07.04 – 13.04.2014
Najnowsze wiadomości
Darmowy internet w Staszowie. Od kilku dni można korzystać z darmowego internetu na terenie
Staszowa. Umożliwia to sieć 12 hot-spotów zainstalowanych w popularnych miejscach na terenie miasta,
między innymi w Rynku czy parkach miejskich. Sieć darmowego dostępu do sieci internet to efekt
realizowanego między innymi na terenie gminy Staszów dużego projektu pn. „E-Świętokrzyskie”. Całość
inwestycji to koszt 1,4 mln złotych z czego, aż 1,19 mln złotych zostało pozyskane z Unii Europejskiej.
W ramach przedsięwzięcia wybudowano ponad 14 kilometrów miejskiej sieci światłowodowej. Ponadto na
terenie miasta ulokowano 12 nadajników, w miejscach publicznie dostępnych. Po długim czasie oczekiwania
Urząd Komunikacji Elektronicznej wydał pozytywną decyzję dotyczącą sieci darmowego internetu. Od kilku
dni można testować darmowe łącza.
Zgodnie z decyzją prezesa UKE zasięg darmowego internetu będzie obejmował obszar w promieniu
do 100 metrów od nadajnika. Czas pojedynczej sesji to maksimum 45 z 15 minutową przerwą. Prędkość
pobierania i wysyłania danych wyniesie do 512 kb na sekundę. Korzystanie z darmowego internetu nie będzie
limitowane. Aby skorzystać z sieci hot-spot należy najpierw zaakceptować regulamin. Dzięki zaangażowaniu
władz samorządowych pozyskano dodatkowe pieniądze na rozszerzenie projektu o budowę miejskiego
monitoringu, który na terenie miasta działa od maja 2013 roku.
Rozkład hot -spotów znajduje się pod linkiem

https://maps.google.com/maps/ms?msid=213589022837008945964.0004de565da9468d76c05
&msa=0

Kalendarz
Wtorek (8 kwietnia) – Zastępca burmistrza Tomasz Fąfara weźmie udział w spotkaniu Wojewódzkiej
Rady Programowej OHP, które odbędzie się w Kielcach. Początek od godziny 12.
Środa (9 kwietnia) – o godzinie 13 burmistrz Romuald Garczewski spotka się z nauczycielami szkół
podległych Urzędowi Miasta i Gminy.
O godzinie 17.30 w sali Konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie burmistrz Romuald
Garczewski spotka się z mieszkańcami osiedla „Staszówek”.
Czwartek (10 kwietnia) – W przedszkolu numer 8 w Staszowie odbędzie się kiermasz ozdób
wielkanocnych. Początek o godzinie 16.
W Powiatowym Centrum Sportowym burmistrz Romuald Garczewski weźmie udział w uroczystej
prezentacji drużyny piłkarzy ręcznych „Centrum” Staszów. Początek o godzinie 16.
Piątek (11 kwietnia) – W tym dniu przypada 489 rocznica nadania Praw Miejskich dla Staszowa.
Uroczystości związane z rocznicowymi obchodami rozpoczną się o godzinie 16.30. Kulminacją obchodów
będzie uroczysta sesja Rady Miejskiej, która rozpocznie się o godzinie 17 w Staszowskim Ośrodku Kultury,
podczas sesji nastąpi uroczyste wręczenie honorowych odznak „Zasłużony Dla Miasta”. Zwieńczeniem
obchodów będzie część artystyczna, w której będzie można obejrzeć wystawę Jadwigi Kotlarz i wysłuchać
spektaklu teatralno - poetycko – muzycznego w wykonaniu Jana Nowickiego z zespołem (szczegóły
obchodów podaliśmy w zaproszeniu).
Sobota (12 kwietnia) – W Pustelni Złotego Lasu w Rytwianach burmistrz Romuald Garczewski
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weźmie udział w spotkaniu poświęconym osobie Jana Pawła II, w ramach organizowanych „Rekolekcji z
Janem Pawłem II”. Początek spotkania o godzinie 11.
Niedziela (13 kwietnia – W sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie odbędzie się
spotkanie Zarządu Miejsko – Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP. Początek od godziny
10.
Na rynku w Staszowie odbędą się warsztaty wielkanocne w ramach realizowanego przez Staszowski
Ośrodek Kultury projektu „Wielka Noc – Wielka Moc. Tradycja ma przyszłość". W Niedzielę Palmową, 13
kwietnia na Staszowskim rynku pojawi się osiem stoisk tematycznych, na których będzie można nie tylko
wykonać stroiki czy kartki wielkanocne, ale też poznać i spróbować najlepszych świątecznych specjałów. W
ramach projektu odbędzie się również konkurs na najpiękniejszą palmę wielkanocną z atrakcyjnymi
nagrodami. Początek od godziny 10.
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