
MOJA SMART WIEŚ 

Moja smart wieś to Wiązownica-Kolonia w gminie Staszów (świętokrzyskie). 

Za naszymi działaniami nie stoją duże pieniądze, wielkie korporacje, polityczne 

układy czy gminne inwestycje. Sami od 2012 roku budujemy społeczeństwo 

obywatelskie z wykorzystaniem nowych technologii.  

Zaczęło się od wyboru sołtysa, czyli mnie. W pierwszych dniach po wyborze 

założyłem bloga sołtysa, bowiem wyszedłem z założenia, że ludzie, skoro mi 

zaufali i wybrali mają prawo wiedzieć co robię i z jakim skutkiem. Poza tym blog 

jest skutecznym narzędziem z dotarciem do informacji, można przeprowadzić 

szybką konsultację, czy promować sołeckie inicjatywy. Do tej pory na moją 

stronę miałem  ponad 314000 wejść, a grono odbiorców ciągle się powiększa.  

Strona dwukrotnie została nagrodzona w konkursie Sołectwa w sieci, jako 

najlepsza w świętokrzyskim oraz w Polsce w głosowaniu internautów. 

Rokrocznie do przedstawiania Sprawozdania z działalności sołtysa 

wykorzystuje film. 

 Jako sołtys używam nie tylko Internetu do komunikowania się z 

mieszkańcami, ale także stworzyłem bazę  numerów telefonów dzięki czemu 

kontaktuje się z nimi za pośrednictwem wiadomości sms i mms. W chwili 

obecnej grupa kontaktowa liczy blisko 200 odbiorców (na 440 mieszkańców). 

W swojej pracy często wykorzystuje badanie ankietowe do przeprowadzenia 

sołeckich konsultacji. W tym celu używam formularzy Google. Czy chodzi o 

fundusz sołecki, czy potrzebuje informacji na co przeznaczyć wygraną w 

konkursie lub w każdej sprawie, kiedy chcę poznać opinię mieszkańców. Także 

dzięki temu narzędziu zrobiliśmy konsultacje wśród 140 sołtysów w całej 

Polsce, co stało się podwaliną do napisania Nieporadnika Sołtysa.  

Jestem Moblinym Doradcą Sektora 3.0, dzięki czemu wspieram lokalne 

organizacje pozarządowe w wykorzystaniu nowych technologii w społecznym 

działaniu. Działając w sieci organizujemy szkolenia, doradztwo oraz pomagamy 

w konkretnych rozwiązaniach technologicznych problemów 

 Zgłosiłem wniosek podczas sesji, aby sołtysi byli powiadamiani  

elektronicznie o sesji wraz z wszystkimi materiałami. Dzięki temu kilkadziesiąt 

http://soltyswsi.pl/
https://www.facebook.com/127731744053337/videos/974572962702540/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScg1nFQ6FDxCtKJEdB19NHQOH-le02LlOiI7NmOFoUWrzCTYQ/viewform
http://soltyswsi2.mserwer.pl/wp-content/uploads/2014/08/NIEPORADNIK-SO%C5%81TYSA.pdf
https://sektor3-0.pl/mobilni-doradcy/


sołectw w gminie Staszów regularnie otrzymuje komplet dokumentów drogą 

mailową. Do tej pory sołtysi dostawali tylko zaproszenie z planem posiedzenia. 

Kiedy w 2014 roku zostałem radnym na jednej z pierwszych sesji złożyłem 

interpelacje, aby wszyscy radni udostępnili w Internecie swoje dane 

kontaktowe, a jeśli odmówią, aby taka adnotacja została umieszczona przy ich 

nazwisku. Zgodzili się wszyscy i tym sposobem 26 tysięcy mieszkańców gminy 

Staszów ma bezpośredni kontakt ze swoimi radnymi. 

Wnioskowałem, aby nasza świetlica była wyposażona w komputery z 

dostępem do Internetu. Dzięki temu w ramach programu Polska Cyfrowa 

Równych Szans jako latarnik prowadziłem zajęcia komputerowe dla 

mieszkańców wsi.  

Część budżetu z funduszu sołeckiego przeznaczyliśmy na zakup 

monitoringu wizyjnego i alarmu. Byliśmy pierwszą wsią w powiecie, która 

posiadała system 4 kamer z podłączeniem do Internetu, gdzie osoby 

upoważnione miały podgląd na teren sołectwa. Poza tym dwa pomieszczenia 

gdzie trzymamy sołecki sprzęt jest podłączone do alarmu z esemesowym 

powiadomieniem o próbie włamania. Koszt inwestycji to 5000 zł. 

W naszej wsi założyliśmy Stowarzyszenie Dolina Kacanki, które w swoich 

celach statutowych ma m.in. popularyzowanie wiedzy i umiejętności wśród 

społeczeństwa z dziedziny technologii informacyjnych. Stowarzyszenie silnie 

działa na rzecz wsi i tworzenia przyjaznej przestrzeni dla mieszkańców. Dzięki 

Internetowi stworzyliśmy zbiórkę internetową na sołecki mural. Do akcji 

włączyło się ponad 70 osób, dzięki czemu zebraliśmy 3120 zł. Efekt prac jest 

powalający. 

Stowarzyszenie Dolina Kacanki na terenie wsi oraz innych, 9 wioskach 

realizowało projekt Sieć Sołeckich Stron. Dzięki projektowi 10 sołectw zyskało 

własne witryny internetowe oraz strony społecznościowe. Wolontariusze 

wspierali cyfrowe działania sołtysów i skutecznie promowali własne wsie. Dzięki 

promocji i budowaniu spójnego wizerunku wsi pozyskujemy wileu partnerów 

do działania, a sami mieszkańcy czują ogromną dumę z miejsca w którym 

mieszkają. 

Jako stowarzyszenie pozyskujemy środki dla własnej wsi poprzez 

regularne datki na stronie Fani Mani. Każdy kto się zarejestruje na stronie i 

https://fanimani.pl/zbiorka/mural-na-starej-zlewni-mleka-w-wiazownicy-kolonii/?fbclid=IwAR2WUrcWkCpXTulREami4Y5X3gdKzM7UoJZ7RUHZ3_F6CT_Mj716Ff0VBps
https://www.facebook.com/DolinaKacanki/photos/a.2318245254907776/2318246401574328/?type=3&theater
https://www.facebook.com/DolinaKacanki/photos/a.2318245254907776/2318246401574328/?type=3&theater
http://e-wolontariat.pl/projekty/siec-soleckich-stron/
https://fanimani.pl/stowarzyszenie-aktywnosci-lokalnej-dolina-kacanki/


zadeklaruje chęć wspierania nas może przy okazji internetowych zakupów 

pomagać. 

Odbiorcami naszych działań są przede wszystkim mieszkańcy wsi 

Wiązownica-Kolonia. Jednakże poprzez kompleksowe działania na rzecz 

transparentności i postaw obywatelskich korzystają z tego mieszkańcy gminy 

Staszów, sołtysi, lokalne organizacje pozarządowe. Dzięki blogowi, portalom 

społecznościowym, działalności stowarzyszenia i wsparciu e-wolontariuszy 

nasza wieś jest bardziej nowoczesna. Najważniejsi są ludzie, ich społeczna 

aktywność, bezpieczeństwo, obywatelska postawa, transparentność, zaufanie i 

budowanie wizerunku. Do tego służą nowe technologie i cyfrowe zarządzenie. 

Dzięki wsparciu wielu ludzi można osiągnąć bardo dużo, bo tyle sołtys może ile 

wieś pomoże. 


