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Nowa siedziba Borpolu

Wiêksze mo¿liwoœci
monitorowania

Powiatowe decyzje finansowe

Dotacje dla koœcio³ów
W 2012 roku w bud¿ecie powiatu na dotacjê na prace konserwa-
torskie, restauratorskie lub budowlane przy zabytkach wpisa-
nych do rejestru zabytków jest, a niebêd¹cych w³asnoœci¹ powia-
tu zaplanowano 40 tys. z³otych. Wnioski o dotacjê z³o¿y³o 6 para-
fii koœcielnych na ³¹czn¹ kwotê 60 tys. z³. Wstêpnego podzia³u
pieniêdzy dokona³ zarz¹d powiatu, ostateczna decyzja nale¿eæ bê-
dzie do radnych

Liceum Ogólnokszta³c¹ce

Czekolady
od licealistów
We wtorek 20 grudnia zakoñ-
czy³a siê trzecia edycja akcji
„S³odkie œwiêta”. W jej ra-
mach uczniowie i pracownicy
Liceum Ogólnokszta³c¹cego w
Œrodzie zbierali czekolady,
które póŸniej trafi³y do najbar-
dziej potrzebuj¹cych osób w
gminie

£¹cznie zebrano 694 czekola-
dy oraz kilkanaœcie innych s³od-
koœci. S³odycze w ca³oœci zosta³y
przekazane do Oœrodka Pomocy
Spo³ecznej w Œrodzie, za poœred-
nictwem którego trafi³y do naj-
bardziej potrzebuj¹cych w na-
szym powiecie.

Spoœród wszystkich klas naj-
wiêcej czekolad zebra³a klasa 2b -
91 sztuk, na drugim miejscu 3f -
85, a na trzecim 1a - 45. (k)

Tu¿ przed zakoñczeniem starego roku firma Borpol, zajmuj¹ca
siê g³ównie ochron¹ mienia i osób, a tak¿e zabezpieczaniem im-
prez, otworzy³a swoj¹ now¹ siedzibê przy ul. Harcerskiej. Znaj-
dzie siê w niej centrum monitoringu

Budynek firma Borpol kupi³a
jako obiekt do remontu, prak-
tycznie ruinê. Od kwietnia do
grudnia zmieni³ siê on nie do po-
znania. - Zale¿a³o mi, aby obiekt
wyremontowaæ w dobrym stan-
dardzie i myœlê, ¿e uda³o siê. Dla

nas najwa¿niejsze jest jednak to,
¿e wreszcie w naszym obiekcie
znajdzie siê nowoczesne centrum
monitoringu - mówi Karol Boru-
ta, prezes Borpolu.

Centrum monitorowania pod-
niesie jakoœæ us³ug, da firmie

wiêksze mo¿liwoœci rozwoju, na
przyk³ad zwi¹zane z kontrolo-
waniem pojazdów, pracowni-
ków, ale przede wszystkim
otrzymywaniem obrazów z mia-
sta czy z powiatu. W centrum
pracownik Borpolu bêdzie za-
wsze, praktycznie 24 godziny na
dobê. Tutaj bêdzie odbiera³ sy-
gna³y i obrazy z obiektów chro-
nionych i w razie koniecznoœci
natychmiast na miejsce kierowaæ
patrol.

W otwarciu nowego obiektu
wziêli udzia³ m.in. burmistrz
Wojciech Ziêtkowski, komendan-
ci policji m³. inspektor Pawe³
Wawrzyniak i stra¿y po¿arnej st.
bryg. Marian PrzewoŸniak, dy-
rektor Aresztu Œledczego w Œro-
dzie pp³k. Grzegorz Fedorowicz,
zastêpca komendanta Stra¿y
Miejskiej Zofia Obarska. Wœród
osób przecinaj¹cych wstêgê by³
Waldemar Osuch, prezes firmy
Decora, pierwszego klienta Bor-
polu.

- Coraz wiêcej firm, ale tak¿e
osób korzysta z us³ug takich firm
jak moja. Jeszcze 10 lat temu bu-
dynki mieszkalne nie by³y chro-
nione, teraz montowanie syste-
mów alarmowych staje siê stan-
dardem. Ludzie chc¹ wiedzieæ, ¿e
nic tam siê nie stanie - opowiada
K. Boruta.

Prezes firmy mówi tak¿e, ¿e
od kiedy cztery lata temu Borpol
wyposa¿y³ w systemy alarmowe
wszystkie sklepy i instytucje,
skoñczy³y siê w³amania. W tym
czasie policja odnotowa³a zaled-
wie jedno tego rodzaju zdarzenie.

Dzisiaj, po 5 latach dzia³alno-
œci, Borpol to oko³o 400 klientów
i 70 pracowników.

(kóz)

Wstêgê nowego obiektu Borpolu przecinali burmistrz Wojciech Ziêt-
kowski, Waldemar Osuch - prezes Decory S.A. oraz prezes firmy
Borpol Karol Boruta

Wszystkie z³o¿one wnioski
maj¹ pozytywn¹ opiniê wielko-
polskiego konserwatora zabyt-
ków, dlatego nie ma przeciw-
wskazañ, by wszystkie mog³y
dostaæ dotacje od powiatu. Jed-
nak, ze wzglêdu na ograniczon¹
iloœæ pieniêdzy piêæ z nich do-
stanie mniejsz¹ kwotê od wnio-
skowanej.

Parafia rzymskokatolicka
p.w. Œw. Jana Chrzciciela wnio-
skowa³a o 10 tys. na kontynu-
acjê prac zwi¹zanych z wymian¹
drewnianej pod³ogi w koœciele.
W zabytkowej œwi¹tyni ma zo-
staæ za³o¿ona nowa pod³oga z
drewna modrzewiowego, trzeba
te¿ zrobiæ impregnacjê legarów i
desek pod³ogi. Wstêpnie zarz¹d
powiatu postanowi³, ¿e parafia
dostanie dotacjê w wysokoœci 7
tys. z³otych.

O 10 tysiêcy z³otych wyst¹-
pi³y te¿ trzy kolejne parafie.
Parafia rzymskokatolicka p.w.
Œw. Marcina w Œnieciskach pie-
ni¹dze chce przeznaczyæ na
konserwacjê pokrycia dachu z
gontów oraz oszalowania œcian
koœcio³a. W ramach prac prze-
widziano m.in. zmycie pokrycia
dachowego i oszalowania œcian,
usuniêcie zielonego nalotu z glo-
nów i porostów, oczyszczenie
odeskowania zewnêtrznego
œcian i pokrycia dachu gontów,
impregnacja dachu i œcian spe-
cjalnymi œrodkami. Parafia
rzymskokatolicka p.w. Œw. Ja-
dwigi w M¹drych pieni¹dze
przeznaczy na remont i konser-
wacjê okien witra¿owych. W
obu tych parafiach jest to kon-
tynuacja prac. Natomiast para-
fia rzymskokatolicka p.w. Nie-
pokalanego Serca NMP w Za-
niemyœlu planuje wymianê pod-

³ogi na emporach bocznych i
emporze organowej w koœciele.
W czasie prac ma zostaæ roze-
brana pod³oga, zrobiona ma byæ
te¿ impregnacja specjalnymi
preparatami ods³oniêtych belek
konstrukcji i nowej modrzewio-
wej pod³ogi. Te trzy parafie
maj¹ dostaæ tak¿e po 7 tys. z³.

Tak¹ sam¹ kwotê dotacji ma
te¿ dostaæ parafia rzymskokato-
licka p.w. Jana Chrzciciela w
Grodziszczku, która wnioskowa-
³a w tym roku o 15 tys. z³. na
remont po³udniowej i pó³nocnej
œciany zewnêtrznej, wieñcowej
nawy koœcio³a parafialnego. W
planach jest tak¿e wykonanie ro-
bót zwi¹zanych z odczyszcze-
niem i napraw¹ konstrukcji œcian
zewnêtrznych, wieñcowych, wy-
miana odeskowania zewnêtrzne-
go z impregnacj¹ bali wieñco-
wych œcian i odeskowania, a tak-
¿e wymiana okien.

Szósta parafia p.w. Micha³a
Archanio³a w Winnej Górze jest
jedyn¹, która w za³o¿eniach za-
rz¹du dostanie pe³n¹ wniosko-
wan¹ kwotê. 5 tys. od powiatu
przeznaczone ma zostaæ na re-
nowacjê i konserwacjê okna wi-
tra¿owego w nawie g³ównej ko-
œcio³a.

To s¹ propozycje podzia³u
œrodków przygotowane przez
zarz¹d powiatu. Teraz Wydzia³
Edukacji, Kultury i Sportu przy-
gotuje projekt uchwa³y dla rad-
nych. Zanim jednak trafi on do
nich - projekt oceniæ musi Urz¹d
Ochrony Konkurencji i Konsu-
mentów. Jeœli UOKiK nie bêdzie
mia³ ¿adnych zastrze¿eñ, radni
powinni podj¹æ uchwa³ê o po-
dziale œrodków podczas lutowej
sesji.
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