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dokoñczenie rozmowy z Wójtem Gminy Roœciszewo ze str. 29
Czy obejmuj¹c urz¹d wójta wyznaczy³ pan sobie
okreœlone priorytety i jak przebiega ich realizacja?
Ju¿ organizuj¹c pracê z radnymi poprzedniej kadencji,
przyjêliœmy zasadê, ¿e mo¿emy mieæ ró¿ne pogl¹dy i punk-ty
widzenia, ale decyduj¹c siê na realizacjê podjêtych celów,
musimy byæ zgodni i jednomyœlni, by jak najlepiej wykorzystaæ czas i spe³niaæ kolejne pal¹ce potrzeby mieszkañców.
A by³o ich i jest nadal bardzo wiele - zwodoci¹gowanie gospodarstw, oczyszczalnia œcieków i kanalizacja, stacje uzdatniania wody, szko³y, sale gimnastyczne, boiska sportowe,
przedszkola, œwietlice. Lista tych potrzeb, wynikaj¹ca te¿ z
pewnych zaleg³oœci z lat minionych jest bardzo d³uga. Innymi s³owy, spieramy siê w trakcie roboczych spotkañ komisji,
na sesjach zaœ prezentujemy wypracowane w ten sposób stanowiska i podejmujemy uchwa³y. Moimi priorytetami by³a
wiêc zgoda, nadrabianie zaleg³oœci i efektywne wykorzystywanie szans. Oprócz tego codzienna praca. To wszystko.
Bez w¹tpienia najwiêkszym sukcesem ostatnich lat w
waszej gminie jest gruntowna restauracja zabytkowego
zespo³u pa³acowo-parkowego. Czyj to by³ pomys³ oraz ile
kosztowa³a restauracja obiektu?
O kosztach przed zakoñczeniem restauracji ca³ego terenu parkowego, przyleg³ego do dworku, nie chcia³bym siê na
razie wypowiadaæ. Zreszt¹ i tak gminy jako takiej, ze wzglêdu na bardzo skromny bud¿et, nigdy nie by³oby staæ na takie
przedsiêwziêcie. Ogromn¹ czêœæ kosztów sfinansowaliœmy z
przyznanych na ten cel œrodków unijnych. Jeœli chodzi o sam
pomys³, to i w tym przypadku potrzeba by³a matk¹ wynalazku. Ze wzglêdu na zniszczon¹ star¹ siedzibê stanêliœmy
przed koniecznoœci¹ budowy nowego urzêdu gminy, a jednoczeœnie myœleliœmy, jak uratowaæ w samym centrum wsi zrujnowany dworek. Pewnie pomys³y chodzi³y po g³owach kilku
z nas. Tak siê z³o¿y³o, ¿e ze wzglêdu na pe³niony urz¹d ja im
nada³em realny kszta³t. Oponentów pocz¹tkowo by³o bardzo
wielu. Z czasem, gdy inwestycja ujrza³a œwiat³o dzienne,
g³osy zw¹tpienia i dezaprobaty przemieni³y siê w akceptacjê i
uznanie. Wtedy ojców tego sukcesu z pewnoœci¹ przyby³o.
W jaki sposób ten budynek jest wykorzystywany?
Generalnie rzecz bior¹c pe³ni on funkcjê centrum administracyjno-kulturalnego gminy. Mieœci siê w nim bowiem
nie tylko urz¹d gminy, ale równie¿ biblioteka i wioska internatowa z bezp³atnym dostêpem wszystkim mieszkañców do
us³ug komputerowych. Mamy te¿ wyodrêbnione oddzielne
pomieszczenie na izbê pamiêci F. Chopina. Pomys³em bardzo
praktycznym okaza³o siê te¿ udostêpnienie lokalu na posterunek policji, dziêki czemu -oprócz monitoringu- zyskaliœmy
dodatkowego stró¿a porz¹dku i bezpieczeñstwa.
Jak uk³ada siê wspó³praca z Rad¹ Gminy?
Tak jak mówi³em wczeœniej, wydaje mi siê, ¿e wypracowaliœmy sobie dobry sposób dyskusji i podejmowania decyzji, st¹d te¿ bie¿¹ca wspó³praca przebiega spokojnie i rzeczowo. Du¿a w tym zas³uga Przewodnicz¹cego Rady (zarówno
poprzedniego, jak i obecnego), który stara siê nie dzieliæ, a
³¹czyæ radnych, jak równie¿ kierowaæ prac¹ rady tak, aby
najwa¿niejsze by³y interesy spo³eczne, a nie partykularne.
Co uwa¿a pan za najwiêkszy problem gminy i w jaki
sposób zamierza go Pan rozwi¹zaæ?
Nie bêdê odkrywczy. Problemem s¹ drogi, drogi i jeszcze
raz drogi. G³ównie te gminne i powiatowe. Co roku na remonty i modernizacje tych pierwszych przeznaczamy wszelkie
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mo¿liwe œrodki, ale i tak to kropla w morzu potrzeb. Inwestycje powiatu jakoœ zawsze nasz¹ gminê omijaj¹, ale liczymy
na to, ¿e sytuacja ta siê zmieni na korzyœæ ju¿ w nied³ugiej
przysz³oœci.
Jak to siê sta³o, ¿e w ci¹gu blisko 20 lat istnienia odrodzonego samorz¹du nie uda³o siê œci¹gn¹æ do Roœciszewa
powa¿niejszych inwestorów? Czym chcia³by Pan ich
zachêciæ?
Rzeczywiœcie jest to problem maj¹cy wiele lat i wiele
z³o¿onych przyczyn. Mamy doœæ dogodne po³o¿enie, ale
kiepsk¹ infrastrukturê dróg. Kiedyœ stanowiliœmy tzw. zag³êbie ziemniaczane. Dziœ ofert¹ produkcyjn¹ gospodarstw
rolnych w gminie nikt siê nie interesuje. Staramy siê promowaæ w mediach, jesteœmy otwarci na oferty i propozycje.
Najbardziej oczekujemy na propozycje w zakresie przetwórstwa rolno-spo¿ywczego, a tak¿e turystyki i agroturystyki. Aktualnie na terenie gminy powstaje koncepcja budowy
elektrowni wiatrowych, ale to jeszcze odleg³a perspektywa.
Trzeba jednak pamiêtaæ, ¿e brak inwestorów to problem nie
tylko Roœciszewa, ale wielu podobnych gmin.
Mimo skromnych dochodów w³asnych, gminê staæ
by³o na szereg inwestycji. Z jakich Ÿróde³ pozyskiwa³ Pan
dodatkowe œrodki?
Przy takich potrzebach jak nasze trzeba by³o pukaæ do
wszystkich drzwi. By³y to wiêc dodatkowe œrodki z bud¿etu
pañstwa, urzêdu marsza³kowskiego, WFOŒ, a tak¿e fundusze unijne. Muszê przyznaæ, ¿e jak do tej pory, wszystkie
najwa¿niejsze gminne inwestycje zrealizowaliœmy w wysokim stopniu w oparciu o wy¿ej wymienione Ÿród³a dofinansowania.
Przysz³y rok bêdzie Rokiem Chopinowskim. Jak
wiadomo, genialny kompozytor w drodze do Szafami
zatrzymywa³ siê w Roœciszewie. Czy w zwi¹zku z tym
planujecie coœ specjalnego?
W roku 200 rocznicy urodzin Chopina planujemy otwarcie w pe³ni wyposa¿onej izby pamiêci kompozytora, w tym
ods³oniêcie tablicy upamiêtniaj¹cej jego pobyt w Roœciszewie 7 i 8 lipca 1827r. Zamierzamy te¿ zorganizowaæ III
edycjê „Roœciszewskich Spotkañ z Muzyk¹ F. Chopina” —
imprezê kulturaln¹, któr¹ zainicjowa³a, przy wspó³pracy z
urzêdem gminy i sierpeckim oddzia³em TNP, miejscowa
szko³a podstawowa. Korzystaj¹c z okazji, zapraszam ju¿
teraz redakcjê i czytelników na tegoroczne spotkanie, które
odbêdzie siê 14 czerwca o godz. 14 na dziedziñcu naszego
dworku. Co jeszcze mo¿e siê nam udaæ? Myœlimy o oznakowaniu turystycznym naszej miejscowoœci w ramach projektu
sochaczewskiego LOT-u pod nazw¹ „Mazowsze Chopina”,
co byæ mo¿e pozwoli, aby w 2010r. zawitali do nas pierwsi
turyœci podró¿uj¹cy Szlakiem Chopinowskim na Mazowszu.
W zwi¹zku z Chopinem mamy plany zarówno bardzo racjonalne, jak i ambitne. Wszystko zale¿y od tego, czy na drodze
ich realizacji znajdziemy hojnych sojuszników.
P.S. Korzystaj¹c z okazji, chcia³bym na zakoñczenie
pozdrowiæ wszystkich mieszkañców gminy Roœciszewo oraz
czytelników gazety. Wszystkim sk³adam najserdeczniejsze
¿yczenia. Zachêcam te¿, aby przy okazji skrêciæ do Roœciszewa i zwiedziæ nasz dworek.

