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Wojewódzki Fundusz Ochrony ¥rodowiska ibGospodarki Wodnej wbPoznaniu
opublikowaï wstÚpny harmonogram naborów wniosków na rok 2017. - Pierwszy „OZE
- 2017” ma ruszyÊ juĝ wbstyczniu ibbÚdzie dotyczyï inwestycji wbzakresie odnawialnych ěródeï
energii dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych - podkreĂliï Marek Baumgart, wiceprezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony

¥rodowiska ib Gospodarki Wodnej podczas
swojej konferencji prasowej Starostwie Powiatowym wb Rawiczu. Dodaï, ĝe wb 2017
roku WFO¥iGW planuje doğnansowaÊ zadania realizowane przez osoby prywatne na
zasadzie bardzo atrakcyjnych poĝyczek. Umorzenia bÚdÈ do 40% wartoĂci inwestycji,
aboprocentowanie ma wynieĂÊ juĝ od 1% - dodaï Marek Baumgart.
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Program Priorytetowy, w ramach którego bÚdzie ogïaszany nabór

Planowany termin
rozpoczÚcia naboru*

Planowany termin
zakoñczenia naboru*

Przykïady dziaïañ

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





EXGRZDV\VWHPöZ]DRSDWU]HQLDZFLHSïRLHQHUJLÚHOHN
WU\F]QÈWM]DNXSLPRQWDĝLQVWDODFMLRPRF\GRN:
V\VWHPöZ JU]HZF]\FK ] ]DVWRVRZDQLHP SRPS FLHSïD
V\VWHPöZ IRWRZROWDLF]Q\FK NROHNWRUöZ VïRQHF]Q\FK
PDï\FK HOHNWURZQL ZLDWURZ\FK V\VWHPöZ ZHQW\ODF\M
Q\FKLNOLPDW\]DF\MQ\FK]RG]\VNLHPFLHSïD UHNXSHUDFMD

Termomodernizacja budynków mieszkalnych jednorodzinnych
„TERMO - 2017”





RFLHSOHQLH ĂFLDQ ]HZQÚWU]Q\FK GDFKöZ VWURSRGDFKöZ
SRGïöJQDJUXQFLHVWURSöZQDGSRGQLHRJU]HZDQ\PLSR
PLHV]F]HQLDPL Z\PLDQD VWRODUNL RNLHQQHM L GU]ZLRZHM
EUDPJDUDĝRZ\FK

Rewaloryzacja parków i ogrodów zabytkowych „PARKI - 2017”





']LDïDQLD NRQVHUZDWRUVNLH Lb DGDSWDF\MQH SROHJDMÈFH QD
SUDFDFK SLHOÚJQDF\MQ\FK GU]HZ Lb NU]HZöZ SU]\JRWR
ZDQLX JUXQWX SRG QDVDG]HQLD LQVWDODFML V\VWHPöZ QD
ZDGQLDQLD ]DNXSLH VDG]RQHN URĂOLQ ZLHOROHWQLFK Lb LFK
QDVDG]HQLDFK Z\NRQDQLX WUDZQLNöZ F]\V]F]HQLX OXE
PRGHUQL]DFML ]ELRUQLNöZ ZRGQ\FK Lb FLHNöZ SUDFDFK
]ZLÈ]DQ\FK]bEXGRZÈOXEPRGHUQL]DFMÈFLÈJöZNRPXQL
NDF\MQ\FK DOHMHN RELHNWöZPDïHMDUFKLWHNWXU\ Z\ïÈF]
QLHïDZNLNRV]HQDĂPLHFLWDEOLFHHGXNDF\MQH SUDFDFK
GHPRQWDĝRZ\FKLbUR]ELöUNRZ\FKLVWQLHMÈF\FKRELHNWöZ
]DNXSLHPRQWDĝXLbLQVWDODFMLRĂZLHWOHQLDSDUNRZHJR

Wymiana ěródïa ciepïa w budynkach
jednorodzinnych i lokalach mieszkalnych
„PIECYK - 2017”





PRGHUQL]DFMDZ\PLDQDěUöGïDFLHSïDZUD]]bHZHQWXDOQÈ
PRGHUQL]DFMÈZ\PLDQÈLQVWDODFMLFRLbFZXZbW\P]D
NXS Lb PRQWDĝ NRWïöZ ROHMRZ\FK NRWïöZ JD]RZ\FK NR
WïöZ JD]RZRROHMRZ\FK RJU]HZDQLD HOHNWU\F]QHJR Z\
PLHQQLNDFLHSïDZÚ]ïDFLHSOQHJRNRWïöZQDSDOLZDVWDïH

Marek Baumgart (z lewej) ze starostÈ rawickim Adamem Sperzyñskim
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CHCk POMÓC JESZCZE WI}KSZEJ ILO¥CI DZIECI I MODZIE¿Y

Fundacja zaprasza do wspóïpracy
MisjÈ dziaïajÈcej od 12 lat Fundacji Rodziny Duda im. Maksymiliana Duda jest wspieranie rozwoju osobistego dzieci i mïodzieĝy
wiejskiej z okolicznych powiatów. Przed wieloma laty zakrÚcona róĝnorodnoĂciÈ potrzeb i zniechÚcona otaczajÈcymi mnie wokóï dziaïaniami
doraěnymi a nie procesowymi, które
powinny wynikaÊ z planu i celu postanowiïam zbudowaÊ autorskÈ wersjÚ
wsparcia mïodzieĝy, która z roku na
rok udoskonalana trwa juĝ 12 rok, bo
przecieĝ dzieciñstwo na wsi to wielka
radoĂÊ, ale teĝ trudniejszy start w dorosïoĂÊ. Dzieci z duĝego miasta majÈ
wiÚkszÈ moĝliwoĂÊ rozwoju - czÚsto
na wyciÈgniÚcie rÚki, a placówki sÈ
tam bardziej doposaĝone, oferujÈ im
szerokÈ gamÚ warsztatów pozalekcyjnych, stypendiów oraz zagranicznych
wyjazdów. Natomiast dzieci z maïych
miejscowoĂci nie majÈ dostÚpu do tak

szerokiej oferty zajÚÊ edukacyjnych i
rozwojowych, a w ich rodzinach, czÚsto
wielodzietnych, nie ma tak dogodnych
warunków ğnansowych, aby wydawaÊ
pieniÈdze na dodatkowÈ edukacjÚ, nawet wybitnie zdolnego dziecka - uwaĝa
Bogna Duda-Jankowiak, przewodniczÈca rady fundacji.
W gïównym programie fundacji jest innowacyjny projekt edukacyjno - rozwojowy „Akademia Sukcesów”. - Rok 2016/2017 jest 11. juĝ
jego edycjÈ. Mïodzieĝ, która przystÚpuje do projektu jest objÚta rocznym
wsparciem, podczas którego otrzymuje stypendium ğnansowe, uczestniczy
w cyklu warsztatów rozwojowych, uczy
siÚ jÚzyka angielskiego podczas letniego campu, uczestniczy w wolontariacie oraz ma zapewnione wsparcie
i pomoc trenerów oraz psychologów
- podkreĂla Bogna Duda - Jankowiak. „Akademia Sukcesów” otwie-

 JUTROSIN

Mieszkanie
i grunty
pod mïotek

Burmistrz Jutrosina ogïosiï przetarg na
sprzedaĝ nieruchomoĂci gruntowej ib lokalu.
Chodzi obmieszkanie wbSzkaradowie - poïoĝone na parterze, skïadajÈce siÚ zb2 pokoi, kuchni, ïazienki zbWC, przedpokoju oraz piwnicy.
Cena wywoïawcza wynosi 35 tys. zï, ab przetarg odbÚdzie siÚ 12 stycznia obgodzinie 10.00
wb urzÚdzie. Wadium moĝna wpïacaÊ do 9
stycznia.
SamorzÈd planuje zbyÊ takĝe dziaïkÚ obpowierzchni 11.513 m2 wbNad Stawem. - Dla tej
nieruchomoĂci brak jest planu zagospodarowania przestrzennego. Wb studium uwarunkowañ
ib kierunków zagospodarowania przestrzennego
sÈ to tereny produkcji rolniczej oraz tereny udokumentowanych zïóĝ kruszywa naturalnego (piasek
- przyp.red.) - wyjaĂnia wïodarz. Cena wywoïawcza nieruchomoĂci wynosi 25 tys. zï. BÚdzie
moĝna jÈ nabyÊ wbprzetargu 12 stycznia.
Dodatkowe informacje uzyskaÊ moĝna
wbUrzÚdzie Miasta ibGminy wbJutrosinie. -0

ra przed dzieÊmi i mïodzieĝÈ zupeïnie nowe moĝliwoĂci na lepszy start
w dorosïoĂÊ. - Bez naszej pomocy,
nikt im tego nie da. Udziaï w „Akademii” pozwala mïodym ludziom pokonywaÊ bariery, zmieniaÊ ograniczajÈce przekonania i poznawaÊ swoje
mocne strony. Mamy w naszym gronie mïodzieĝ dojrzaïÈ i otwierajÈcÈ
siÚ na Ăwiat, za ich uĂmiechami czÚsto stojÈ smutne historie a czasem i
traumatyczne przeĝycia. Zmiany, jakie zachodzÈ w „naszej mïodzieĝy”
ich dojrzaïoĂÊ i zdeterminowanie do
osiÈgania celów, mimo czasem bardzo niesprzyjajÈcych warunków, a
takĝe rosnÈca skala potrzebujÈcej
mïodzieĝy, skïoniïy mnie do poszukiwania moĝliwoĂci wsparcia i rozwoju jeszcze wiÚkszej liczby mïodych i
ambitnych ludzi niĝ do tej pory. StÈd
pomysï zaproszenia ludzi i ğrm, dojrzaïych do uczestniczenia w takim

projekcie i rozumiejÈcych idee wsparcia, nie jednorazowego, a opartego na
dïugofalowym towarzyszeniu w rozwoju mïodych ludzi - zaznacza Bogna
Duda-Jankowiak.
25 dzieci zostaïo objÚtych opiekÈ przez gïównego donatora fundacji spóïkÚ DUDA Holding. Kolejne
15 znalazïo swoich opiekunów, ale
jest jeszcze grupa dzieci ciÈgle czekajÈca na swojÈ szansÚ. - Na nasze
zaproszenie do tego projektu odpowiedziaïy ğrmy dziaïajÈce lokalnie,
ale nie tylko. DziĂ chciaïabym im
serdecznie podziÚkowaÊ za dojrzaïoĂÊ i wsparcie oraz uczestniczenie w
tak wyjÈtkowym projekcie. SÈ to miÚdzy innymi ğrmy: Stolarstwo Robert
i Karol Kowalscy, Almar Transport
Spedycja, Fundacja na rzecz rozwoju
mïodych talentów KA 4 resPect, Huta
Szkïa „GLOSS”, ZPB Kaczmarek,
Wytwórnia Pasz „LIRA”, PrzedsiÚ-

biorstwo Hodowlano-Nasienne Wiesïaw Legutko, Stadnina Koni DÚbno
- Adam, Ewa i ¿aneta Lachera, SOBMETAL - Bracia Sobañscy, Kancelaria Radców Prawnych Marek Turcza,
Choice Genetics Polska, 7Technology, Firma Woěniecki, Grupa Cermag,
Rawimet. Nadal szukamy partnerów
„od serca”, prowadzimy rozmowy,
wierzÈc ĝe wszystko co dzieje siÚ, wraca do dzieci ze zdwojonÈ siïÈ. Wielu
z tych mïodych ludzi objÚïam opiekÈ
kilka lat temu i dziĂ, kiedy koñczÈ studia i rozpoczynajÈ swojÈ zawodowÈ
karierÚ jestem po prostu z nich dumna, wiedzÈc ile osiÈgnÚli ciÚĝko na to
pracujÈc i wierzÈc, ĝe wiele dobrego
przed nimi - dodaje Bogna Duda-Jankowiak.
Fundacja do tej pory sğnansowaïa ponad 340 stypendiów i zrealizowaïa 11 caïorocznych programów stypendialnych.
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POWIAT/RAWICZ PRZEBUDOWA DROGI W ZIELONEJ WSI

PHWUöZ]D]ï
Trwa przebudowa odcinka
drogi powiatowej w Zielonej Wsi
od mostu w kierunku centrum
wioski. Inwestycja realizowana jest na odcinku 250 metrów.
- Najpierw wykonane zostaïo odwodnienie z prefabrykowanych
Ăcieków betonowych, a na caïej
szerokoĂci jezdni poïoĝona zostaïa nowa nawierzchnia bitumiczna
- informuje Henryk Lipowczyk,
kierownik Powiatowego ZarzÈdu Dróg w Rawiczu. WykonawcÈ prac jest ğrma Drogbud-Gostyñ. Inwestycja kosztowaÊ
bÚdzie Powiat Rawicki 79.765 zï
(brutto). W przetargu zïoĝono
trzy oferty. Najdroĝsza opiewaïa na kwotÚ 117.559 zï. - DziÚkujÚ kolegom radnym i wïadzom
powiatu za przekazane Ărodki na
tÚ inwestycjÚ i proszÚ o wiÚcej.
Jakby siÚ udaïo takÈ drogÚ zrobiÊ
aĝ do koĂcioïa, to byïoby piÚknie
- stwierdziï soïtys Zielonej Wsi
Leon ¥witaïa.
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Inwestycja jest realizowana od mostu w kierunku centrum wioski

