Rozmowa z Wójtem Gminy Roœciszewo
Gmina Roœciszewo jest gmin¹ typow¹ rolnicz¹. Czy móg³by Pan scharakteryzowaæ strukturê gospodarstw rolnych oraz
ich produkcyjnoœæ.
Bior¹c pod uwagê dane z ostatnich lat, w gminie Roœciszewo zarejestrowanych jest ponad 800 indywidualnych gospodarstw
rolnych, z czego a¿ 768 to gospodarstwa o areale do 20 ha, a tylko nieco ponad 40 prowadzi dzia³alnoœæ rolnicz¹ na powierzchni
powy¿ej 20 ha. Œredni obszar gospodarstwa na naszym terenie wynosi nieco ponad 10 ha, a wiêc jest to wskaŸnik œwiadcz¹cy o doœæ
du¿ym rozdrobnieniu. Wœród produkcji roœlinnej zdecydowanie dominuj¹ zbo¿a i roœliny okopowe, natomiast produkcja zwierzêca
to g³ównie trzoda chlewna i byd³o. Ze wzglêdu na nisk¹ jakoœæ gleb mo¿liwoœci produkcyjne rolników s¹ raczej ograniczone.
Jako mieszkaniec gminy Roœciszewo dzia³a³ Pan w samorz¹dzie od wielu lat. Jaka jest ró¿nica miêdzy sprawowaniem
funkcji wójta, a udzia³em w pracy Rady Gminy w charakterze radnego?
Siedziba Urzêdu Gminy w Roœciszewie
Dawny pa³ac Roœciszewskich i Je¿ewskich

Rzeczywiœcie, w okresie II kadencji pe³ni³em funkcjê przewodnicz¹cego rady gminy, ale to by³y inne czasy. Przede wszystkim
spokojniejsze tempo pracy, skromniejsze œrodki finansowe, a co za tym idzie ograniczona iloœæ inwestycji i rozwoju gminnej
infrastruktury. Dziœ ró¿nicê w pe³nieniu jednej i drugiej funkcji odczuwam przede wszystkim w ogromnej odpowiedzialnoœci, aby
sprostaæ aktualnym wyzwaniom i oczekiwaniom ze strony radnych, jak i mieszkañców, które wraz z up³ywem Jat systematycznie
rosn¹. Zreszt¹ stres i mêcz¹c¹ pracê widaæ te¿ na g³owie - siwych w³osów przybywa.

Wójt Gminy Roœciszewo
Jan Sugajski

Jakie s¹ atuty gminy, któr¹ Pan od d³u¿szego czasu zarz¹dza?

Nowa szko³a i przedszkole w £ukomiu

Przede wszystkim - tak jak pisa³o wczeœniej wielu publicystów - jest czysta i zielona. Nie licz¹c drobnych dolegliwoœci zwi¹zanymi z bie¿¹cymi odpadami, z którymi musimy sobie radziæ, gmina dysponuje wieloma nieska¿onymi terenami atrakcyjnymi pod
wzglêdem turystyki i wypoczynku na œwie¿ym powietrzu. Dodatkowym walorem mo¿e byæ w przysz³oœci dolina Skrwy, z któr¹
wi¹¿emy perspektywiczne plany w aspekcie zagospodarowania jej na potrzeby turystyki i rekreacji. Powinno to sprzyjaæ rozwojowi
agroturystyki, tym bardziej ¿e doœæ realna wydaje siê koncepcja przebiegu przez gminê trasy œcie¿ek rowerowych i rozwój zwi¹zanej z ni¹ infrastruktury. Trzeba te¿ podkreœliæ, ¿e nasza ziemia posiada bardzo ciekaw¹ historiê i zwi¹zane z ni¹ zabytkowe miejsca.
Dworek, w których przebywa³ Chopin, parafialne koœcio³y w Roœciszewie i £ukomiu, miejsca pamiêci narodowej czy d³ugie i ciekawe dzieje wiejskiego szkolnictwa. To walory, które chcemy wyeksponowaæ, chroniæ i rozwijaæ. Ale do tego muszê jeszcze dodaæ
jeszcze jedn¹ wartoœæ. To bogaty potenca³ ludzki, nie w pe³ni dot¹d wykorzystany. Wierzê jednak w to, ¿e ju¿ nied³ugo aktywny1
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udzia³ mieszkañców w ¿yciu spo³ecznym bêdzie bardziej widoczny i efektywny ni¿ do tej pory.

W najbli¿szym czasie bêdzie przeprowadzone
odnowienie starego parku wokó³ pa³acu

Budynek starej szko³y w £ukomiu

Zabytkowy koœció³ w £ukomiu

Sala obrad Rady Gminy wyposa¿ona jest
w stylowy i nowoczesny kominek

Wspó³czesny herb Gminy Roœciszewo z³o¿ony
z herbów Roœciszewskich i Je¿ewskich

Obok bramy wejœciowej do siedziby Urzêdu Gminy
roœnie d¹b upamiêtniaj¹cy niemieck¹ zbrodniê
dokonan¹ w czasie II wojny œwiatowej na Polakach

Nowa oczyszczalnia œcieków w Roœciszewie

