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Szanowni Mieszkancy Granowa!

W nawiazaniu do Waszej Petycji dotycz^cej piano w Gminy Chojnice stworzenia na bazie
bylej szkoly Izby Regionalnej poswi^conej bogatej historii Kosznajderii, a tym samym solectwa
Granowo skutkuj^cych koniecznoscia^ wykwaterowania z cze^ci tego budynku dotychczasowych
najemcow uprzejmie informuj^, ze:
Samorzad

Gminy

Chojnice

od

2000

roku

prowadzi

konsekwentna^

polityk^

wykwaterowywania najemcow z budynkow gminnych, w ktorych to funkcjonuja obiekty
uzytecznosci publicznej, w tym swietlice wiejskie oraz wiejskie domy kultury. W okresie ostatnich
latach powi^kszono przestrzen tych obiektow m. in. poprzez przejmowanie mieszkan lokatorskich
dotychczasowych najemcow, a w 2 przypadkach takze wlascicieli mieszkan w nastepujacych
miejscowosciach: Silno, Gockowice, Lotyn, Kruszka, Swornegacie, Dor^gowice i Ciechocin.
Przeznaczenie tych obiektow w calosci pod funkcje spoleczno-kulturalne pozwolilo na pozyskanie
duzych srodkow unijnych na ich kapitalne remonty i modernizacje. Bez tych srodkow, w obliczu
innych bardzo waznych potrzeb Gminy, nie byloby to mozliwe.
Plany przej^cia mieszkania w Granowie na cele ogolnodost^pne, publiczne zostaly podjete dopiero
teraz i jest to jedno z ostatnich mieszkan znajduj^cych si$ w budynkach gminnych, w ktorych to
realizowane 53 funkcje publiczne.
Lata 2014 -2020 to zapewne ostatni okres znacznego wsparcia Polski w srodki fmansowe
z Unii Europejskiej. Chcemy podj^c wszystkie niezb^dne dzialania, ktore przyczyni^ si§, za
posrednictwem tych zrodel fmansowania, do polepszenia warunkow zycia Mieszkahcow naszej
Gminy. Obszar turystyki oraz zachowanie walorow historyczno - kulturowych
w najnowszych programach unijnych wazne miejsce. Szczegolnie doceniane

znalazly

s^ kompleksowe
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projekty zwi^zane z rewitalizacja calych miejscowosci. Najlepszymi przykladami sa chociazby
Swornegacie, Silno, czy Ostrowite.
Przed kilkunastoma laty w Swornegaciach wlasnie z budynku bylej szkoly wykwaterowano
dwie rodziny w tym bylego dyrektora miejscowej szkoly i za sprawa^ Gminy Chojnice ale przede
wszystkim za sprawa^ samych zainteresowanych mieszkancow stworzono piekne Muzeum - Izbe^
Rekodziela Ludowego, w ktorej to udokumentowano wspanial^, bogatq. historic tej kaszubskiej
ziemi i bogaty dorobek mieszkaj^cych tarn ludzi. Dzisiaj miejsce to tetni zyciem przez caly rok, jest
duma^ mieszkancow tej miejscowosci a poza tym jest jedna^ z najwazniejszych i ciekawszych
atrakcji turystycznych w naszym Regionie. Corocznie Izb$ te odwiedza kilka tysi^cy turystow.
Czy podobna^ idee jak w Swornegaciach mozna zrealizowac chociazby w okrojonym
zakresie w Granowie? Zadaniem kazdego Samorzadu Gminnego jest promocja i ochrona wartosci
kulturowych danego obszaru. Bogata historia ziem polozonych pomiedzy Chojnicami, Tuchola^
i Kamieniem Krajenskim zamieszkalych przez wieki przez Kosznajdrow z pewnosci^ zasluguj^ na
przyblizenie i zauwazenie. To Ci mieszkancy na przestrzeni kilku wiekow tworzyli bardzo bogaty
histori^ naszej poludniowej czesci gminy. Warto podkreslic, ze w okresie miedzywojennym byli oni
obywatelami Polski narodowosci niemieckiej. Kosznajdrzy zostawili nam sporo pomnikow swej
dzialalnosci i dowodow katolickiej wiary poprzez budowanie przepi^knych koscioiow na terenie
naszej gminy miedzy innymi w Niezychowicach, Ogorzelinach, w Moszczenicy, w Ciechocinie,
w Ostrowitem, w Slawecinie oraz Waszego parafialnego Kosciola

pw. Sw. Jadwigi Sl^skiej

w Lichnowach. Zbudowali szkole w Granowie, w ktorej uczylo si^ wielu znamienitych ludzi jak
np. Ksiqdz prof. Piotr Pawel Panske, wielki oredownik zgodnego wspolzycia pomiedzy Polakami
a przybyszami z Niemiec. Dzisiaj jest juz wiele opracowan naukowych dotycz^cych Kosznajderii,
a niedawno zorganizowana konferencja naukowa na temat Granowa z inicjatywy Pani Prezes
Lokalnej Grupy Dzialania ,,Sandry Brdy" Grazyny Malatynskiej zostala uznana przez niektore
lokalne media jako jedno

z wazniejszych wydarzen kulturalno-naukowych minionego roku

w Powiecie Chojnickim. Przypominam, ze w tym wydarzeniu uczestniczylo sporo znamienitych
Gosci, chociazby Biskup Pomocniczy Diecezji Pelplinskiej ks. dr hab. Wieslaw Smigiel, grupa
prelegentow z ogromnym dorobkiem naukowym, ale co najwazniejsze, w tym seminarium
uczestniczylo sporo Mieszkancow Granowa zainteresowanych poznaniem prawdziwej historii
swojej miejscowosci.
W Strategii Gminy Chojnice uchwalonej przez poprzednia Rad$ Gminy przyjeto promocje
wartosci kulturowych, a wi^c promocj? dorobku poprzednich pokolen, poprzez eksponowanie

zabytkow, a w szczegolnosci naszych pi^knych kosciolow. Jedn^ ze skutecznych form promocji jest
tworzenie izb regionalnych jako miejsca pokazywania naszej przeszlosci ale takze terazniejszosci.
Przeciez w takich miejscach mozna pokazywac nasza^ wspolczesn^ historie, historie mieszkancow
Granowa. Wedlug roznych opracowan, w naszej gminie zyje dzis

kilkaset osob maj^cych

kosznajderskie pochodzenie. Izba Regionalna jest na razie jedna^ z wielu funkcji, ktore wspolnie
z Wami, Mieszkancami Granowa chcielibysmy na bazie tej pokosznajderskiej szkoly realizowac.
Dawna ,,Kosznajderia" to osobliwosc, ktora wyroznia nasza^ Gmine na tie Polski. To tylko
z naszym obszarem przez prawie 500 lat zwiazana byla ta ludnosc. Chcemy wykorzystac ten
potency al, by dzi^ki niemu poludniowa cz^sc naszej Gminy poprzez realizacj^ chociazby projektu
pn. ,,Rowerem przez Kosznajedrii" stworzyc siec sciezek i traktow pieszo- rowerowych na wzor
istniej^cej w polnocnej czc^sci naszej gminy ,,Kaszubskiej Marszruty"
Naszym zamiarem jest by docelowy obiekt w Granowie pelnil wazn^ role na trasie tego
szlaku. Oprocz funkcji ,,muzealnej" dokumentujqcej bogat^ historic Panstwa wsi, chcemy aby bylo
to miejsce pemi^ce wazne funkcje spoleczne. W naszych planach jest wykorzystanie istniejacych
i powstaj^cych obiektow na potrzeby realizacji Gminnej Strategii Rozwiazywania Problemow
Spolecznych, w tym m.in. organizacji szkolen zawodowych, organizacji punktow konsultacyjnych
czy tworzenie przy pomocy Gminnego Osrodka Kultury miejsc dla rozwoju pasji i umiej^tnosci
dzieci i mlodziezy. Mato bye takze stworzenia stalej oferty dla osob starszych.
Przypomne^ ze miejscowosci nie duzo wieksze od Granowa maja^ swietlice o znacznie
wi^kszej powierzchni niz powierzchnia docelowej swietlicy po wykwaterowaniu najemcow,
np. Kruszka, Lotyn, Doregowice czy tez Ciechocin. Jak wspomnialem juz na wstejrie, Gmina od
ponad 15 lat wykwaterowuje najemcow z budynkow pelniacych funkcje kulturalno-publiczne
oczywiscie zgodnie z prawem na podstawie Ustawy o ochronie praw lokatorow, mieszkalnym
zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 21 czerwca 2001 roku. Oznacza to, ze
zainteresowani najemcy w tym roku otrzymaj^ propozycj^ mieszkania zastepczego, tj. o podobnej
powierzchni

i nie gorszym standardzie na terenie naszej gminy, co tez wazne dla najemcow -

o podobnym czynszu dzierzawy. Dzisiaj wspomniani najemcy zajmuja^ lokal mieszkalny o pow.
57 m2 z oplata^ czynszu dzierzawnego miesi^cznie - 3,07 zl za m2 dla tego standardu mieszkan
obowi^zuj^cego w naszej gminie.
Jesli propozycja Gminy nie zostanie przez zainteresowanych przyj^ta, nie pozostaje im nie
innego jak we wlasnym zakresie i interesie rozwiqzac swoje problemy mieszkaniowe. Podobnie jak
to czyni 99 procent rodzin zamieszkuj^cych gmine^ Chojnice. Podejmuj^c przed 22 laty decyzj?

0 zasiedleniu cz?sci bylej szkoly przez najemcow nigdy nie gwarantowaiem ani nie dopuszczalem
mozliwosci wykupu lokalu na wlasnosc ani dozywomiego tam zamieszkiwania. A poza tym
ubolewam, ze przez tyle lat zainteresowana rodzina wzorem innych nie podj^la zadnych dzialan
maj^cych na celu rozwiazanie swoich problemow mieszkaniowych.
Moim zdaniem Granowo, to jedna z pi^kniejszych miejscowosci znajduj^cych si? na terenie
naszej gminy ale o ciajle niewykorzystanym potencjale kulturowym i spolecznym.
Z ogromna^ satysfakcj^ wr^czalem Pani Soltys Solectwa Granowo Krystynie Kuczkowskiej
w 2013 roku Dyplom i Nagrod? za zaj^cie II miejsca w konkursie ,,Pi?kna Wies". To mi?dzy
innymi efekt Waszych staran i pracy na rzecz estetyzacji, upiekszania Waszych posesji i calej wsi.
To efekt pracy Rady Soleckiej na czele z Pania^ Soltys, ktora to zalicza sie do najbardziej
pracowitych i oddanych swym spolecznosciom soltysow w naszej Gminie. Efektem tego jest fakt,
ze w ostatnich Wyborach Samorzaxlowych zostala Radna^ Gminy Chojnice na najblizsz^ 4-letni^
kadencje. Co wazne, po raz pierwszy w historii Granowa, w historii Gminy Chojnice, od czasow
transformacji ustrojowej po 1989 roku, Wasza miejscowosc ma Radnego w 15 osobowej Radzie
Gminy. To dzieki Panstwa glosom, ale takze glosom mieszkancow Raclawek, Objezierza
1 Gockowic Krystyna Kuczkowska zdobyla ogromny mandat zaufania, ktory z pewnosci^
spozytkuje dla dobra swoich Wyborcow, ale takze dla wlasnej satysfakcji. Bo nie ma nie lepszego
niz radosc z dobrze wypelnionej swej misji spolecznej i wdzi^cznosc tych, ktorym si? sluzy, dla
ktorych sie pracuje. Proby dyskredytacji, oczerniania, osmieszania Pani Soltys i zarazem Radnej
ponoc winnej ,,problemow mieszkaniowych" najemcow w bylej szkole s^ raz^co niesprawiedliwe
1 bezposrednio kompromituj^ autorow tych klamstw. Tym bardziej, ze Pani Krystyna Kuczkowska
od 8 lat, pelni^ca zaszczytn^ funkcj? Sohysa Granowa zawsze w rozmowach ze mna^ zabiegala
o poprawe jakosci zycia dla swych mieszkancow, nigdy nie mowila o swoich problemach
zyciowych. Nasza pierwsza rozmowa kiedy zostala Radna^ Gminy Chojnice dotyczyla podjecia
wspolnych dzialan maj^cych na celu popraw? jakosci drog do naszego Granowa, a w szczegolnosci
poszerzenie drogi asfaltowej do skrzyzowania Granowo - Raclawki z droga^ wojewodzk^ oraz do
szukania mozliwosci zbudowania drogi asfaltowej z Granowa do Lichnow. Jest to droga powiatowa
o l^cznej dlugosci 3,5 km od wspomnianego skrzyzowania do Lichnow. Przyblizony koszt tej
inwestycji, ktory bylby realizowany solidarnie przez Powiat Chojnicki i nasza^ Gmin? wynosi ok.
2 mln zlotych. Niezaleznie od tego, w najblizszym czasie Rada Gminy w Chojnicach b?dzie
musiala podjac decyzj?, czy w tej czteroletniej kadencji konczymy budow? drogi asfaltowej juz
rozpocz^tej na trasie Objezierze - Raclawki, czy tez rozpoczynamy starania o budow? drogi

przechodz^cej przez Granowo. To miedzy innymi Wasza Radna (to jej okr^g wyborczy) b^dzie
musiala zdecydowac i przekonac pozostalych Radnych Gminy Chojnice do kolejnosci realizacji
tych waznych inwestycji drogowych. Bo ze wzgledu na mozliwosci Budzetu Gminy i rozne
oczekiwania mieszkancow wszystkich 34 Solectw realizacja tych dwoch zamierzen drogowych
w tej kadencji jest absolutnie niemozliwa.
Reasumuj^c mysle^ ze w dose szczegolowy sposob przedstawilem Panstwu stanowisko
Gminy Chojnice, ktora^ to mam zaszczyt miedzy innymi dzie_ki Warn od 25 lat reprezentowac.
Stanowisko, ktore mam nadziej^ rozwieje Wasze wszelkie wajpliwosci i pokazuje nasz plan
dzialan, nasze propozycje jeszcze wi^kszego zauwazenia i podniesienia jakosci zycia mieszkancow
Granowa.
Konczac, chciaibym Panstwa zapewnic, ze przy podejmowaniu roznych decyzji w tym tych
bardzo trudnych zawsze kierowalem si$ i b^d^ si§ kierowal zasad^ nadrz^dnosci interesu
publicznego na czyims partykularnym interesem prywatnym.
W dniu 12 lutego br. o godzinie 17:00 bqsde^ u Panstwa na Zebraniu Wiejskim, a to oznacza,
ze w przypadku jakichkolwiek watpliwosci dotyczacych Waszej petycji i mojej odpowiedzi, bed$
do Panstwa dyspozycji.
Z wyrazami s acunku,

dr inz.

Do wiadomosci;
1 . Panstwo Waclaw i Beata Wiligala, Granowo 1 8
2. Zainteresowani Mieszkancy Solectwa Granowo
3. Soltys Solectwa Granowo/Radna Gminy Chojnice Krystyna Kuczkowska
4.Przewodnicz^ca Rady Gminy w Chojnicach Danuta Loboda
S.Dyrektor Gminnego Osrodka Kultury w Chojnicach Justyna Rz^ska
6.Proboszcz Parafii Sw. Jadwigi Sl^skiej w Lichnowach Ks. Andrzej Kuczynski
7. Soltys Solectwa Raclawki Zofia Zdebska
S.Soltys Solectwa Lichnowy Jan Stasiek
9.Prezes Lokalnej Grupy Dzialania ,,Sandry Brdy" Grazyna Wera-Malatynska

10. a/a

