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Nowoczesne narzędzia zdobywania informacji i wiedzy oferuje
mieszkańcom Wielkopolski Program Rozwoju Bibliotek.
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rzedsięwzięcie mające
na celu ułatwienie polskim bibliotekom publiczny dostęp do komputerów, Internetu i szkoleń wdrażane jest przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, poinformowano
na konferencji prasowej 16 listopada zorganizowanej przez
Wojewódzką Bibliotekę Publiczną i Centrum Animacji
Kultury w Poznaniu. PolskoAmerykańska Fundacja Wolności otrzymała 28 mln dolarów w ramach grantu od Billa i Meliny Gates. – Program
realizowany jest od roku
i już wprowadził sporo widocznych zmian w polskich bibliotekach – podkreśla Rafał
Kramza z Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.
– Zaznaczyć należy, że przekazany sprzęt nie jest przeznaczony do wyposażenia biur
bibliotek, ale służy do użytku
publicznego.
W pierwsze turze programu
uczestniczy 1865 bibliotek
w tym 146 z województwa
wielkopolskiego. Do 2013 roku

Takie stanowiska komputerowe czekają na młodych
czytelników w jarocińskiej bibliotece publicznej.

zaplanowane jest unowocześnienie w całej Polsce 3300
placówek znajdujących się
w małych miastach i wsiach.

Do wielkopolskich bibliotek w tym roku trafiło 105
komputerów z oprogramowaniem Windows 7 i Office 2007,

99 urządzeń wielofunkcyjnych, 15 drukarek A3, 13
laptopów, 13 projektorów multimedialnych oraz 146 aparatów cyfrowych. Dzięki programowi uruchomionemu
przez Telekomunikację Polską
SA, „Biblioteka z Internetem
TP”, we wszystkich gminnych
bibliotekach można skorzystać z bezpłatnego Internetu.
Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji
Kultury w Poznaniu we
współpracy z Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego ogłosiła XI edycję
konkursu na najlepszą bibliotekę publiczną województwa wielkopolskiego – „Biblioteka jako partner w działaniu”. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest działanie koalicji, partnerstwa,
grupy osób, które wraz z biblioteką dążą do realizacji
istotnych dla gminy przedsięwzięć o charakterze społecznym czy kulturowym.
Karta zgłoszeniowa dostępna
jest na www.wbp.poznan.pl
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Ogólnopolski Festiwal
,,Chopinowskie Interpretacje Młodych” odbywał
się 18 i 19 listopada w Koninie i Żychlinie.
To jedna z najważniejszych
pianistycznych prezentacji
w kraju organizowana z myślą
o młodych (do 21 lat), ale już
nagradzanych i uznanych wykonawcach. O randze festiwalu niech świadczy fakt, że troje jego ubiegłorocznych uczestników wzięło udział w XVI
Międzynarodowym Konkursie
Chopinowskim w Warszawie,
a wśród wyróżnionych finalistów był Paweł Wakarecy, zdobywca Grand Prix konińskiego festiwalu.
W tym roku w szranki imprezy stanęło sześcioro inter-

pretatorów muzyki Fryderyka
Chopina: Artur Haftmann
(Stargard Szczeciński), Sławomir Krysa (Wrocław), Tomasz Zając (Gdynia), Piotr
Nowak (Bydgoszcz), Agnieszka
Zahaczewska (Kraków), Łukasz Byrdy (Poznań). Festiwalowe jury pod przewodnictwem prof. Edwarda Wolanina
nagrodę główną i Grand Prix
przyznało Piotrowi Nowakowi.
Festiwal został zorganizowany
przez Towarzystwo im. Fryderyka Chopina Koło w Żychlinie
oraz Centrum Kultury i Sztuki w Koninie, przy współudziale lokalnych instytucji
i organizacji społecznych. Imprezę współfinansował także
samorząd województwa wielkopolskiego.
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Kto czyta, nie błądzi

Chopin odczytany

Piotra Nowaka i jego chopinowskie interpretacje oklaskiwano
podczas recitalu w Pałacu Bronikowskich w Żychlinie.

PROMOCJA

Mazowiecka Agencja Energetyczna, Podkarpacka Agencja Energetyczna, Warmińsko-Mazurska Agencja Energetyczna, Powiślańska Regionalna Agencja Zarządzania
Energią i Wielkopolska Agencja Zarządzania Energią zorganizowały w tym roku wspólne stoisko na międzynarodowych targach POLEKO pod
szyldem – Polska Grupa

Agencji
Energetycznych
(PGAE). Jest to pierwsza
wspólna inicjatywa agencji,
które zamierzają rozwijać
współpracę w celu wymiany
doświadczeń i produktów
wdrażanych w poszczególnych regionach. Stoisko cieszyło się sporym zainteresowaniem wśród zwiedzających,
przedstawicieli mediów oraz
firm wystawców POLEKO.

Wspólne stanowisko agencji regionalnych na targach
POLEKO w Poznaniu.

WAZE i Hero współpracują

Forum dla
oszczędnych

Na targach POL EKO 2 4 listopada odbyła się konferencja
p o d t y t u ł e m „Z a o p a t r z e n i e
małych osiedli i obiektów w
ciepło i energię elek tryczną
pochodzące z OZE” .
Organizatorem konferencji
była Wielkopolska Agencja
Zarządzania Energią Sp. z o.o
w partnerstwie z nowopowstałą Polską Grupą Agencji
Energetycznych. Współgospodarzami spotkania były
również Międzynarodowe Targi Poznańskie Sp. z o.o. oraz
Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Wielkopolskiego.
W obradach wziął udział
marszałek Arkadiusz Błochowiak – członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego,
który wyraził poparcie dla inicjatywy wykorzystania OZE w
Wielkopolsce i działań Agencji w tym zakresie.
Jednym z celów konferencji
było zaprezentowanie przez
przedstawicieli agencji energetycznych z Niemiec i z Polski najlepszych praktyk w tytułowej dziedzinie.
W czasie konferencji doszło
również do uroczystego podpisania porozumienia o współpracy między Centrum Kompetencyjnym HeRo z Hesji
reprezentowanym przez panią

Jak zbudować dom, którego
ogrzanie nie będzie kosztować
majątku? Czy warto korzystać z najbardziej energooszczędnych technologii w budownictwie dostępnych na
rynku? Jak przygotować projekt termo-modernizacyjny dla
budynków już istniejących?
Na te i na wiele innych pytań uzyskają Państwo odpowiedź na „Forum Budownictwa Energooszczędnego i Pasywnego” organizowanym
przez Wielkopolską Agencję
Zarządzania Energią przy
udziale Międzynarodowych
Targów Poznańskich. Forum
odbędzie się w ramach jubileuszowych – dwudziestych
Międzynarodowych Targów
Budownictwa Budma w
dniach 13-14 stycznia 2011r.
Dla wszystkich zainteresowanych osób, Forum będzie
okazją do wysłuchania ciekawych prezentacji, a także
do dyskusji z ekspertami
z dziedziny budownictwa
energooszczędnego.

FOT. ARCHIWUM WAZE

PGAE wystawia na POLEKO

Od lewej: Arkadiusz Błochowiak, Elisabeth Apel i Józef
Lewandowski chwilę po uroczystości podpisania porozumienia o współpracy pomiędzy WAZE i HeRo.
Elisabeth Apel, a Wielkopolską Agencją Zarządzania

Energią reprezentowaną przez
pana Józefa Lewandowskiego.

WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE

Projekt współfinansowany z programu Inteligentna Energia dla Europy II (IEE)

