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Gmina Stoczek zamyka złotą 10 rankingu
pn. „Wykorzystanie funduszy UE
na projekty społeczne 2007-2015”
W dniach 22-23 września w Katowicach odbyło się XIV Samorządowe Forum Kapitału I Finansów, jest to
prestiżowe wydarzenie stanowiące platformę wymiany doświadczeń szefów samorządów z przedstawicielami administracji państwowej i biznesu. Program obejmie ponad 60 paneli i debat, które składają
się na 10 konferencji tematycznych.

Pierwszy dzień kongresu zakończony został Galą Inwestorów Samorządowych, podczas której ogłoszono wyniki najnowszych rankingów
opracowanych przez redakcję samo-

rządowego pisma „Wspólnota” we
współpracy z profesorem Pawłem
Swianiewiczem z Uniwersytetu Warszawskiego. Wójt Gminy Stoczek miał
zaszczyt odebrać z rąk organizatorów

Forum statuetkę oraz dyplom za zajęcie
10 miejsca (na 1559 gmin wiejskich)
w rankingu „Wykorzystanie funduszy
UE na projekty społeczne – wydatki
bieżące” w kategorii gminy wiejskie. W
rankingu analizowane były dotacje z
funduszy UE przeznaczone na wydatki bieżące w przeliczeniu na jednego
mieszkańca. Uwzględnione zostały w
nim głównie projekty o charakterze
edukacyjnym lub mającym za zadanie
likwidację wykluczenia społecznego.
Warto przypomnieć, że podobny
ranking za lata 2004-2014 podsumowujący wykorzystywanie wszystkich
dotacji unijnych przez polskie samorządy został opublikowany przez redakcję Wspólnoty w połowie roku.
Gmina Stoczek zajęła w nim wysokie,
39 miejsce w kategorii gmin wiejskich.

Koreańscy partnerzy przekazali Szkole
w Grygrowie sprzęt komputerowy
26 września br. w Szkole
Podstawowej im. Jana
Kochanowskiego w Grygrowie
gościliśmy Byungchun Jungprezesa Zarządu Firmy KBTO
oraz Krzysztofa Gawędę –
kierownika firmy. Spółka KBTO jest
operatorem mazowieckiej sieci
szerokopasmowej utworzonej
w ramach największego w tej
dziedzinie projektu w Europie „Internet dla Mazowsza”.
W spotkaniu oprócz uczniów, rodziców i nauczycieli uczestniczyli również Mieczysław Wójcik- wójt Gminy
Stocze, Sylwia Tryc - wicewójt gminy
oraz przewodniczący Rady Gminy.
Dyrektor Szkoły, Andrzej Salach
witając niecodziennych gości wyjaśnił
zebranym, że obecność prezesa koreańskiej firmy jest efektem uczestnictwa
szkoły w pilotażowym projekcie „Internet dla Szkół” realizowanym przez
NASK (Naukową Akademicką Sieć
Komputerową).
Projekt ten zakładał przyłączenie 26 szkół w kraju (15 z woj. mazowieckiego i 11 z woj. podlaskiego) do
szybkiego internetu o przepustowości

do 1Gbps, z czego 13 szkół na terenie
Mazowsza zostało podłączonych za
pośrednictwem światłowodów „Internet dla Mazowsza”.
Podczas instalacji łącza w Grygrowie informatycy szybko dostrzegli, że
możliwości sieci nie będą mogły być w
pełni wykorzystane przez uczniów, z
uwagi na dość wysłużony sprzęt komputerowy. W rozwiązaniu tego problemu pomógł właśnie pan Byungchun
Jung, który podczas poniedziałkowego
spotkania przekazał szkole darowiznę
w postaci 15 nowych laptopów, o łącznej wartość ponad 25 tys zł.
Uczniowie i nauczyciele podziękowali ofiarodawcy gromkimi brawami,

kwiatami i pamiątkowym dyplomem.
Delegacja uczniów odbierająca laptopy
miała niecodzienną okazję wypróbować swoje umiejętności lingwistyczne,
składając panu Jungowi podziękowania w języku angielskim.
Również wójt gminy dziękował
prezesowi KBTO za przekazany szkole sprzęt. Podczas jego wystąpienia
dowiedzieliśmy się, że współpraca
Gminy Stoczek z koreańskimi firmami rozciąga się również na innych
płaszczyznach, w planach jest wspólna budowa pilotażowego oświetlenia
ulicznego oraz monitoringu miejsc
użyteczności publicznej. Wójt podkreślił, że kiedy dwa lata temu koreańskie

firmy zaczynały na naszym terenie prace związane z projektem realizowanym
przez Urząd Marszałkowski – Internet
dla Mazowsza nawet przez myśl mu
nie przeszło, że mogą one okazać się w
przyszłości partnerami dla gminy.
Po zakończeniu oficjalnej części

spotkania pan dyrektor zaprosił gości
na kawę i słodki poczęstunek, następnie pani wójt oprowadziła prezesa po
szkole i przedszkolu. Mamy nadzieję,
że nie było to nasze ostatnie spotkanie
z przedstawicielem KBTO, któremu
jeszcze raz serdecznie dziękujemy!

