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Z Komitetu Regionów UE
Już ponad siedem lat wójt Jerzy Zająkała reprezentuje
polskie samorządy w Komitecie Regionów Unii Europejskiej w Brukseli.

Jest jednym z dwóch polskich wójtów w 21-osobowym składzie polskiej delegacji narodowej. Pozostali członkowie delegacji narodowej są marszałkami
województw (10), prezydentami i burmistrzami miast
(6) oraz starostami powiatów (3). W poprzednich
latach przewodniczył przez cztery lata Komisji Zrównoważonego Rozwoju tego Komitetu oraz był wiceprezydentem ugrupowania politycznego Unia na Rzecz
Europy Ojczyzn - Przymierze Europejskie (UEN-EA).
Od stycznia roku 2010 jest prezydentem ugrupowania
politycznego Przymierze Europejskie, które powstało
w wyniku przekształcenia UEN-EA. Członkowie ugrupowania pochodzą z dziewięciu państw członkowskich
UE. Wójt jest także członkiem prezydium Komitetu
Regionów UE oraz Konferencji Prezydentów Komitetu
Regionów UE.
Wójt stara się możliwie bezkolizyjnie wykorzystywać czas na prowadzenie spraw gminy Łubianka pracując na jej terenie i uczestnicząc wielokrotnie
w ciągu roku w różnych wydarzeniach będących konsekwencją jego obowiązków na poziomie europejskim.
To łączenie obowiązków nie jest łatwe, ale przy priorytetowym traktowaniu służby publicznej jest możliwe.
W takiej samej sytuacji są praktycznie wszyscy członkowie
Komitetu Regionów UE i chociaż jedynie nieliczni spośród 344 członków z 27 państw członkowskich pełnią
funkcje kierownicze w Komitecie, to każdy jest zaangażowany w sprawy swojego samorządu i funkcjonowanie na poziomie europejskim.
Wójt Zająkała jest głęboko zaangażowany w tworzenie prawa europejskiego. Pozycja Komitetu Regionów UE w tym zakresie jest opiniodawczo - doradcza.
Komisja Europejska, Parlament Europejski i Rada
Europejska maja obowiązek zasięgania opinii Komitetu

Wójt Jerzy Zająkała podczas sesji plenarnej
Komitetu Regionów Unii Europejskiej

na etapie projektów legislacyjnych zarówno nowo tworzonych jak i nowelizowanych. W ostatnim roku wójt
zgłosił samodzielnie lub współpracując z innymi członkami Komitetu kilkadziesiąt poprawek do przygotowywanych opinii dotyczących szczególnie przyszłości
wspólnej polityki rolnej, w tym rozwoju obszarów wiejskich, oraz polityki spójności. Jak powszechnie wiadomo, w dobie powszechnego kryzysu finansowego pojawiają się pokusy, szczególnie w „starych” państwach
członkowskich do rewidowania priorytetów politycznych ustalonych na początku tej dekady, kiedy „nowe”
państwa członkowskie podejmowały decyzje o przystąpieniu do UE. Podejmowane są liczne inicjatywy, aby
oddziaływanie polityki spójności poszerzyć i znaczną
część funduszy spójności skierować do regionów bardziej zasobnych.
Należy stwierdzić, że nie ma obecnie dobrego
klimatu politycznego, aby utrzymać w pełni wcześniej-

Inwestycja gazowa
Od kilku miesięcy prowadzone są na terenie
naszej gminy prace budowlane przy inwestycji
gazowej, prowadzonej przez Pomorską Spółkę
Gazownictwa Sp. z o.o. w Bydgoszczy.
Przedmiotem inwestycji jest budowa gazociągu
dystrybucyjnego wysokiego ciśnienia relacji Ostaszewo - Różankowo wraz ze stacją redukcyjno-pomiarową w Różankowie.
W ramach posiadanych przez inwestora uprawnień budowany jest obecnie odcinek gazociągu,
który przebiega przez Świerczynki i Pigżę jako dwie
wysokociśnieniowe rury gazowe. Pierwsza biegnie
w stronę Różankowa, gdzie powstanie stacja

redukcyjno-pomiarowa w celu budowy w kolejnych etapach sieci gazowej w Różankowie.
Druga natomiast przebiega przez centrum Pigży
i kończy się obecnie u zbiegu ulic Wojewódzkiej
i Migdałowej. Obecnie zaprojektowany i wdrożony
jest jedynie ten etap inwestycji.
Trwają dalsze prace projektowe, których celem jest
kontynuacja inwestycji poprzez m.in. wybudowanie
w Pigży stacji redukcyjno-pomiarowej, która umożliwi budowę sieci gazowej w naszej gminie. W tej
sprawie wójt gminy będzie współpracował z inwestorem w celu zapewnienia możliwości gazyfikowania gminy. O dalszych szczegółach poinformujemy
w kolejnych wydaniach Informatora.  Jerzy Zająkała

sze priorytety polityki spójności, której zasadniczym
celem było wyrównywanie dysproporcji rozwojowych
występujących pomiędzy państwami członkowskimi UE i ich regionami. Tym bardziej ważne jest, aby
wykazywać wielkie zaangażowanie w odpowiednie
reprezentowanie naszych interesów. Zgłaszane
poprawki, z których większość została przyjęta, wzywały
właśnie do poszanowania tych priorytetów, a były zgłaszane, gdyż nadal istnieją duże dysproporcje rozwojowe pomiędzy „starymi i nowymi” państwami członkowskimi oraz także pomiędzy regionami. Obecnie rozgrywa się można rzec batalia o priorytety wspólnej polityki
rolnej, polityki spójności i wspólnych ram finansowych
na okres 2014 - 2020. Wójt Łubianki wykorzystuje
wszelkie możliwości, aby w procesie tworzenia europejskiego prawa zabezpieczyć jak najkorzystniej interesy polskich wspólnot lokalnych i regionów. Zajmowane przez niego wysokie funkcje kierownicze stwarzają
dodatkowe możliwości w tym zakresie.
W swoich działaniach priorytetowo traktuje także
zachowanie wartości i dziedzictwa kulturowego. Ugrupowanie polityczne, któremu przewodniczy wójt Zająkała jest także inicjatorem współzawodnictwa młodzieży i dzieci, które wspiera te priorytety. W ramach konkursów dla uczniów gimnazjów już 12 naszych młodych mieszkańców, laureatów tego współzawodnictwa miało okazję odbycia wizyt studyjnych w Brukseli,
których koszt pokrył w całości Komitetu Regionów UE.
W trzech edycjach konkursów plastycznych dla dzieci
szkół podstawowych już dziewięcioro otrzymało wartościowe nagrody rzeczowe, a szkoły, które reprezentowali, otrzymały wysokiej klasy sprzęt fotograficzny. Tegoroczni laureaci tego konkursu, uczniowie Szkoły Podstawowej w Warszewicach i sama szkoła otrzymają nagrody na przełomie grudnia i stycznia. W roku 2010
tematyką prac plastycznych był „Mój region, moje Boże
Narodzenie”, a w roku bieżącym „Mój region, mój krajobraz”. 
Jerzy Zająkała

Chrońmy mienie!
W ostatnich tygodniach zostaliśmy poinformowani o kilku przypadkach
zuchwałych kradzieży w obiektach prywatnych i publicznych.
Można powiedzieć, że w kilku przypadkach złodzieje okazali się szczególnie przebiegli, dokonując kradzieży podczas obecności gospodarzy w ich
domach (głównie w nocy). Również obiekty publiczne są narażone na dewastacje i kradzieże. Dokonaliśmy zgłoszeń do Komisariatu Policji w Chełmży,
który prowadzi odpowiednie dochodzenia. Pamiętajmy jednakże, aby samemu odpowiednio zabezpieczać swoje mienie. Nasza gmina i nasi mieszkańcy
są powszechnie postrzegani jako środowisko zaradne i gospodarne, co może
zachęcać złoczyńców do podejmowania działań przestępczych. Zachęcamy
także do każdorazowego zgłaszania przypadków kradzieży do chełmżyńskiego Komisariatu Policji i współpracy z funkcjonariuszami w prowadzonych
dochodzeniach.
Jerzy Zająkała

