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Fi nan so wa ny z unij nych fun du szy, trwa ją cy Pro gram Ope ra cyj ny Pol ska
Cy fro wa to ele ment eu ro pej skiej stra te gii, zgod nie z któ rą do koń -
ca 2020 ro ku co naj mniej 50 go spo darstw do mo wych na te re nie Unii
Eu ro pej skiej bę dzie mia ło do stęp do łą cza in ter ne to we go o szyb ko ści...
po wy żej 100 Mb/s. A to ozna cza, że mię dzy in ny mi przed re gio na mi
wiej ski mi otwo rzą się zu peł nie no we moż li wo ści. Na wieś wkro czy e -
-go spo dar ka, a po ję cie „glo bal na wio ska” sta nie się fak tem.

Z fun du szy unij nych współ fi nan so wa ne były ta kie  przed się -
wzię cia, jak Wiel ko pol ska Sieć Świa tło wo do wa (WSS). Dzię ki re ali za cji
tej in we sty cji powstała sieć szkie le to wa oraz sieć dys try bu cyj na sze ro -
ko pa smo we go in ter ne tu dłu go ści 4500 km. We wszyst kich mia stach bę -
dą cych sie dzi ba mi po wia tów po wstały wę zły sie ci szkie le to wej (31 sztuk)
oraz 576 wę złów dys try bu cyj nych, co ozna cza, że w każ dej gmi nie Wiel -
ko pol ski znalazł się przy naj mniej je den ta ki wę zeł. Obec nie trwa ją pra -
ce przy bu do wie tak zwanej ostat niej mi li, czy li przy do pro wa dza niu li nii
świa tło wo do wych do koń co wych od bior ców, to jest do miesz kań. Po za -
koń cze niu pro jek tu aż 73 pro cent miesz kań ców Wiel ko pol ski znaj dzie
się w za się gu sie ci NGA (czy li in ter ne to wej sie ci naj now szej ge ne ra cji),
co za gwa ran tu je moż li wość ko rzy sta nia przez nich z usług o wy so kich
pa ra me trach. 

– Po za koń cze niu tej czę ści tech nicz nej ca łe go przed się wzię -
cia roz pocz nie się dru ga, rów nie waż na, bo po le ga ją ca na uświa do mie -
niu miesz kań com, ja kie moż li wo ści się przed ni mi otwie ra ją – mó wi
Ma rian Po śled nik, pre zes Lo kal nej Gru py Dzia ła nia Go ścin na Wiel ko pol -
ska. – Bo prze cież nie cho dzi o to, że szyb ki sze ro ko pa smo wy in ter net
umoż li wi szyb sze sur fo wa nie po sie ci i szyb sze ścią ga nie fil mów. Rzecz
idzie o coś znacz nie po waż niej sze go, bo o roz wój e -go spo dar ki. To nie -
by wa ła szan sa dla miesz kań ców ma łych mia ste czek i wsi.

W e -go spo dar ce opar tej na sze ro ko pa smo wych, po wszech -
nie do stęp nych łą czach in ter ne to wych prak tycz nie nie ist nie ją ba rie ry
wej ścia na ry nek. To ozna cza, że każ dy przed się bior ca, nie za leż nie
do te go, gdzie funk cjo nu je: w War sza wie, No wym Jor ku, Pę po wie, Do -
lsku, Ra wi czu, Gdań sku czy Nie par cie, mo że na tych sa mych za sa dach
kon ku ro wać o klien ta. Bo i on, i je go po ten cjal ni klien ci ma jąc ta ni do -
stęp do szyb kie go in ter ne tu mo gą na wią zy wać kon tak ty nie za leż nie
do te go, gdzie prze by wa ją w da nej chwi li. W in ter ne cie się kon tak tu ją,
w in ter ne cie ne go cju ją ce ny, pre zen tu ją pro duk ty. Ewen tu al ny trans port
za ku pio nych to wa rów jest już kwe stią dru go rzęd ną, czy sto tech nicz ną
i w dzi siej szych cza sach bez pro ble mo wą. Nie trud no wy obra zić so bie
efek ty, ja kie da po łą cze nie do stę pu do NGA z moż li wo ścia mi, ja kie
przed rol ni ka mi otwo rzy ła usta wa o sprze da ży bez po śred niej żyw no -
ści.

Jed nak moż li wo ści, ja kie da je sieć naj now szej ge ne ra cji
(NGA), nie ogra ni cza ją się tyl ko do spraw niej sze go pro wa dze nia biz ne -
su w sie ci. Bez pro ble mo we sta nie się na przy kład uczest ni cze nie w in -
te rak tyw nych za ję ciach i ko rzy sta nie z róż nych in te rak tyw nych form
ak tyw no ści. Co dzien ne te le kon fe ren cje sta ną się co dzien no ścią tak że
w zwy kłych do mach. Otwo rzy się do stęp do świa to wych za so bów kul -
tu ral nych. Miesz ka niec naj mniej szej wio ski bę dzie mógł zwie dzić wir tu -
al nie naj słyn niej sze mu zea, ga le rie, wy sta wy, bi blio te ki, fil mo te ki.
Moż li wo ści bę dą nie ogra ni czo ne. No wo cze sne tech no lo gie ko mu ni ka -
cyj ne spo wo du ją roz wój edu ka cyj nych za jęć in te rak tyw nych (e -le ar ning)
i no wo cze snych usług te le me dycz nych. 

– Je stem pew ny, że te tech no lo gie przy czy nią się też
do zmniej sze nia mi gra cji za rob ko wej, choć by przez to, że stwo rzą więk -

sze moż li wo ści wy ko ny wa nia te le pra cy – uwa ża M. Po śled nik. 
NGA do pro wa dzi do roz wo ju e -ad mini stra cji. Za ła twia nie

wie lu spraw urzę do wych nie bę dzie już wy ma ga ło oso bi stej wi zy ty
w urzę dzie gmi ny czy po wia tu, a moż li we sta nie się zdal nie - za po -
śred nic twem sie ci. Naj prost szy przy kład to choć by mo ni to ro wa nie przez
pe ten ta, na ja kim eta pie za ła twia nia jest da na spra wa.

Do brym przy kła dem wy ko rzy sta nia in -
ter ne tu na po trze by miesz kań ców
wiej skie go śro do wi ska jest pro wa dzo -
ny od 2013 ro ku przez Kra jo we Sto wa -
rzy sze nie Soł ty sów we współ pra cy
z LGD Go ścin na Wiel ko pol ska por tal
NaszaWioska.pl

Au to rzy tłu ma czą, że ce lem pro jek tu jest 
udo stęp nie nie li de rom wiej skim na rzę dzia do ak -
ty wi za cji swo ich spo łecz no ści lo kal nych w cy ber -
prze strze ni i ta kie na rzę dzie rze czy wi ście im
do star cza ją. Por tal, obok do star cza nia in for ma cji
waż nych dla miesz kań ców wsi, ofe ru je każ de mu
so łec twu miej sce na swo jej plat for mie. Ko rzy sta
z nie go na przy kład Szy mon Ja ku bow ski, soł tys
Pa sierb.

– Po mysł jest bar dzo do bry – oce -
nia. – Ja ko soł tys je stem ad mi ni stra to rem stro ny
po świę co nej na sze mu so łec twu. Mo gę tam za -
miesz czać nie tyl ko ogól ne in for ma cje na przy -
kład o hi sto rii wsi, ale też ko mu ni ka ty bie żą ce.
A strza łem w dzie siąt kę jest tak zwa ny ko szyk,
czy li swo ista wiej ska ta bli ca ogło szeń. Każ dy
miesz ka niec wsi w po ro zu mie niu z ad mi ni stra to -
rem stro ny mo że tam za mie ścić swo je ogło sze nie.
Gdy ktoś na przy kład ma na sprze daż ce bu lę czy
jabł ka, sia no al bo ja kąś ma szy nę, mo że za po śred -
nic twem te go por ta lu szu kać zby tu.

Soł tys Ja ku bow ski pod kre śla pro sto tę
ob słu gi stro ny, przej rzy stość por ta lu i in tu icyj ne
ko rzy sta nie z nie go. 

– Na rzę dzie jest bar dzo faj ne, por tal ma
wiel ki po ten cjał. Mu si się jed nak we wsi zna leźć
ktoś, kto z pa sją i ser cem tym się zaj mie – mó -
wi. – To nie ko niecz nie mu si być soł tys, ale oso ba
przez nie go wy zna czo na. Je śli ta kie oso by, wiej -
scy li de rzy się znaj dą, to NaszaWioska. pl ma
przed so bą wiel ką przy szłość.

W drodze 
do globalnej wioski


