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   Mamy Pracownię Orange w świetlicy w Węgrzynowicach!!!

  

  

      

 W czerwcu br. Fundacja Ex Litteris Libertas przy współpracy z Gminą Budziszewice wzięła
udział 
w plebiscycie Pracownie Orange organizowanym przez Fundację Orange. Celem konkursu było
utworzenie nowoczesnej, multimedialnej pracowni komputerowej w Świetlicy w
Węgrzynowicach.
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Zgodnie z regulaminem konkursu należało powołać Grupę Inicjatywną, w skład której weszli:
Radosław Brysik – Lider Pracowni Orange, Marzena Lachowska – Prezes Zarządu Fundacji,
Mirosława Reszka, Agata Pietrzak i Bartosz Pietrzak. Grupa po podpisaniu stosownego
porozumienia rozpoczęła pracę nad wnioskiem konkursowym.

  

Projekt Fundacji jako jeden z 50 wniosków wszedł do finału konkursu spośród 1018 zgłoszeń i
wziął udział w rywalizacji za pośrednictwem internetowego głosowania. Mieszkańcy
Węgrzynowic, całej Gminy Budziszewice oraz nasi znajomi z całego kraju i zagranicy
zaangażowali się w głosowanie na pracownię. Ostatecznie Fundacja Ex Litteris Libertas
znalazła się na liście rezerwowej konkursu. Wkrótce jednak Fundacja otrzymała informację, że
ze względu na olbrzymią liczbę głosów oddanych w plebiscycie 
i bardzo dobrze opracowany wniosek Pracownia powstanie właśnie w Węgrzynowicach.

  

Rozpoczęto więc prace remontowe i porządkowe tak, aby w jak najszybszym czasie
przygotować pomieszczenie dla siedziby nowej pracowni. Pomalowano więc ściany, położono
nową wykładzinę          
i przygotowano gadżety promocyjne. Dzięki uprzejmości Wójta Gminy Budziszewice – Mariana
Holaka możliwy był zakup nowych, pomarańczowych rolet okiennych.

  

W dniu 19 października 2015 r. reprezentacji Fundacji Orange przywieźli wyposażenie
Pracowni Orange, w skład którego weszły:

    
    -  3 komputery stacjonarne typu all in one marki marki ASUS, typ
ET2030IUTBE035Qwyposażone  w system operacyjny Windows 10 wraz z niezbędnymi
licencjami.   
    -   jeden program z jedną licencją na 3 stanowiska,  
    -  3 listwy zasilające  
    -  telewizor LED marki Funai, typ 40FDI7555/10 wielkość ekranu 40 cali,  
    -  konsola PLAY STATION 3 z dwoma sterownikami oraz dwoma grami na płytach CD,  
    -  urządzenie wielofunkcyjne marki Brother, typ DCP-1610EW  
    -  3 biurka białe,  
    -  3 kontenerki biurkowe pomarańczowe,  
    -  10 krzeseł pomarańczowych,  
    -  stolik RTV biały,  
    -  1 stół biały,  
    -  3 zestawy półek białych,  
    -  szafka do konsoli gier pomarańczowa  
    -  kaseton podświetlany zamontowany na elewacji zewnętrznej pracowni zlogotypem
programu Pracownie Orange,   
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tabliczki naścienne z logotypem programu Pracownie Orange oraz grafikami programu,

    
    -  farba magnetyczno-kredowa na ścianę,  
    -  dostępu do Internetu w okresie 24 miesięcy.  

  

Oficjalne oddanie Pracowni Orange do użytku nastąpiło 22 października 2015 r. Ceremonia
otwarcia rozpoczęła się od spektaklu Awantura na Olimpie w wykonaniu Wakacyjnej Grupy
Kabaretowej. Następnie głos zabrała Marzena Lachowska – Prezes Zarządu Fundacji i
nastąpiło oficjalne przecięcie wstęgi. Po oficjalnych przemówieniach zaprezentowany został
sprzęt pod okiem techników informatyki. Ceremonię uwieńczył wspólny posiłek przygotowany
przez panie z KGW Węgrzynowice.
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    Więcej informacji o Fundacji na stronie http://www.exlitterislibertas.pl/    Autor tekstu - R. Brysik  Foto - K. Kik
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