
Rozalin 2013-2015 

Inwestycje i wydarzenia 2013 i 2014 roku

Plany i projekty na 2015 rok

Przygotowane przez Sołtys Rozalina Agnieszkę Palmowską



Porządek spotkania
1. Podsumowanie inwestycji i wydarzeń w 2013/2014 roku

2. Przedstawienie propozycji przedsięwzięć realizowanych z 
funduszu sołeckiego:

• Propozycje Sołtysa i Rady Sołeckiej 
• Dodatkowe propozycje mieszkańców (min. 15 mieszkańców)

3. Głosowanie wszystkich zgłoszonych propozycji i wybór najlepszych 

4. Przedstawienie wniosków do budżetu gminy na 2015 rok

5. Głosowanie zgłoszonych wniosków i wybór najlepszych dla 
Rozalina

6. Zapytania, ogłoszenia różne, luźne wnioski.

7. Zakończenie spotkania



Rok 2013 w Rozalinie
podsumowanie 



Czerwiec: impreza „Witamy Wakacje” 

• 30 czerwca 2013 r w świetlicy w 
Rozalinie odbył się rodzinny 
piknik „Witamy Wakacje”

• Gry, zabawy, konkursy z nagrodami 
i tańce poprowadzili zaproszeni 
animatorzy z firmy CHWILA W 
BAJCE

• Na pikniku było około 50 dzieci wraz 
z rodzicami i dziadkami



Sierpień: www.rozalin.net.pl 

• Rusza lokalna wiejska strona internetowa 
• W aktualnościach poruszane bieżące sprawy wsi i mieszkańców
• Zakładki takie jak historia, czas wolny, szlaki turystyczne, katalog 

firm i ogłoszenia, a także galeria 
• Codziennie strona ma od 50-100 odsłon



TŁUCZEŃ
KAMIENNY (tony)

GRUZ
BETONOWY (tony)

ul. Winogronowa – 50 
ul. Migdałowa – 80 
ul. Jagodowa – 50 
ul. Rukoli – 50 
ul. Rzewuskiej - 50 

ul. Pawia – 200 
ul. Przyjazna – 200 
ul. Letniskowa - 150 
ul. Kolorowa – 200 
ul. Zajączka – 30 

Wrzesień: zapotrzebowanie na tłuczeń



Październik: ruszają zajęcia w świetlicy
Zajęcia dodatkowe w Świetlicy w Rozalinie:

• zajęcia baletowe dla dziewczynek w 
każdy piątek o godz. 18.20. Zajęcia 
trwają do godz. 19.00. Opłata 35 zł za m-
c. Zajęcia prowadzi Pani Agnieszka 
Biedrzycka – instruktor NOK. Dodatkowe 
informacje: tel. 506 108 530.

• Treningi strzeleckie LOK w każdą środę 
od 17:00 
Dodatkowe informacje Adam Świercz,    
tel.: 792 014 085 

• Aerobik dwa razy w tygodniu 
prowadzony przez Panią Jolantę 
Ludwiniak



Grudzień: odśnieżanie i problemy z prądem 
• Odśnieżanie po stronie 

Przedsiębiorstwa Komunalnego 
tel: 22 739 42 00 czynny w pon. 9.00 –
17.00; od wt. do pt. 8.00 – 16.00. 
Informacja w takich przypadkach 
jest bezpośrednio przekazywana do 
podwykonawców.

• W związku z 36 godzinną awarią 
zostało skierowane oficjalne pismo do 
PGE Dystrybucja Oddz. Warszawa 
żądające wyjaśnień w związku z:

– Brakiem informacji    

– Nieaktywnym numerem telefonu  
Pogotowia Energetycznego

– Planami w związku z przestarzałą siecią 
energetyczną w naszej Gminie/Wsi



Grudzień: zabawa mikołajkowa dla dzieci

• Zabawa Mikołajkowa z 
animatorami z Teatru Parandyk

• Przybyło prawie 60-cioro dzieci 
wraz z rodzicami, babciami i 
dziadkami.

• Sponsorzy imprezy: Pałac 
Rozalin, Przedszkole Kubuś, 
lokalne sklepy spożywcze 



Grudzień: monodram Jacka Kawalca

• Monodram Jacka Kawalca „Ta 
cisza to ja” w Świetlicy w 
Rozalinie 

• Ponad 100 osób na widowni



Rok 2014 w Rozalinie
podsumowanie



Styczeń: Bal karnawałowy dla dzieci

• W Świetlicy w Rozalinie odbył 
się bal karnawałowy dla dzieci.

• 50-cioro dzieci z Rozalina i 
okolic bawiło się na nim wraz z 
rodzicami. 

• Konkursy, zabawy, tańce 
przygotowane przez 
animatorów



Luty: Pokaz Iluzji w świetlicy

• Pokaz Iluzji w wykonaniu 
iluzjonisty – Jerzego Janusza 
Krali, utytułowanego w Polsce i na 
świecie iluzjonisty



Marzec: poprawa bezpieczeństwa
• Do straży gminnej został skierowany 

wniosek z sugestiami zmian mających 
na celu poprawę bezpieczeństwa na 
naszych drogach  
– Umieszczenie tablic - obszar 

zabudowany
– Namalowanie pasów poziomych albo 

punktów odblaskowych rozdzielających 
pasy drogi (Młochowska i Przemysłowa)

– Lepsze oznaczenia ostrych zakrętów na 
ulicy Młochowskiej

– Poprawę oznakowania na ulicy 
Grzybowej (mijanki)

zbiorcze pismo w tej sprawie zostało 
przekazane  do Urzędu Gminy w  maju br., 
sprawa została przekazana do dalszej 
realizacji do ref inwestycji. 



Kwiecień: wiosenne porządki 

• Wielki kontener (na zdjęciu) 
zapełniony został w dwie godziny -
wszystko niestety w przydrożnych 
rowach i okolicznych lasach.

• W sumie zebrało się prawie 30 
osób, w tym całkiem niezła 
gromadka dzieci.



Maj: początek remontu świetlicy 
• Remont świetlicy w Rozalinie:

– Dach w części nad sklepem 
spożywczym, będzie podniesiony do 
tego samego poziomu, który jest nad 
częścią główną budynku. 

– Dzięki temu na piętrze oprócz sali już 
istniejącej, powstanie drugie 
pomieszczenie o pow. prawie 100 
m.kw.

– Na parterze zmiany obejmą kuchnię i 
toalety. Powstanie toaleta dla osób 
niepełnosprawnych, a pomieszczenia 
sanitarne zostaną powiększone. 

– Zostanie poszerzona klatka 
schodowa, a budynek zostanie 
docieplony i zyska nową elewację.

19.11.2014 świetlica zgodnie z umową 
ma być przekazana na użytkowanie 



Czerwiec: brakujące ulice na mapie 
Zwróciliśmy się z prośbą do 
Urzędu Gminy 
o wprowadzenie uaktualnień 
na mapie Gminy Nadarzyn.

Na mapę zostały 
wprowadzone nowopowstałe 
ulice w naszej wsi:

• Żytnia
• Chmielna
• Zajączka
• Przyjazna
• Parkowa



Lipiec: oświetlone ulice

• Mocno wyczekiwana inwestycja, 
która znalazła się we wnioskach do 
budżetu gminy na ten rok została 
zrealizowana. 

• Oświetlenie ulicy Przemysłowej i 
ulicy Młochowskiej. 



Sierpień: wycinka drzew i koszenie trawy
• Wzdłuż ulicy Młochowskiej w 

niedługim czasie zostanie 
przeprowadzona wycinka drzew 
znajdujących się blisko pasa drogi, a 
także przycinka gałęzi.

• Wycinanie i przycinanie drzew ma na 
celu poprawę widoczności i tym 
samym bezpieczeństwa na 
najbardziej ruchliwej drodze w 
Rozalinie.

• Procedury mające na celu uzyskanie 
wszystkich niezbędnych zezwoleń już 
pomału dobiegają końca.



Rok 2015 w Rozalinie
fundusz sołecki i wnioski do budżetu



Fundusz Sołecki
propozycje przedsięwzięć



Fundusz sołecki 

• Rozalin ma do dyspozycji 48 463,93 zł.

• Warunkiem koniecznym do wykorzystania tych środków, 
jest złożenie Wójtowi Gminy Nadarzyn wniosku z listą 
planowanych przedsięwzięć
do 30 września

• Propozycje mogą zgłaszać – Sołtys, Rada Sołecka lub 
grupa min. 15 mieszkańców wsi.

• chodzi o projekty służące poprawie warunków życia 
mieszkańców, które to projekty będą możliwe do 
zrealizowania przez Urząd Gminy



Cel spotkania

Wybranie spośród wszystkich zgłoszonych 
propozycji tych, które najbardziej 

odpowiadają większości z nas.   



#1 propozycja dla Rozalina 
z funduszu sołeckiego

1. Projekt oświetlenia ulicy Winogronowej.

Uzasadnienie:
Ulica jest gęsto zabudowana i prawie w pełni zamieszkała, 
a ponadto jest ulicą prowadzącą do szkoły, do Orlika i na 

cmentarz. Oświetlenie przyczyni się do poprawy 
bezpieczeństwa i komfortu mieszkańców, 

a także wszystkich poruszających się po niej osób. 

Szacowany koszt inwestycji: 
13 000 zł



#2 propozycja dla Rozalina 
z funduszu sołeckiego

2. Nowe tablice z nazwami ulic i umieszczenie ich przy każdej 
ulicy w Rozalinie na wysokich słupach

Uzasadnienie:
Obecne tabliczki z nazwami ulic są często uszkodzone, zniszczone, 
pomalowane i wieszane w głębi ulic, co utrudnia ich odczytanie. 

Ujednolicenie wszystkich tablic, a także umieszczenie ich na 
wysokich słupach uchroni je przed uszkodzeniami, czy 
zniszczeniem i  poprawi bezpieczeństwo i estetykę wsi.

Szacowany koszt inwestycji: 
25 000 zł





#3 propozycja dla Rozalina 
z funduszu sołeckiego

3. Projekt oświetlenia (kontynuacja)  
przy ulicy Młochowskiej wzdłuż istniejącego chodnika

Uzasadnienie:
Wieczorem i w nocy jest w tej okolicy bardzo ciemno, co niestety 

skłania niektórych do zatrzymywania się w tej okolicy i 
wjeżdżania w boczną drogę. Można znaleźć tam zostawione 

strzykawki, butelki po alkoholu, torby śmieci. Wraz z 
powiększającą się zabudową w okolicy należy stopniowo 
zwiększać ilość oświetlenia, zarówno dla bezpieczeństwa 

mieszkańców jak i pieszych spacerujących ulicą Młochowską. 

Szacowany koszt inwestycji: 
5 000 zł





#4 propozycja dla Rozalina 
z funduszu sołeckiego

4. Piknik ekologiczny – sprzątanie Rozalina

Uzasadnienie:
W przydrożnych rowach i lasach co roku zostawiane są 

śmieci, dlatego w celu poprawy naszego komfortu i 
bezpieczeństwa, a także estetyki wsi dobrze jest zająć 

się tym tematem. W połączeniu z edukacją 
najmłodszych, których możemy wyczulić na ten 

problem mamy szansę poprawić wygląd naszej wsi.

Szacowany koszt inwestycji: 
3 000 zł



Dodatkowe wnioski
Głosowanie wszystkich wniosków



Fundusz sołecki w Rozalinie w 2015 roku 
wnioski uchwalone na zebraniu wiejskim 04.09.2014 



Wnioski na 2015 rok 

1. Projekt oświetlenia (kontynuacja)  przy ulicy 
Młochowskiej od pętli autobusowej do 
istniejącego oświetlenia przy Siestrzeni

2. Projekt oświetlenia ulicy Winogronowej
3. Projekt oświetlenia części ulicy Kawalerskiej 

od ul. Młochowskiej
4. Projekt oświetlenia części ul. Kolorowej 
5. Piknik ekologiczny – sprzątanie Rozalina
6. Dofinansowanie drużyny piłkarskiej w 

Rozalinie – sekcja juniorów



Wnioski odrzucone w głosowaniu 

1. Nowe tablice z nazwami ulic i umieszczenie ich przy każdej 
ulicy w Rozalinie na wysokich słupach

2. Wyposażenie świetlicy w Rozalinie

Inicjatywa Pana Marcina Rybickiego, by wnioski te zrealizować z funduszy 

europejskich w ramach Lokalnej Grupy Działania  



Wnioski do budżetu gminy na 2015
wnioski uchwalone na zebraniu wiejskim 04.09.2014 



Wnioski do budżetu gminy na 2015 rok
1. II Etap kanalizacji – realizacja inwestycji wg. istniejącego projektu
2. Projekt chodnika przy ulicy Młochowskiej – od pętli autobusowej do 

istniejącego chodnika przy Siestrzeni – połączenie dwóch istniejących 
chodników

3. Realizacja oświetlenia na ulicy Młochowskiej
4. Projekt chodnika wzdłuż ulicy Przemysłowej
5. Realizacja oświetlenia na ulicy Winogronowej
6. Realizacja oświetlenia na ulicy Kawalerskiej
7. Realizacja oświetlenia na ulicy Kolorowej
8. Przestawienie przystanku/wiaty na ulicy Młochowskiej (Przystanek 

Pałacowa)

Wnioski do Urzędu Gminy skierowane do Nadarzyńskiego Ośrodka Kultury:
1. Przedstawienie teatralne dla dorosłych
2. Imprezy dla dzieci (Mikołaj, Dzień Dziecka, Karnawał)
3. Imprezy integracyjne dla dorosłych (Karnawał)
4. Wyposażerzenie świetlicy w Rozalinie



Głosowanie wszystkich wniosków



Zapytania, ogłoszenia różne, luźne wnioski



Wrzesień: Piknik Włoski w Rozalinie



Wrzesień: garażowa wyprzedaż
14.09.2014 (w niedzielę) 
w Salonie Urody, ul. 
Młochowska 137 w 
godzinach 10:00 - 15:00 
pierwsza wyprzedaż 
garażowa.

Temat przewodni: Ciąża, 
dzieci, książki



Zakończenie spotkania


