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Pomożemy mieszkańcom pałacu

Agencja Nieruchomości Rolnych we Wrocławiu przed dwudziestu laty sprzedała folwark z pałacem. I,
co najważniejsze, z lokatorami. Wciąż żyją oni w strachu, czy prywatny właściciel nie wyrzuci ich na
bruk. Co może zrobić w tej sytuacji gminny samorząd?
Dodajmy, że problem ANR z budynkami zabytkowymi zamieszkałymi przez lokatorów dotyczy nie tylko
Dolnego Śląska, ale całego kraju. To
oddziały Agencji miały obowiązek
zapewnienia lokali zastępczych tym
lokatorom. Dlaczego tak nie postąpiono w przypadku Świerznej?... To już
pytanie do przedstawicieli wrocławskiego oddziału ANR.
kwiecień
2015
Obecnie zespół pałacowy zajmuje
znaczną część siedliska wsi pomiędzy drogą lokalną, a torami kolejowymi. Zachował się trójskrzydłowy
pałac, relikty ogrodu oraz w dużym
stopniu zniszczony folwark.
Co dalej z jego mieszkańcami?
Prywatny właściciel skontaktował się
z gminą i zadeklarował dla lokatorów
wybudowanie obok budynku. Ale...

Świersza to wieś wzmiankowana właściciela - mówi Marcin Kasina,
w wykazie dziesięcin na rzecz Zako- wójt gminy Oleśnica.
nu Krzyżowców z Gwiazdą w 1288 r.
Dlaczego nowy właściciel przez
Około 1800 r. na terenie posiadłości tyle lat nic nie robił z tą nieruchowzniesiono pałac, założono ogród mością? - Cóż, to pytanie należy
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ozdobny i rozbudowano istniejący zadać ówczesnemu właścicielowi
wcześniej folwark. W ciągu XIX wie- nieruchomości. Proponowałbym
ku pałac, folwark i ogród poddawane dotrzeć do aktu notarialnego z 1996
były przekształceniom i rozbudowie. roku, w którym jasno były określone
Po 1945 r. posiadłość we wsi prze- obowiązki nabywcy od ANR pałacu
jęta została przez PGR Oleśnica. Po w Świerznej wraz z gospodarstwem
likwidacji pegeerów obiekt wszedł do rolnym. Kupujący miał pełną świazasobu Agencji Nieruchomości Rol- domość, że nabywa nieruchomość
nych.
z lokatorami - wyjaśnia gospodarz
Był rok 1996, kiedy Agencja Nieru- gminy.
GminnyRolnych
Ośr
chomości
sprzedała folwark
z pałacem. Sprzedała go razem z
mieszkańcami, którzy wcześniej
pracowali w miejscowym PGR. Od
20 lat mieszkają tam, gdzie mieszkali, ale wezwania na drzwiach do
opuszczenia budynku wzbudzają w
nich strach, że mogą wylądować na
bruku...
Czy gmina była informowana przez
ANR o sprzedaży obiektu?
- Agencja Nieruchomości Rolnych sprzedała obiekt w Świerznej
maj 2015
wraz z lokatorami w 1996 roku. Nie
mamy informacji, czy gmina była
o tym informowana. Sprzedając
obiekt, ANR przeniosła obowiązki w
Pałac na XIX-wiecznej litograﬁi z teki Aleksandra Dunckera.
stosunku do lokatorów na nowego
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Oni uwierzyli w siebie!
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- Rzeczywiście, nowy właściciel
zaproponował wybudowanie budynku na działce, którą miałaby przekazać gmina. Nie ma jednak żadnych
podstaw prawnych dla takich rozwiązań. Proszę sobie wyobrazić, że
dzisiaj każdy mieszkaniec lub developer przychodzi do gminy i chce
dostać działkę, na której wybuduje
budynek. Pytam się - na jakiej podstawie? - stawia retoryczne pytanie
M. Kasina. I dodaje: Gmina ma obowiązek zapewnienia lokali socjalnych jedynie wówczas, gdy wynika
to z prawomocnego wyroku sądowego o eksmisję. A z informacji,
jakie posiadam obecnie, wynika, że
nie ma ani żadnego prawomocnego
orzeczenia sądowego w tej sprawie,
ani nie toczy się nawet jakiekolwiek

postępowanie sądowe o eksmisję.
Mieszkańcy pałacu w Świerznej
chcą ponosić opłaty związane z najmem swoich lokali, ale poprzedni i
obecny właściciel nie wskazywali
im nawet numeru konta bankowego,
na które mogliby te opłaty wnosić ujawnia wójt.
Plany odremontowania pałacu i
założenia w nim domu seniora przez
nowego właściciela pozostają na razie w sferze przypuszczeń.
Czy lokatorzy zwracali się do gminy o pomoc? I w jaki sposób gmina
może im pomóc?
- Tak, zwracali się o pomoc. Na
mój wniosek otrzymali darmową
obsługę prawną kancelarii prawnej,
która reprezentuje ich w powyższej
sprawie - konkluduje Marcin Kasina.

NASZ BIERUTÓW
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Drogi, czyli złoty środek

Remont by się przydał, ale najpierw jego lokatorom trzeba zapewnić mieszkania
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KOMUNIKAT

„Rozpoczęcie konsultacji społecznych - Program Rewitalizacji Gminy
Dobroszyce na lata 2016-2026”
Na podstawie art. 11 ust. 3 w związku z art. 6 oraz art. 7 ust. 3 ustawy z dnia
9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz.U. z 2015 r. poz. 1777) i zgodnie z
Zarządzeniem Wójta Gminy Dobroszyce nr 12/2016 z dnia 12.02.2016r., Wójt
Gminy Dobroszyce informuje o rozpoczęciu konsultacji społecznych Uchwały
w sprawie w sprawie przystąpienia do sporządzenia Programu Rewitalizacji
Gminy Dobroszyce na lata 2016-2026.
W celu opracowania lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Dobroszyce
na lata 2016-2026 dla obszarów wiejskich konieczne jest określenie obszarów
kryzysowych (zdegradowanych) oraz rewitalizacji na terenie wiejskim gminy. W
związku z powyższym zostanie opracowana diagnoza społeczno-gospodarczo-przestrzenna jednostek gminy (sołectw), która pozwoli określić zróżnicowanie
wewnętrzne i wykazać obszary, które ze względu na wysokie nagromadzenie
negatywnych zjawisk społecznych, gospodarczych czy przestrzennych powinny
zostać objęte wsparciem w ramach LPR. Kluczowe wnioski z przeprowadzonych
analiz (diagnoza), na podstawie których wyznaczone zostaną obszary zdegradowane i rewitalizowane, zostaną przedłożone w procesie konsultacji społecznych
mieszkańcom i interesariuszom procesu. Wyznaczenie obszaru rewitalizacji stanowi kontekst planowania i realizacji przedsięwzięć, które mają przyczynić się
do rozwiązania kluczowych problemów społecznych zidentyﬁkowanych na tych
obszarach oraz wpłynąć na poprawę jakości życia mieszkańców.
Program Rewitalizacji Gminy Dobroszyce to dokument, który programuje proces
rewitalizacji na obszarach gminy, na których stwierdzono największe nasilenie
negatywnych zjawisk. Działania rewitalizacyjne zaplanowane na obszarach zdegradowanych wskazanych w Programie Rewitalizacji mają szansę na uzyskanie
zewnętrznego ﬁnansowania, m.in. z funduszy UE.
Mając na względzie powyższe, informujemy o rozpoczęciu konsultacji społecznych.
Osoby zainteresowane tematyką objętą zakresem konsultacji mogą składać
uwagi w terminie od 29.02.2016 roku do 31.03.2016 roku:
w formie pisemnej poprzez specjalną ankietę (do pobrania na stronie
•
internetowej Gminy, www.dobroszyce.pl, zakładka „Program rewitalizacji”), którą należy złożyć w biurze podawczym Urzędu Gminy
Dobroszyce, Rynek 16, na parterze lub wysłać drogą e-mail na adres:
22 rewitalizacja@dobroszyce.pl
konsultacje społeczne adresowane do mieszkańców i interesariuszy
•
w dniu 9 marca 2016 r. w godz. od 17:30 do 18:30 w Gminnym Centrum
Kultury przy ul. Parkowej 14 (sala widowiskowa) w Dobroszycach.
Zapraszamy przedstawicieli Rady Gminy, Rad Sołeckich, organizacje pozarządowe, instytucje i podmioty gospodarcze, przedstawicieli środowiska naukowego
a także wszystkich zainteresowanych mieszkańców i interesariuszy obszarów
wiejskich Gminy Dobroszyce do udziału w konsultacjach.

Za mundurem
uczniowie sznurem
BIERUTÓW  Zarząd Powiatu
wyraził zgodę na dalsze ﬁnansowanie innowacji pedagogicznej
pod nazwą „Edukacja mundurowa” w Liceum Ogólnokształcącym wchodzącym w skład
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Bierutowie.
Innowacja obejmować będzie
uczniów oddziału Liceum Ogólnokształcącego, którzy rozpoczną
naukę 1 września, aż do zakończenia edukacji w roku szkolnym
2018/2019.
Przypomnijmy, że od 1 września 2015 r. działa w ZSP klasa
mundurowa.
Jej program przewiduje wiele
zajęć prowadzonych przez partnerów, z którymi podpisano w
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tym
zakresie
współpracę.
To:
Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk
Lądowych we Wrocławiu, Wojskowa Komenda Uzupełnień we
Wrocławiu, Komenda Powiatowa
Policji w Oleśnicy, Państwowa Powiatowa Straż Pożarna w Oleśni-

cy oraz Zarząd Rejonowy PCK w
Oleśnicy.
Uczniów klasy mundurowej
obowiązuje podstawa programowa z rozszerzeniem stworzonym

w oparciu o decyzję nr 10 ministra obrony narodowej „w sprawie
wprowadzenia minimum programowego realizowanego w ramach
innowacyjnych programów przysposobienia obronnego lub edukacji dla bezpieczeństwa”.
Dzięki współpracy z Ministerstwem Obrony Narodowej i z
Wojskiem Polskim klasa jest już
umundurowana, co wyróżnia
uczniów w szkole i poza nią. W
tym roku szkolnym uczniowie
klasy realizują program związany
z edukacją wojskową. W kolejnych
latach będzie to edukacja z zakresu
pożarnictwa i policji.
Opiekę nad klasą objął major
mgr inż. Wojciech Czerechowski,
zastępca szefa Wydziału Wychowawczego, który będzie prowadził
zajęcia teoretyczne i praktyczne z
zakresu służby wojskowej.
(ror)
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