego celu 

korzystamy w pierwszym roku z naszych własnych zasobów (zarówno wolontariatu jak i wkładu 

merytorycznego), nawiązujemy partnerstwa (fundacja, KGW, rolnik, ogrodnik) angażujemy również 

samorząd. Szukając finansowania patrzymy dalej niż tylko budżet urzędu gminy. 

Główne działania i ich koszty: 

- utworzenie skwerku, działania ogrodnicze i nasadzenia roślin – 25 000 zł (MIAS, fundusz sołecki),  

- utworzenie muralu – 8 500 zł (Regionalny Konkurs Grantowy programu „Równać Szanse”), 

- mapa sołectwa, tablica ogłoszeń i witacz na skwerku – 6 000 zł (fundusz sołecki), 

- tablica historyczna – 1 000 zł (nagroda finansowa z konkursu najlepszej inicjatywy MIAS), 

- nasadzenia roślin przy budynku Gminnego Centrum Kultury i piknik integracyjny dla mieszkańców 

sołectwa – 5 000 zł (FIO Mazowsze Lokalnie) 

- wolontariat, darowizny materialne – 10 000 zł. 

 

Centrum sołectwa 10 lat temu: 

     

 

 

 



Centrum sołectwa w 2019 roku: 

 

     

Centrum sołectwa w 2020 roku:  

 


