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Fundacja zaprasza do wspó pracy
 Misj  dzia aj cej od 12 lat Fun-
dacji Rodziny Duda im. Maksy-
miliana Duda jest wspieranie roz-
woju osobistego dzieci i m odzie y 
wiejskiej z okolicznych powiatów. - 
Przed wieloma laty zakr cona ró no-
rodno ci  potrzeb i zniech cona ota-
czaj cymi mnie wokó  dzia aniami 
dora nymi a nie procesowymi, które 
powinny wynika  z planu i celu posta-
nowi am zbudowa  autorsk  wersj  
wsparcia m odzie y, która z roku na 
rok udoskonalana trwa ju  12 rok, bo 
przecie  dzieci stwo na wsi to wielka 
rado , ale te  trudniejszy start w do-
ros o . Dzieci z du ego miasta maj  
wi ksz  mo liwo  rozwoju - cz sto 
na wyci gni cie r ki, a placówki s  
tam bardziej doposa one, oferuj  im 
szerok  gam  warsztatów pozalekcyj-
nych, stypendiów oraz zagranicznych 
wyjazdów. Natomiast dzieci z ma ych 
miejscowo ci nie maj  dost pu do tak 

szerokiej oferty zaj  edukacyjnych i 
rozwojowych, a w ich rodzinach, cz sto 
wielodzietnych, nie ma tak dogodnych 
warunków  nansowych, aby wydawa  
pieni dze na dodatkow  edukacj , na-
wet wybitnie zdolnego dziecka - uwa a 
Bogna Duda-Jankowiak, przewod-
nicz ca rady fundacji.
 W g ównym programie funda-
cji jest innowacyjny projekt eduka-
cyjno - rozwojowy „Akademia Suk-
cesów”. - Rok 2016/2017 jest 11. ju  
jego edycj . M odzie , która przyst -
puje do projektu jest obj ta rocznym 
wsparciem, podczas którego otrzymu-
je stypendium  nansowe, uczestniczy 
w cyklu warsztatów rozwojowych, uczy 
si  j zyka angielskiego podczas let-
niego campu, uczestniczy w wolonta-
riacie oraz ma zapewnione wsparcie 
i pomoc trenerów oraz psychologów 
- podkre la Bogna Duda - Janko-
wiak. „Akademia Sukcesów” otwie-

ra przed dzie mi i m odzie  zupe -
nie nowe mo liwo ci na lepszy start 
w doros o . - Bez naszej pomocy, 
nikt im tego nie da. Udzia  w „Aka-
demii” pozwala m odym ludziom po-
konywa  bariery, zmienia  ogranicza-
j ce przekonania i poznawa  swoje 
mocne strony. Mamy w naszym gro-
nie m odzie  dojrza  i otwieraj c  
si  na wiat, za ich u miechami cz -
sto stoj  smutne historie a czasem i 
traumatyczne prze ycia. Zmiany, ja-
kie zachodz  w „naszej m odzie y” 
ich dojrza o  i zdeterminowanie do 
osi gania celów, mimo czasem bar-
dzo niesprzyjaj cych warunków, a 
tak e rosn ca skala potrzebuj cej 
m odzie y, sk oni y mnie do poszuki-
wania mo liwo ci wsparcia i rozwo-
ju jeszcze wi kszej liczby m odych i 
ambitnych ludzi ni  do tej pory. St d 
pomys  zaproszenia ludzi i  rm, doj-
rza ych do uczestniczenia w takim 

projekcie i rozumiej cych idee wspar-
cia, nie jednorazowego, a opartego na 
d ugofalowym towarzyszeniu w rozwo-
ju m odych ludzi - zaznacza Bogna 
Duda-Jankowiak.
 25 dzieci zosta o obj tych opie-
k  przez g ównego donatora funda-
cji spó k  DUDA Holding. Kolejne 
15 znalaz o swoich opiekunów, ale 
jest jeszcze grupa dzieci ci gle cze-
kaj ca na swoj  szans . - Na nasze 
zaproszenie do tego projektu odpo-
wiedzia y  rmy dzia aj ce lokalnie, 
ale nie tylko. Dzi  chcia abym im 
serdecznie podzi kowa  za dojrza-
o  i wsparcie oraz uczestniczenie w 
tak wyj tkowym projekcie. S  to mi -
dzy innymi  rmy: Stolarstwo Robert 
i Karol Kowalscy,  Almar Transport 
Spedycja, Fundacja na rzecz rozwoju 
m odych talentów KA 4 resPect, Huta 
Szk a „GLOSS”, ZPB Kaczmarek, 
Wytwórnia Pasz „LIRA”, Przedsi -

biorstwo Hodowlano-Nasienne Wie-
s aw Legutko, Stadnina Koni D bno 
- Adam, Ewa i aneta Lachera, SOB-
METAL - Bracia Soba scy, Kancela-
ria Radców Prawnych Marek Turcza, 
Choice Genetics Polska, 7Technolo-
gy, Firma Wo niecki, Grupa Cermag, 
Rawimet. Nadal szukamy partnerów 
„od serca”, prowadzimy rozmowy, 
wierz c e wszystko co dzieje si , wra-
ca do dzieci ze zdwojon  si . Wielu 
z tych m odych ludzi obj am opiek  
kilka lat temu i dzi , kiedy ko cz  stu-
dia i rozpoczynaj  swoj  zawodow  
karier  jestem po prostu z nich dum-
na, wiedz c ile osi gn li ci ko na to 
pracuj c i wierz c, e wiele dobrego 
przed nimi - dodaje Bogna Duda-
-Jankowiak. 
 Fundacja do tej pory s  nanso-
wa a ponad 340 stypendiów i zre-
alizowa a 11 ca orocznych progra-
mów stypendialnych.

Program Priorytetowy, w ramach które-
go b dzie og aszany nabór

Planowany termin 
rozpocz cia naboru*

Planowany termin 
zako czenia naboru* Przyk ady dzia a

Inwestycje w zakresie odnawialnych ró-
de  energii dla budynków mieszkalnych 
jednorodzinnych
„OZE  - 2017”

Termomodernizacja budynków mieszkal-
nych jednorodzinnych
„TERMO - 2017”

Rewaloryzacja parków i ogrodów zabyt-
kowych „PARKI - 2017”

Wymiana ród a ciep a w budynkach 
jednorodzinnych i lokalach mieszkalnych 
„PIECYK - 2017”

 Wojewódzki Fundusz Ochrony ro-
dowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu 
opublikowa  wst pny harmonogram nabo-
rów wniosków na rok 2017. - Pierwszy „OZE  
- 2017” ma ruszy  ju  w styczniu i b dzie doty-
czy  inwestycji w zakresie odnawialnych róde  
energii dla budynków mieszkalnych jednoro-
dzinnych - podkre li  Marek Baumgart, wice-
prezes  Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 

rodowiska i Gospodarki Wodnej podczas 
swojej konferencji prasowej Starostwie Po-
wiatowym w Rawiczu. Doda , e w 2017 
roku WFO iGW planuje do  nansowa  za-
dania realizowane przez osoby prywatne na 
zasadzie bardzo atrakcyjnych po yczek. - 
Umorzenia b d  do 40% warto ci inwestycji, 
a oprocentowanie ma wynie  ju  od 1% - do-
da  Marek Baumgart.

Marek Baumgart (z lewej) ze starost  rawickim Adamem Sperzy skim

JUTROSIN

Mieszkanie 
i grunty 
pod m otek
 Burmistrz Jutrosina og osi  przetarg na 
sprzeda  nieruchomo ci gruntowej i lokalu. 
Chodzi o mieszkanie w Szkaradowie - po o o-
ne na parterze, sk adaj ce si  z 2 pokoi, kuch-
ni, azienki z WC, przedpokoju oraz piwnicy. 
Cena wywo awcza wynosi 35 tys. z , a prze-
targ odb dzie si  12 stycznia o godzinie 10.00 
w urz dzie. Wadium mo na wp aca  do 9 
stycznia. 
 Samorz d planuje zby  tak e dzia k  o po-
wierzchni 11.513 m2 w Nad Stawem. - Dla tej 
nieruchomo ci brak jest planu zagospodarowa-
nia przestrzennego. W studium uwarunkowa  
i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
s  to tereny produkcji rolniczej oraz tereny udoku-
mentowanych z ó  kruszywa naturalnego (piasek 
- przyp.red.) - wyja nia w odarz. Cena wywo-
awcza nieruchomo ci wynosi 25 tys. z . B dzie 

mo na j  naby  w przetargu 12 stycznia. 
 Dodatkowe informacje uzyska  mo na 
w Urz dzie Miasta i Gminy w Jutrosinie.

POWIAT/RAWICZ PRZEBUDOWA DROGI W ZIELONEJ WSI

 Trwa przebudowa odcinka 
drogi powiatowej w Zielonej Wsi 
od mostu w kierunku centrum 
wioski. Inwestycja realizowa-
na jest na odcinku 250 metrów. 
- Najpierw wykonane zosta o od-
wodnienie z prefabrykowanych 
cieków betonowych, a na ca ej 

szeroko ci jezdni po o ona zosta-
a nowa nawierzchnia bitumiczna 

- informuje Henryk Lipowczyk, 
kierownik Powiatowego Za-
rz du Dróg w Rawiczu. Wyko-
nawc  prac jest  rma Drogbud-
-Gosty . Inwestycja kosztowa  
b dzie Powiat Rawicki 79.765 z  
(brutto). W przetargu z o ono 
trzy oferty. Najdro sza opiewa-
a na kwot  117.559 z . - Dzi -

kuj  kolegom radnym i w adzom 
powiatu za przekazane rodki na 
t  inwestycj  i prosz  o wi cej. 
Jakby si  uda o tak  drog  zrobi  
a  do ko cio a, to by oby pi knie 
- stwierdzi  so tys Zielonej Wsi 
Leon wita a. Inwestycja jest realizowana od mostu w kierunku centrum wioski
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