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Znajomość własnych dziejów 
jest nieodzowna

Pamiętaj 
o bezdomnych

stoliK KociewsKi

Niemożliwe jest posiadaNie wyłączNie zwoleNNików

Niemożliwe jest posiadanie wyłącznie zwolenników

Stolik KociewsKi

SMĘTOWO GRANICZNE. Rozmowa z Anitą Galant, wójt gminy Smętowo Graniczne. 

- Pani Wójt, niedawno na 
łamach Gazety Kociewskiej 
opublikowaliśmy opraco-
wanie rankingu, którego 
autorami są naukowcy – Eu-
geniusz Sobczak i Michał 
Staniszewski – z Wydziału 
Administracji i Nauk Spo-
łecznych Politechniki War-
szawskiej. Sporo kontrower-
sji wzbudziła informacja, iż 
Gmina Smętowo Graniczne 
zanotowała w ubiegłym roku 
dość duży spadek w tym ran-
kingu. Proszę powiedzieć, z 
czego on wynika?

- Dziękuję, że Państwo zainte-
resowali się tym tematem i dają 
mi możliwość skomentowania 
opracowanego przez Wydział 
Administracji i Nauk Społecz-

nych Politechniki Warszawskiej  
niekorzystnego dla mojej Gminy 
rankingu. Jestem to winna przede 
wszystkim moim mieszkańcom, 
którzy obdarzyli mnie społecz-
nym zaufaniem.

Nie podważam opracowanego 
dokumentu, ale twierdzę, że w 
takiej sytuacji, gdzie podaje się 
do publicznej wiadomości infor-
macje niekorzystne dla danego 
włodarza powinno się znaleźć 
również szersze wytłumaczenie 
tego zjawiska. 

W moim odczuciu powodem 
tak dużego spadku w opraco-
wanym rankingu jest fakt, że w 
roku 2016 nie korzystaliśmy z 
dofinansowań Unii Europejskiej, 
a przeprowadzony szereg  re-
montów i inwestycji finansowa-
ny był ze środków własnych oraz 
Urzędu Marszałkowskiego. Okres 
roku 2017/2018 będzie jednym 
z korzystnych elementów do po-
prawienia miejsca rankingowego 
ze względu na rozwój inwestycji 
sektora prywatnego.

Jeszcze raz podkreślam, pozy-
cja rankingu nie została uzasad-
niona.

- O jakich inwestycjach 
i remontach w minionym 
roku Pani mówi?

- Przeprowadzone inwestycje 

Firma Global planuje 
zatrudnić docelowo 70 
osób przede wszystkim z 
terenu gminy Smętowo Gr. 

w roku 2017/2018 wykonane zostaną długo oczekiwane i bardzo pożądane inwesty-
cje.

Jak mówi stare porzekadło 
„Jeszcze się taki nie 
urodził, co by wszystkim 
dogodził”.

i remonty na kwotę 1.500.000 zł 
to szereg  dużych i małych przed-
sięwzięć służącym naszym miesz-
kańcom, zwłaszcza w zakresie 
infrastruktury drogowej i pieszej. 
W ramach tego zadania wykona-
no modernizację dróg gminnych 
w zakresie utwardzenia płytami 
yombo jak i nowych nawierzchni 
asfaltowych. Do podstawowych 
należą: modernizacja dróg w 
miejscowościach: Stara Jania, 
Lalkowy, Bobrowiec – Stara Ja-
nia, ul. Wałowa, Lipowa i Space-
rowa wraz ze zjazdami do posesji, 
Wybudowania i ul. Słoneczna w 
miejscowości Smętowo Granicz-
ne

Dodatkowo wykonano mo-
dernizację ciągów pieszych w 
miejscowości: Frąca, Rynkówka, 
Smętowo Graniczne, Kopytkowo 
wraz z oświetleniem.

Przy inwestycjach nie zapo-
mniano o zmotoryzowanych 
mieszkańcach naszej gminy bu-
dując parking przy ul. Kosznic-
kiego i ul. Dworcowej.

Poprawiając zaplecze budyn-
ków infrastruktury kulturalnej 
wykonano długo oczekiwany re-
mont sali GOKSiR oraz remont 
świetlicy wiejskiej w Leśnej Jani. 
Patrząc w przyszłość opracowa-
no dokumentację projektową 
na budowę świetlicy  wiejskiej w 
Smętówku, projekt ścieżek  pieszo 
– rowerowych łączących miejsco-
wości Frąca – Lalkowy, budowa 
chodnika na odcinku Luchowo 
– Smętowo oraz budowa chodni-
ka w miejscowości Kamionka.

Nie zapomniano również o 
bezpieczeństwie naszych miesz-
kańców. W tym celu zakupiono 
samochód ciężki dla OPS Ka-
mionka, wykonano remont Re-
mizy OSP Leśna Jania oraz wy-
konano wieżę strażacką w OPS 
Smętowo.

W ramach poprawy kanalizacji 
deszczowej wykonano inwestycję 
polegającą na budowie kolektora 
kanalizacji deszczowej, który po-
zwolił mieszkańcom ul. Słonecz-
nej i Lipowej zapomnieć o nękają-
cych problemach  zalewania przez 
wody opadowe nieruchomości .

- Jakie są plany Gminy 
Smętowo Graniczne na rok 
bieżący? Czego mogą spo-
dziewać się mieszkańcy?

Rok 2017/2018 to rok inwe-
stycji długo oczekiwanych przez 
mieszkańców.  W 2016 r. moje 

działania skoncentrowane były  
na pozyskaniu jak największej 
kwoty środków unijnych, aby 
posiadana 1 zł samorządowa za-
owocowała zyskiem w postaci 2 
zł. Plan został osiągnięty w 100%. 
W roku 2017/2018 wykonane zo-
staną długo oczekiwane i bardzo 
pożądane inwestycje takie jak:

- przebudowa drogi gminnej 
na odcinku Smętowo Gr. – Smę-
tówko Kopytkowo wraz z budo-
wą ciągów pieszo – rowerowych 
i oświetleniem, dofinansowanie: 
63,63%.

Można się pochwalić, że zaapli-
kowany wniosek otrzymał 4 notę 
w rankingu wniosków dofinanso-
wanych. W naszym powiecie jedy-
nie Gmina Zblewo oraz Starostwo 
Powiatowe w Starogardzie Gdań-
skim otrzymało dofinansowanie. 
Trzeba powiedzieć, że wiele gmin 
aplikowało o te środki.

- budowa kanalizacji sanitar-
nej w Smętowie Gr. – centrum 
wraz z odbudową dróg i moderni-
zacją ciągów pieszych, dofinanso-
wanie: 85%,

- zwiększenie ilości miejsc 
przedszkolnych oraz poszerzenie 
oferty edukacyjnej przedszkoli w 
gminie Smętowo Graniczne – do-

finansowanie 85%, 
- jakości edukacji w placów-

kach oświatowych na terenie 
gminy Smętowo Graniczne w ra-
mach projektu pn. Smętowska, 
dofinansowanie 85% z Unii Euro-
pejskiej, 10% z budżetu Państwa, 
5% wkład własny.

Chciałabym również poinfor-
mować moich mieszkańców, że 
firma Global sp. z o.o. w pierw-
szym kwartale bieżącego roku 
rozpocznie inwestycję w miejsco-
wości Kopytkowo polegającą  na 
budowie stacji paliw, budynku 
usługowego wraz z miejscami 
noclegowymi i całej infrastruktu-
ry parkingowej wraz z przebudo-
wą drogi gminnej na powierzchni 
5 ha. Firma planuje zatrudnić do-
celowo 70 osób przede wszystkim 
z terenu naszej gminy. 

W mojej ocenie los Gminy 
Smętowo Graniczne kieruje się 
bardzo dobrymi perspektywami 
rozwoju zgodnie z oczekiwania-
mi mieszkańców realizując hasło: 
„Smętowo – wspólnie tworzymy 
to miejsce”

- Jak Pani podsumuje po-
łowę swojej kadencji? Jaką 
ocenę wystawiłaby Pani so-
bie oraz swoim pracowni-
kom?

- Pierwsze dwa lata sprawo-
wania przeze mnie funkcji wójta 
były czasem na przemian wyma-
gającym i dającym satysfakcję. 
Wszyscy widzimy, że w ciągu 
ostatnich 24 miesięcy zaszło 
wiele zmian, które nie wzięły się 

znikąd. Wymagały niekiedy trud-
nych decyzji, coś kosztem czegoś, 
ale w przeważającej mierze wy-
nikały z najpilniejszych potrzeb 
mieszkańców. Gdybym miała 
dokonać oceny efektów naszej 
pracy na pewno skupiłabym się 
na podkreśleniu poprawy finan-
sów gminy. Zadłużenie spadło, 
planowany deficyt uległ znacz-
nemu zmniejszeniu, planowane 
dochody gminy wzrosły. Pomimo 
występujących trudności, jest się 
z czego cieszyć. Jestem wdzięczna 
pracownikom za zaufanie i owoc-
ną współpracę, której rezultaty 
mogą obserwować wszyscy.

- Jak Pani ocenia pomysł 
wprowadzenia zmian w or-
dynacji wyborczej dot. ogra-
niczenia kadencji wójtów, 
burmistrzów i prezydentów? 
Czy to dobre rozwiązanie?

- Warto mieć świadomość, że 
wójtowie, burmistrzowie i pre-
zydenci odpowiadają za sprawy  
istotne dla Polski. To właśnie w 
gminach, w samorządach reali-
zowana jest praca nad rozwojem 
naszego kraju. Pierwsza kadencja 
daje możliwość zapoznania się 
z sytuacją gminy i zapoczątko-
waniem zadań, dopiero w ciągu 
kolejnych lat możliwa jest ich 
realizacja. Osobiście uważam, że 
pomysł wprowadzenia zmian w 
ordynacji wyborczej, o który Pani 
pyta nie jest najlepszym rozwią-
zaniem. Jak będzie, zobaczymy.

- Czasem pojawiają się 
niepochlebne komentarze i 
oceny. Jak sobie Pani  z nimi 
radzi i jak ocenia tego typu 
opinie? Czy to Pani zdaniem 
sprawka politycznej konku-
rencji?

- Jak mówi stare porzekadło 
„Jeszcze się taki nie urodził, co 
by wszystkim dogodził”, niemoż-
liwym jest posiadanie wyłącznie 
zwolenników. Każdy ma prawo 
do własnej wizji funkcjonowania 
samorządu. Moją wizję zaakcep-
towali wyborcy, dlatego staram 
się ją konsekwentnie realizować 
zgodnie z obowiązującymi nor-
mami i możliwościami. Kon-
struktywna krytyka mnie nie 
przeraża, bardzo nie lubię jednak 
kiedy ktoś bez uzasadnienia swo-
jej opinii stara się ją przeforsować 
i wywołuje tym niepotrzebne za-
mieszanie.

- Dziękuję za rozmowę.
Anna Czyżewska


