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Wieś Rozalin położona jest 
w  województwie mazowie-
ckim, powiecie pruszkow-
skim, gminie Nadarzyn, tuż 
przy katowickiej szosie. Do 
centrum Warszawy jest tyl-
ko 30 km. Osiedla się tu wie-
lu warszawiaków, którzy ma-
ją dość tłoku i  zgiełku wiel-
kiego miasta. Nic dziwnego, 
że liczba zameldowanych 
wzrosła w  ostatnich latach 
z  230 do 630 osób. Cieka-
wa jest strona internetowa 
sołectwa www.rozalin.net.
pl, prowadzona przez miej-
scową sołtyskę, Agnieszkę 
Palmowską. Portal promuje 
wieś, służy do kontaktowa-
nia się z mieszkańcami i re-
jestruje ważne wydarzenia, 
także te z przeszłości. A hi-
storia ludzi kiedyś tu miesz-
kających jest fascynująca. 

Rozalin do połowy XIX 
wieku nosił nazwę Sta-
ra Wioska. Pierwsze pisa-
ne wzmianki o  miejscowo-
ści pochodzą z  1371 roku 
i są zawarte w przywileju na-
danym przez Jana Księcia 
Mazowieckiego. W 1847 ro-
ku właścicielką wsi została 
Rozalia z  książąt Lubomir-
skich Rzewuska. Inicjatorką 
zmiany nazwy wsi na Roza-
lin była jej córka Aleksandra, 
która chciała utrwalić w  na-
zwie imię swojej matki. Jako 
dziecko była z nią w Paryżu 
podczas Rewolucji Francu-
skiej. W kwietniu 1794 roku 
matkę, na rozkaz Komitetu 
Bezpieczeństwa Publiczne-
go, aresztowano pod zarzu-
tem udziału w  spisku. Po-
mimo starań paryskiej Polo-
nii oraz interwencji samego 

Kościuszki, została zgiloty-
nowana w czerwcu 1794 ro-
ku. Mała Aleksandra prze-
bywała wraz z matką w wię-
zieniu, po jej śmierci została 
umieszczona w  więziennym 
szpitalu. Odnalazł ją wysłan-
nik jej ojca i  sprowadził do 
kraju. 

Na temat dziejów roza-
lińskiego pałacu zachowa-
ło się niewiele przekazów 
historycznych. Wybudowa-
no go przed 1857 rokiem, 
wtedy  właścicielka po raz 
pierwszy spędziła tu letnie 
miesiące. Po wojnie, w 1949 
roku, zabytkowy pałac prze-
kazano w  użytkowanie or-
ganizacjom młodzieżowym. 
W  lutym 1993 roku Naczel-
ny Sąd Administracyjny pra-
womocnym wyrokiem po-
twierdził oddanie zespołu 
pałacowo-parkowego spad-
kobiercom dawnych właś-
cicieli. Obecnie pałac wraz 
z  otaczającym parkiem zo-
stał pieczołowicie odrestau-
rowany i służy do organiza-
cji ważnych imprez i kultural-
nych wydarzeń. 

Zwróciłem uwagę na jed-
ną z takich imprez, organizo-
waną przez Forza Italia, Pa-
łac Rozalin i… sołtysa Rozali-
na. Jak się okazało, był to ca-
łodzienny włoski piknik mo-
toryzacyjny, na który zostali 
zaproszeni wszyscy miesz-
kańcy wsi. Wydało mi się to 
trochę nietypowe, na ogół 
podobne imprezy  odbywa-
ją się za zamkniętymi drzwia-
mi. Postanowiłem poszukać 
więcej informacji na ten te-
mat. Na wioskowej stronie 
internetowej znalazłem zdję-

cia z  pikniku ukazujące lu-
dzi spacerujących po parko-
wych alejach i  trawnikach, 
włoskie stare samochody, 
muzyków Orkiestry Dętej 
OSP Nadarzyn. O samej pani 
sołtys nie znalazłem nic, je-
dynie zdjęcie i  podstawowe 
dane teleadresowe. 

Umówiłem się zatem na 
wizytę, wcześniej przegląda-
jąc dane dostępne w  Inter-
necie. Okazało się, że  pra-
cuje w Warszawie, w agencji 
reklamowej. Szczególnie za-
interesowały mnie komenta-
rze pod artykułem „Rozalin 
ma nowego sołtysa” z  maja 
2013 roku. Jak zwykle w  ta-
kich przypadkach niektóre 
z nich były prostackie, bądź 
całkowicie pozbawione sen-
su, ale z  pozostałych wyni-
kało kilka ciekawych faktów. 
Nowa sołtyska – jak się do-
wiedziałem – należy do tzw. 
„działkowiczów”, czyli lu-
dzi napływowych z  miasta, 
w przeciwieństwie do miesz-
kańców „starego Rozalina”. 
Co ciekawe, część internau-
tów, starych mieszkańców, 
wyrażało zadowolenie z faktu 
wyboru „miastowej” sołtyski. 

Jadę zatem do Rozalina. 
Przypadkowego przechod-
nia pytam o ulicę i przy oka-
zji, czy zna sołtyskę. – Oczy-
wiście, kilka dni temu prze-
biegała koło mojej dział-
ki pchając terenowy wózek 
z dzieciakami –  odpowiada. 
– Zatrzymała się, robiąc ko-
mórką zdjęcia jakiejś dziu-
rze w  drodze. Chciałem ją 
o coś zapytać, ale nie usły-
szała, bo miała słuchawki na 
uszach – dodaje.

Bez problemu trafiam do 
obszernego, nowoczesnego 
domu z  czerwoną tabliczką 
SOŁTYS. Młoda, energiczna 
kobieta otwiera drzwi. Przy 
domowej szarlotce słucham 
opowieści o  wiejskiej świet-
licy – centrum życia towa-
rzyskiego dzisiejszego Ro- 
zalina. W  sąsiednim pokoju 
głośno bawi się trójka dzieci.

Świetlica, filia Nadarzyń-
skiego Ośrodka Kultury, zo-
stała gruntownie wyremon-
towana i  powiększona. Pra-
cuje w niej nowa instruktor-
ka. Dzieci i  młodzież mają 
możliwość korzystania z  In-
ternetu, mogą grać w bilard, 
„piłkarzyki” czy ping pon-
ga. Mogą także wypożyczać 
książki, w tym lektury szkol-
ne i  opracowania. Maluchy 
mają do dyspozycji kredki 
i  farby, gry planszowe, puz-
zle, klocki Lego. Można się 
tu bawić, ale także uczyć. 
Rozpoczynają się właśnie 
kursy angielskiego. 

– Będzie profesjonalnie, 
blisko i efektywnie – podkre-
śla pani sołtys i wylicza da-
lej: raz w  tygodniu świetlica 
zaprasza dziewczynki na za-
jęcia baletowe, miejscowe 
koło Ligi Obrony Kraju orga-
nizuje spotkania połączone 
z treningiem strzeleckim, od-
bywają się warsztaty kosme-
tyczne i cotygodniowy aero-
bik. Ambicją sołtyski i  rady 
sołeckiej jest pełne wykorzy-
stanie świetlicy przez miesz-
kańców z każdej grupy wie-
kowej. Prawie się to udało. 
Brakuje jeszcze zajęć dla 
młodzieży od 13–19 lat. Ma 
wybrać, co chciałaby robić 
w świetlicy, mając zapewnio-
ne finansowanie swojej ak-
tywności.

W  styczniu odbyło się 
pierwsze organizacyjne ze-
branie powołujące do życia 
Koło Gospodyń Wiejskich. 
Członków założycielek by-
ło prawie 40. Chcą się le-
piej poznać, zabawić, robiąc 
przy tym coś naprawdę inte-
resującego. Planowane są 
warsztaty, imprezy, wspólne 
wyjazdy i oczywiście spotka-
nia – dwa razy w  miesiącu. 
Już na drugim z kolei odby-
ła się wystawa prac miesz-
kanki wsi Katarzyny Przywe-
ckiej, połączona z  warszta-
tami ceramicznymi. Koło ma 
już swoje logo. 

Mieszkańcy wspomina-
ją tegoroczny huczny sylwe-
ster. Ponad 100 osób bawi-
ło się przy orkiestrze do sa-

W sąsiedztwie wielkiego miasta
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Dorota Pawnuk wychowa-
ła się i mieszka w Strzelinie. 
Zarządzanie tą dolnośląską 
gminą rozpoczęła w  2010 
roku, gdy miała 35 lat. 
W  ostatnich wyborach sa-
morządowych, już w  pierw-
szej turze, została wybrana 
na kolejną kadencję. Zanim 
rozpoczęła pracę na stano-
wisku burmistrza przez dwie 
kadencje była radną. Pa-
ni burmistrz lubi się uczyć 
i  rozwijać – ukończyła stu-
dia na Wydziale Prawa i Ad-
ministracji na Uniwersytecie 
Wrocławskim a  także Pody-
plomowe Studium Zarządza-
nia Jednostkami Gospodarczy-
mi oraz Podyplomowe Studium 
Zarządzania Nieruchomościami. 
W  planach ma doktorat z  prawa 
administracyjnego. Jest zamęż-
na, ma dwóch synów: Mateusza 
i  Łukasza. Pełni funkcję preze-
sa Zarządu Powiatowego OSP, prezesa Za-
rządu Miejsko-Gminnego OSP w  Strzelinie 
oraz członka Zarządu Wojewódzkiego OSP 
we Wrocławiu.

Dorota Pawnuk wyznaje zasadę, że pod-
stawą samorządności jest zaufanie społecz-
ne. Dlatego stara się słuchać ludzi i współ-
pracować z  nimi. W  samorządowej i  spo-
łecznej pracy wspierają ją sołtysi 36. so-
łectw, wśród których aż połowa to kobiety. 
Wspólnie realizują inwestycje i plany rozwo-
ju sołectw. Część projektów finansowana 
jest z funduszu sołeckiego, część z budżetu 
gminy i z projektów realizowanych z wyko-
rzystaniem środków unijnych. W  ostatnich 
czterech latach w  sołectwach wyremonto-
wano wiele dróg, m.in. w Dębnikach, Gęsiń-
cu, Szczawinie i  Białym Kościele. W  Broż-
cu i Karszowie dla bezpieczeństwa i wygo-
dy mieszkańców ułożono chodniki. Dla pie-
szych i  rowerzystów powstał ciąg pieszo-
-rowerowy łączący Strzelin z  Cho-
ciwelem. Wszystkie sołectwa mają 
nowe place zabaw. Łączny koszt ich 
powstania, razem z  dofinansowa-
niem z funduszy unijnych, to ponad 
1 mln zł. W większości sołectw wyre-

montowano również świetli-
ce wiejskie. Ostatnią oddaną 
do użytku po przebudowie 
jest świetlica wiejska w  Gę-
sińcu, a  w  trakcie budowy 
jest świetlica w  Dobrogosz-
czy. Remonty możliwe są 
dzięki funduszom z  progra-
mu „Odnowa Dolnośląskiej 
Wsi”. 

Bez dotacji z  zewnątrz 
niemożliwe byłyby wszyst-
kie wykonane inwestycje 
w gminie. Dzięki dofinanso-
waniu z  Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego dla 
Województwa Dolnośląskie-
go na lata 2007–2013 oraz 

wsparciu ze środków Minister-
stwa Sportu i  Turystyki zbudo-
wano w Strzelnie krytą pływalnię. 
Utrzymanie jej jest dużym obcią-
żeniem dla gminy, ale straty z ro-
ku na rok są coraz mniejsze. Gmi-
na dobrze wykorzystuje obiekt, 

organizując w  nim m.in. zajęcia nauki pły-
wania dla uczniów z gminnych szkół. 

Ważną inwestycją z  punktu widzenia 
mieszkańców gminy jest rozbudowa sieci 
kanalizacyjnej. W  ostatnich latach dostęp 
do kanalizacji sanitarnej uzyskali mieszkań-
cy: Gęsińca, Kuropatnika, Białego Kościoła, 
Strzegowa, Szczodrowic, Mikoszowa, Pę-
cza i Chociwela.

Oprócz działań lokalnych gmina Strzelin 
aktywnie współpracuje z  zaprzyjaźnionymi 
samorządami z Niemiec i Czech. Najwięcej 
wspólnych projektów realizuje z czeską gmi-
ną Libchavy. 

Aby zaspokoić wszystkie potrze-
by mieszkańców Dorota Pawnuk planuje 
wprowadzenie w gminie budżetu obywatel-
skiego, który pobudzi aktywność, wzmocni 
poczucie przynależności i  samostanowie-
nia mieszkańców. Jest to plan do realizacji 
na najbliższy rok. 

W  2014 r. gmina uzyskała ty-
tuł lidera kultury w  regionie, nada-
ny przez kapitułę plebiscytu „Euro-
-Gmina” za zorganizowanie wielu in-
teresujących działań i wydarzeń kul-
turalnych.  r. gutt

DOROTA PAWNUK

strzelin

Pomnik strzelca i wieża ratuszowa na rynku.             Strzeliński kamieniołom jest największy w europie.
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mego rana. Wielki bal odbył 
się także w dzień św. Walen-
tego. Wszyscy razem: sta-
ry Rozalin i nowy. Podobnie 
dzieci – te „działkowe” i sta-
rorozalińskie! Dla maluchów 
imprez jest znacznie więcej. 
W  tym roku odbyły się po-
kazy iluzjonisty, teatrzyk, bal 
maskowy i  zabawa mikołaj-
kowa, na której bawiło się 
ponad 200 maluchów. 

Tworząca się nowa miej-
scowa społeczność zaczy-
na czuć się w  Rozalinie jak 
u  siebie. W  ubiegłym roku, 
na wiosnę, odbyło się wiel-
kie sprzątanie wsi i  najbliż-
szej okolicy. Zebrano cały 
kontener śmieci, wśród nich 
był wyrzucony telewizor, 
prawo jazdy, a nawet rozbi-
ty sedes. W tym roku miesz-
kańcy znowu wyruszą z wor-
kami po wsi i okolicznych la-
sach.

Rada sołecka, pod czuj-
nym okiem nowej sołtyski, 
zajęła się poprawą bezpie-
czeństwa na ulicach i  dro-
gach leżących we wsi. Do ra-
dy gminy został skierowany 
wniosek o rozpatrzenie pro-
ponowanych zmian.

Pomysłów nie brakuje. 
Jeden z  nich, pod nazwą 
„Czarodziejski ogród w  Ro- 
zalinie” dotyczy oryginal-
nych aranżacji miejscowych 
ogrodów, a  także znajdują-
cych się za płotami obiektów 
małej architektury: oryginal-
nych skalniaków, grilli, altan, 
tarasów, a  nawet… miejsc 
garażowych. Wieś ma am-
bicje być podmiejskim ogro-
dem.

Jacek Kawalec, miesz-
kaniec Rozalina, dał się na-
mówić na wystawienie mo-
nodramu „Ta cisza, to ja” au-
torstwa Jana Jakuba Należy-
tego. To wzruszający dramat 
aktora alkoholika. Śmiesz-
ny i straszny spektakl, który 
nie pozostawił nikogo obo-
jętnym. Nic dziwnego, że do 
obejrzenia przedstawienia 
namawiał z  ambony miej-
scowy proboszcz. 

We wsi coś ruszyło. 
Agnieszka Palmowska dwa 
lata temu została wybrana 
na sołtysa przez grono zale-
dwie 70 osób, przy 452 oso-
bach uprawnionych do gło-
sowania. Ale już w ostatnich 
wyborach samorządowych 
frekwencja była rekordowo 
wysoka. Ludzie wreszcie po-
czuli, że wiele zależy od nich 
samych.

Jerzy Ostrowski


