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nformator
Gminy Oleśnica

Esemesujemy,
czyli gmina ostrzega
i informuje
Chciałbyś wybrać się na festyn
gminny, ale nie wiesz, kiedy i w której wsi się on odbędzie? Słyszałeś,
że w tym tygodniu ma być przerwa
w dostawie wody, ale nie wiesz, w
którym dniu? W telewizji ostrzegali,
że na Dolnym Śląsku mają być silne wichury i obawiasz się, że mogą
dotknąć twoje Boguszyce, Smardzów, Poniatowice, czy Cieśle? Odpowiedzi na wszystkie te pytania
możesz dostać prosto na swój telefon komórkowy. Gmina Oleśnica
postanowiła dołączyć do gmin objętych systemem komunikacji bezpośredniej z mieszkańcami za pośrednictwem technologii GSM. W
czasach, gdy liczy się szybkość przekazania informacji, sms wygrywa z
każdym innym medium. Wiadomość tekstowa jest również tańszą
formą komunikacji niż telefon, a
dzięki komputerowemu systemowi

do wysyłki sms-ów nie angażuje czasu pracy urzędników i dociera w tym
samym czasie do wszystkich odbiorców.
Wystarczy raz wpisać pożądaną
treść SMS-a i jednym kliknięciem
myszki wysłać wiadomość do
wszystkich mieszkańców zarejestrowanych w bazie.
- Dla naszych potrzeb zintegrowany system ostrzegania i informowania mieszkańców „Samorządowy Informator SMS” nazywamy „Gminnym Informatorem SMS”. System
powiadamiania mieszkańców za pomocą krótkich informacji tekstowych, czyli popularnych sms-ów, ma
zapewnić skuteczną komunikację
gminnych jednostek z mieszkańcami we wszystkich obszarach funkcjonowania gminy, szczególnie zaś w
tych, które mają wpływ na bezpieczeństwo mieszkańców gminy - opo-

Mamo, tato, zapiszcie się do systemu!

wiada Krzysztof Skórzewski, sekretarz gminy. - Mieszkaniec, który zarejestruje się w grupie tematycznej,
a grupy te odpowiadają sołectwom
z terenu gminy Oleśnica, będzie dostawał od gminnych jednostek różne informacje dotyczące spraw gminy i jej mieszkańców. Mogą to być
komunikaty meteorologiczne, ostrzeżenia o zagrożeniach występujących
na terenie gminy, ale mogą to być
również informacje dotyczące przerw
w dostawach wody, czy wydarzeń
kulturalnych lub sportowych odbywających się na terenie gminy - dodaje.
Co zrobić, żeby dołączyć do grupy
mieszkańców, którzy będą otrzymywali smsy od gminy? Wystarczy dokonać bardzo prostej rejestracji – tj.
wysłania smsa z kodem rejestrującym odpowiadającym danej miejscowości, czyli danej grupie (sołectwu) patrz infografika. To jedyny jednorazowy koszt, jaki ponosi mieszkaniec
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gminy. Płaci wyłącznie za tego jednego smsa zgodnie z taryfą swojego operatora. Sms-y z informacjami
będzie otrzymywał bezpłatnie. Numery telefonów zarejestrowane w
systemie są chronione według najwyższych standardów, a gmina nie
na dostępu do numerów, z których
dokonano rejestracji. Osoba, która zarejestrowała się w systemie nigdy nie
otrzyma też reklam bądź spamu.
A kto za system komunikacji sms
zapłaci? - W ramach projektu „Bezpieczna Gmina” wnioskowaliśmy o
4.000 zł ze środków prewencyjnych
PZU i taką kwotę otrzymaliśmy. Za
pozyskane środki aktywowano i uruchomiono system, przygotowano
1.000 ulotek informacyjnych dla
mieszkańców i 500 opasek odblaskowych dla dzieci (na zdjęciu). W tym
roku mamy do wykorzystania 11.000
smsów bezpłatnych. Po wyczerpaniu puli wysłanie jednego smsa będzie kosztowało gminę 17 groszy.
Umowa została podpisana na rok. Zakładam - dodaje sekretarz - że rozwój telefonii komórkowej spowoduje, iż w następnych umowach, które
będziemy podpisywali, stawka za jednego smsa może być niższa. Czy w
tym roku wyczerpiemy gratisową
pulę, nie wiadomo - zależy to od tego,
ile osób się zarejestruje w systemie i
oczywiście od ilości wysyłanych wiadomości.
System został wdrożony przez firmę Samorządowy Informator SMS
sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu.
To lider w dostarczaniu systemów do
bezpośredniej komunikacji i ostrzegania mieszkańców gmin i miast w
Polsce. - Z tą firma nawiązaliśmy kontakt dużo wcześniej, ale dotąd nie
mieliśmy wolnych środków na wdrożenie tego pomysłu - wyjaśnia K. Skórzewski.
Uruchomiono już 29 grup odpowiadających 29 sołectwom z terenu
gminy Oleśnica. - Ważne jest, żeby
zarejestrować się w swojej grupie podkreśla nasz rozmówca - bo wśród
informacji przekazywanych dla
wszystkich mieszkańców gminy
będą też takie, które kierowane będą
tylko dla mieszkańców jednego sołectwa.
Nie oznacza to, że w gminie Oleśnica przestaną działać dotychczasowe kanały informacji. - Nowoczesny
system to tylko alternatywa i nowy
kierunek. Podstawą jego sprawnego
funkcjonowania jest zarejestrowanie
się w nim jak największej liczby
mieszkańców - ocenia Krzysztof Skórzewski.
I dodaje: System pozwala nie tylko na budowanie grup otwartych, do
których rejestrujemy się poprzez wy-
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słanie smsa (sołectwa), ale również
tworzenie grup zamkniętych, przez
co staje się bardzo pomocny w procesie zarządzania kryzysowego.
Przy pomocy systemu komunikacji SMS możemy szybko zwołać
posiedzenie Gminnego Zespołu
Reagowania Kryzysowego, wysłać
wiadomości do druhów OSP, pracowników urzędu, sołtysów czy
radnych. W Urzędzie Gminy Oleśnica mamy trzech administratorów
systemu, w Gminnym Ośrodku
Kultury dwóch, jedna lub dwie osoby będą obsługiwały system w
Gminnym Przedsiębiorstwie Komunalnym.
Systemy powiadomień SMS
funkcjonują w ponad 260 polskich
gminach. Stanowi to nieco ponad
10% z 2.478 wszystkich gmin w
Polsce. Działanie systemu powiadamiania jest bardzo pozytywnie
oceniane przez mieszkańców,
szczególnie ze względu na brak
kosztów związanych z otrzymywaniem informacji. Największym zainteresowaniem cieszą sie ostrzeżenia meteorologiczne i informacje
o planowanych przerwach w dostawie energii elektrycznej oraz informacje podatkowe i kulturalne.
- Mieszkańców Gminy Oleśnica prosimy o rejestrowanie się
w systemie, a także o przekazanie informacji o Gminnym Informatorze SMS swojej rodzinie i
znajomym - mówi Krzysztof Skórzewski.

ONI SĄ W SYSTEMIE
Dorota Bartczak, dyrektorka Gminnego Ośrodka Kultury: Na pewno
jest to bardzo fajna rzecz i cieszymy
się, że możemy z niej też przy okazji
skorzystać. W zakresie tej usługi jest
też przekazywanie informacji dotyczących imprez sportowych i kulturalnych.
Będziemy na bieżąco i systematycznie je rozsyłać. Na pewno sms-y dotyczące większych i ważniejszych imprez
dotrą do mieszkańców. To dla nas
nowa forma przekazywania wiadomości. Dotychczas mieszkańcy sami docierali do informacji, które zamieszczaliśmy na stronie internetowej GOK, w
prasie lokalnej, czy na portalach. Kto
szukał informacji, ten je znalazł. Dzięki
sms-om informacje o naszych działaniach kulturalnych i sportowych dotrą
także do tych, którzy do tej pory być
może nie byli zainteresowani naszą
ofertą. I może z niej skorzystaja... Możemy smsy wysyłać do wszystkich,
którzy się zalogują, a możemy do wybranych grup, w zależności od miejsca czy rodzaju działań.
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Jarosław Polański, prezes spółki
Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne: Zadeklarowaliśmy, że włączamy się w uruchamiany system, bo widzimy w nim same zalety. Da on możliwość powiadamiania bardzo
precyzyjnie mieszkańców - skonkretyzowanymi dla poszczególnych miejscowości informacjami. Z naszej strony wszelkie informacje o awariach, planowanych wyłączeniach, remontach
zostaną tą drogą przekazane określonej grupie naszych mieszkańców, tej,
którą sobie wybierzemy. Oczywiście
pod warunkiem, że ci mieszkańcy
będą chcieli z tego systemu korzystać.
Do tej pory robimy to powiadamianie
na zasadzie informacji dla sołtysów,
plakatów w sklepach, czy na słupach.
Z tego nie rezygnujemy, bowiem zdaję sobie sprawę, że na początku system nie będzie funkcjonował w bardzo szerokim gronie mieszkańców, ale
myślę, że z czasem będzie się on dynamicznie rozwijał. To w końcu informacja, która dotrze bezpośrednio do
każdego zainteresowanego...
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