Mobilny Janusz Zemke

Bydgoski poseł do Parlamentu Europejskiego postanowił iść z duchem czasu. Dzięki specjalnej aplikacji jego
stronę internetową można od teraz przeglądać także w iPhone'ach i iPodach.

Posiadanie strony internetowej przez polityka stało się w dzisiejszych czasach czymś wręcz wymaganym. Jednak od momentu
pojawienia się tzw. smartfonów - telefonów nowej generacji, które są po części komputerami i umożliwiają korzystanie z
internetu - to właśnie przy ich pomocy ludzie często przeglądają zawartość sieci. Problem w tym, że często witryny nie są
przystosowane do smartfonów, co uniemożliwia wygodne ich przeglądanie (często występuje np. słaba czytelność niektórych
elementów na małym ekranie telefonu).
Takich kłopotów nie przysporzy nam już strona internetowa Janusza Zemke, przystosowana do telefonów nowej generacji. Jak
czytamy na stronie internetowej polityka: Dorównując standardom swoich kolegów posłów w Parlamencie Europejskim z wielu
krajów Europy, od 20 marca br. Janusz Zemke dysponuje - jako pierwszy polityk w Polsce - aplikacją, pozwalającą śledzić
stronę internetową na ekranach iPhone'a oraz iPoda. Aplikacja pozwala na wygodne czytanie tekstów strony na małym ekranie,
a nie tylko oglądanie jej miniaturki. Zapewnia także stały dostęp do bieżących informacji natychmiast po ich ukazaniu się w sieci
(aktualności, komunikaty) oraz łatwy kontakt: wybranie numeru telefonu, skrzynki pocztowej czy lokalizacji na mapie - wszystko
jednym dotknięciem palca.
Co do samej strony internetowej bydgoskiego posła, prezentuje się ona co najmniej solidnie - w oddzielnych działach możemy
znaleźć informacje dotyczące Parlamentu Europejskiego, działalności Janusza Zemke w regionie, czy poznać jego zdanie na
wybrany temat. Sporo miejsca poświęcono inicjatywom regionalnym, takim jak staże studenckie. Podany jest również adres
e-mailowy do korespondencji. A jak prezentują się strony internetowe innych bydgoskich polityków?
Wiele zarzucić nie można witrynie Radosława Sikorskiego, może poza tym, że wciąż jest ona mocno skoncentrowana na
prezydenckich prawyborach. Ciekawostką jest oddzielny dział poświęcony rodzinie Ministra Spraw Zagranicznych. Po kliknięciu
w konkretną zakładkę mamy także dostęp do informacji prasowych, dotyczących Sikorskiego. Skontaktować się z posłem
możemy poprzez specjalny formularz kontaktowy, a także poprzez wiele portali społecznościowych - wszystkie są wymienione
na stronie.
Nieco gorzej prezentuje się strona Ryszarda Czarneckiego. Jest uboższa w materiały, mamy za to dostęp do prowadzonego
przez europosła videobloga. Skromnie prezentują się witryny Tadeusza Zwiefki i Eugeniusza Kłopotka. Na stronie Zwiefki
sporo miejsca poświęcono encyklopedycznym informacjom o Unii Europejskiej, razi za to - podobnie jak w przypadku adresu
www Kłopotka - brak często aktualizowanego działu publikacji.
(www.infobydgoszcz.pl, 2 kwietnia 2010 r., Łukasz Hałajda)
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