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SONDA

INTERNET. W komputerze widaæ, czy so³tys pracuje jak nale¿y

Na blogu o ulicznicy
So³eckie portale informacyjne
i blogi so³tysów zaczynaj¹
wypieraæ tradycyjne kurendy
i tablice og³oszeñ. Na razie
pewnie ich nie zast¹pi¹, ale
ciesz¹ siê ogromn¹
popularności¹.

u nas dzieje, zobaczyæ zdjêcia
z ró¿nych imprez - dodaje Barbara Moch. - Ale musimy pamiêtaæ, ¿e wci¹¿ nie wszyscy maj¹
dostêp do internetu i dlatego kurendy na razie nie zanikn¹.
- Blogi nie mog¹ wyprzeæ kurendy, nie powinny te¿ zast¹piæ
wiejskich zebrañ - uwa¿a
Kochowicz. - Nie chcia³bym aby
tak siê sta³o. Ludzie powinni
spotykaæ siê twarz¹ w twarz.

“Id¹c z duchem czasu postanowi³am prowadziæ swój blog,
aby ka¿dy z Was móg³ na bie¿¹co śledziæ to, co robiê, dodawaæ
komentarze czy te¿ zg³aszaæ
swoje uwagi” - te s³owa w lutym
minionego roku napisa³a Maria
Szefka, która w³aśnie zosta³a
so³tysem wsi Gnie¿d¿ewo (ko³o
Pucka). Kilka dni później poda³a
dok³adnie, co przejê³a po swoim
poprzedniku. Wspomnia³a nawet
o metalowej tablicy z napisem
“So³tys”, testerze do badania wilgotności zbo¿a, dwóch szuflach,
taczce i miotle zwanej “ulicznic¹”. No i rozpoczê³a urzêdowanie z pomoc¹ sieciowego dziennika.

To nie takie trudne

Na wiatrak nie wpuścili
- Czasami ludzie mówi¹, ¿e
so³tys nic nie robi, a on bardzo
dobrze pracuje, tylko mieszkañcy o tym nie wiedz¹ - mówi Maria Szefka. - Dlatego postanowi³am prowadziæ blog. Syn mnie
do tego namówi³. On studiuje informatykê. Pocz¹tkowo bardzo
du¿o mi pomaga³, dziś sama dobrze sobie radzê.
Szefka pisze najczêściej
o tym co uda³o jej siê dla wsi za³atwiæ, przypomina o wa¿nych
terminach (dotycz¹cych np. p³acenia podatków) albo relacjonuje
gminne sesje. S¹ i takie wpisy:
“17 czerwca odby³o siê oficjalne
otwarcie farmy wiatrakowej,
na które zosta³am zaproszona.
Pozna³am tam kilka ciekawych
osób, dowiedzia³am siê troszkê
o zasadach dzia³ania wiatraków
a na wiatrak nie chcieli mnie
wpuściæ, gdy¿ mia³am obuwie

FOT. INTERNET

Maria Szefka na swoim blogu najczêściej pisze o tym, co siê dla wsi uda³o za³atwiæ. Informuje te¿ o zebraniach.
na obcasie, przez co bali siê
o moje bezpieczeñstwo (na bosaka te¿ nie pozwolili mi wejśæ).”
Na blogu so³tysa Gnie¿d¿ewa
dosta³o siê te¿ rolnikom: “Ksi¹dz
proboszcz prosi³ mnie o za³atwienie pojazdu na odpust
do Wejherowa. W zwi¹zku z tym
odwiedzi³am 14 rolników posiadaj¹cych ci¹gniki. Osoby te
stwierdzi³y, ¿e nie posiadaj¹
sprawnego pojazdu. Nigdy nie
myśla³am, ¿e nasze rolnictwo
jest w a¿ tak z³ym stanie. Na koniec uda³o mi siê za³atwiæ oddzielnie ci¹gnik i oddzielnie kierowcê.”
Kiedyś po³aja³a tych, którzy
nie dbaj¹ o porz¹dek nawet wokó³ swoich domów. I nikt siê nie
obrazi³. Blog cieszy siê ogromnym zainteresowaniem nie tylko

mieszkañców tej wsi. Zdjêcia
z wielu imprez ogl¹daj¹ bli¿si
i dalsi znajomi gnie¿d¿ewian. Wiem, ¿e wiele osób czyta blog mówi Szefka. - Szkoda tylko, ¿e
niewielu decyduje siê na zamieszczenie opinii.
Ci, którzy siê wpisuj¹, wol¹
zachowaæ anonimowośæ. Pani
so³tys to nie przeszkadza. Ka¿da
wskazówka jest cenna.

Dziennik Lisewa
- Blogi so³tysów i so³eckie
portale informacyjne to dla
mieszkañców wsi cenne źród³o
informacji - mówi Barbara
Moch, so³tys Lisewa (powiat
che³miñski). - Powstaj¹ nie dlatego, ¿e zapanowa³a taka
moda. To wymóg naszych czasów.

Blog So³tysa Lisewo powsta³
w marcu 2007 roku. - To serwis
informacyjny dla mieszkañców,
tworzony przez mieszkañców twierdzi Jakub Kochowicz, prezes Stowarzyszenia Przyjació³
Gminy Lisewo. - Blog odwiedzi³o
ju¿ ponad piêæ tysiêcy osób.
Sieciowy dziennik jest jak
wielka tablica og³oszeñ. Mo¿na
tam znaleźæ informacje o tym, co
siê dzieje we wsi i w gminie
Lisewo, mo¿na te¿ pohandlowaæ
przez internet. Oferta Lokalnej
Gie³dy Produktów jest szeroka,
od pszen¿yta po sukniê ślubn¹
(u¿ywan¹ tylko trochê). Og³oszenia zamieszczane s¹ bezp³atnie.
- Nasz blog polecamy znajomym, bo nawet jeśli mieszkaj¹
daleko od Lisewa, to w ka¿dej
chwili mog¹ sprawdziæ co siê

So³ecki portal informacyjny
ma te¿ Kosakowo (województwo
pomorskie). Anna Chojnicka,
so³tys tej¿e wsi twierdzi, ¿e taka
forma przekazywania wiadomości jest najciekawsza. - Wnaszej miejscowości przynajmniej
po³owa mieszkañców ma dostêp
do internetu, wiêc mo¿e przeczytaæ co siê u nas dzieje - mówi
Chojnicka. - Zachêcam innych
so³tysów do prowadzenia portali
i blogów. Najtrudniejsze jest
stworzenie strony. Mnie pomóg³
syn - student politechniki, ale
równie dobrze mo¿na tê us³ugê
komuś zleciæ. Prowadzenie portalu nie jest trudne. Nauczy³am
siê zamieszczaæ informacje
na stronie. Warto by³o.

P³yty obornikowe i zbiorniki
na gnojowicê mo¿na stawiaæ do 31
lipca br. To dobra wiadomośæ dla
rolników, którzy na ich budowê
otrzymali unijne dofinansowanie. Termin zosta³ wyd³u¿ony o pó³ roku
w zwi¹zku z licznymi prośbami
gospodarzy i budowlañców wyjaśniaj¹ urzêdnicy z Ministerstwa
Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
(KAP)

R E K L A M A

Betonowe Zbiorniki
na szamba, gnojówkê,
gnojowicê.
Pojemnoœæ do 4 000 litrów.
Atest PZH.
Zapewniamy transport i monta¿.

Szkolenia organizowane przez
Kujawsko-Pomorski Ośrodek
Doradztwa Rolniczego
w Minikowie:
 6 lutego: godz. 11.00, Centrum
Biznesowo-Biurowe “Koszarowiec”
w Świeciu, ul. Hallera 9 - “Gospodarowanie zgodne z wymogami ochrony
środowiska w gospodarstwie rolnym”.
Oddzia³ w Przysieku:
 4 lutego: godz. 10.00, GCI
w Czernikowie i godz. 13, UG
Obrowo - “Nowoczesny chów trzody
chlewnej - gwarancj¹ dobrostanu
zwierz¹t”.
 5 lutego: godz. 10.00, UG Świecie n/Os¹ - “Podatek VAT w gospo-

darstwie rolnym”; godz. 10.00 GOK
Bobrowo - “Modernizacja gospodarstw rolnych. U³atwienie startu m³odym rolnikom”; godz. 10.00, UG
Che³m¿a - “Innowacje technologiczne
w uprawie zbó¿ jarych”; godz. 10.00,
Kowalewo Pom., ZS ul. Odrodzenia 5
- “Poprawa jakości produkcji poprzez
dobór materia³u do unasienniania
byd³a”.
 6 lutego: 10.00, Szczepanki,
Bumerang - “Programy rolno-środowiskowe w latach 2007-2013, mo¿liwości pozyskania dodatkowych źróde³ dochodu”, godz. 10.00, UG
Golub-Dobrzyñ - “Ró¿nicowanie kierunku dzia³alności nierolniczej”.
 7 lutego: godz. 10.00, Radzyñ
Che³miñski, sala OSP - “Podatek VAT

JERZY
KOdAKOWSKI
so³tys Sulnowa

- Nie ma dnia,
abym
przynajmniej na chwilê
nie
zajrza³
do
internetu.
W du¿ej mierze jest to zas³ug¹
mojego syna Wojciecha, który
stworzy³ i do tej pory administruje
stron¹ naszego so³ectwa. Lubiê
przegl¹daæ forum mieszkañców,
na którym czasem pojawiaj¹ siê
sygna³y mog¹ce byæ inspiracj¹
dla so³tysa. Chocia¿ szczerze mówi¹c za ma³o jest konkretnych
uwag. Mo¿e dlatego, ¿e
z internetu korzystaj¹ g³ównie
m³odzi ludzie. Gdyby przed monitorem komputera usiedli ich rodzice, z pewności¹ krytycznych
uwag by³oby wiêcej. Lubiê przegl¹daæ strony innych so³ectw i porównywaæ je z naszym dzie³em.
Szkoda, ¿e wci¹¿ niewiele wsi
mo¿e pochwaliæ siê stron¹ w sieci. To jest przysz³ośæ, od której nie
uciekniemy.

EWA KOWALCZYK
Blog (od ang. weblog - sieciowy
dziennik, pamiêtnik) rodzaj strony
internetowej, na której autor umieszcza
datowane wpisy, wyświetlane kolejno,
zaczynaj¹c od najnowszego. W Polsce
istnieje prawie 2,5 miliona blogów. Blogi
zazwyczaj posiadaj¹ system archiwizacji
wpisów, mo¿liwośæ komentowania
wpisów przez czytelników, a tak¿e
zestaw linków (³¹czników - odsy³aczy
umo¿liwiaj¹cych ³atwe po³¹czenie
miêdzy ró¿nymi dokumentami lub ich
fragmentami).

LUCYNA TALAŚKA-KLICH
lucyna.talaska@pomorska.pl

z Radojewic

- W domu nie
ko rz ystam
z internetu, bo
czekamy na dostêp
do sieci i wszystko
wskazuje na to, ¿e
jeszcze w 2008 roku doczekamy
siê tej us³ugi. Nie oznacza to jednak, ¿e internet jest mi obcy. Gdy
chcê z niego skorzystaæ, jadê
do gminy albo do znajomych. Szukam g³ównie informacji o prowadzonym przeze mnie zespole
Radojewiczanie, a przy okazji tak¿e o D¹browie Biskupiej i regionie.

HALINA
WOJNAROWSKA

ZAPOWIADAMY, ZAPRASZAMY

KRÓTKO

Czy w internecie
szukasz
informacji
o swojej wsi lub
gminie?

w gospodarstwie rolnym”.
Oddzia³ w Zarzeczewie:
 4 lutego: godz. 10.00, UG
Brzuze - “Ochrona środowiska w zagrodzie wiejskiej”; godz. 10.00, DK
“¯ak” w Dobrzyniu n/W - “Rozwój rêkodzielnictwa szans¹ ró¿nicowania
dochodów”; godz. 10.00, UM
w Radziejowie - “Gospodarka wodnościekowa w gospodarstwie”.
 5 lutego: godz. 10.00, T³uchowo, sala UG - “ Obowi¹zuj¹ce prawo paszowe wymogiem zasady
wzajemnej zgodności”; godz.
10.00, SP w Lutoborzu - “Przygotowanie ziarna zbó¿ do sprzeda¿y
oraz wype³nianie wniosków o dop³aty do materia³u kwalifikowane-

go”; godz. 10.00, SP w Borzyminie
-” PROW 2007-2013”.
 6-7 lutego: godz. 9.00, Zespó³
Szkó³ w Przemystce -” Stosowanie
środków ochrony roślin sprzêtem naziemnym”.
 7 lutego: godz. 10.00, Choceñ,
sala w gimnazjum -”Zasady bezpiecznej pracy w gospodarstwie rolnym ze
szczególnym uwzglêdnieniem roli kobiet”; godz. 10.00, Lubraniec, sala
UMiG, ul. Brzeska 49 - “Nowoczesny
chów byd³a miêsnego, op³acalnośæ
produkcji”; godz. 10.00, Skrwilno,
sala UG - “Problemy w inseminacji
byd³a”; godz. 10.00, sala GOK w Kruszynie -” Wymogi w produkcji i przechowywaniu pasz w gospodarstwie
rolnym”.
(MF, L.T.)

z Lisewa
Kościelnego

Dostêp
do internetu mam
ju¿ od ośmiu lat.
Rzadko szukam
w nim czegokolwiek o Lisewie i gminie Z³otniki Kujawskie. Te informacje zazwyczaj
mam ju¿ z innych źróde³. Internet
jest mi bardziej przydatny do poszukiwania informacji o ró¿nych
konkursach, w których nasze stowarzyszenie mog³oby siê ubiegaæ
o pieni¹dze. Ostatnio czêsto zagl¹dam te¿ na www.nasza-klasa.pl.
(BART, DAN, FI)
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