Informujemy, iż został uruchomiony bezpłatny punkt dostępu do Internetu dla osób
korzystających z węzła przesiadkowego przy ul. Feliksa Hajduka. Bezprzewodowy dostęp tzw. hot
spot funkcjonuje w ramach zrealizowanego przez miasto Cieszyn projektu pn. „Stworzenie sieci
publicznych punktów dostępu do Internetu w Cieszynie” i stanowi kontynuację punktu działającego
pierwotnie na terenie dworca PKS.
Jednocześnie przypominamy, iż w ramach całego systemu w mieście wszyscy zainteresowani
mogą skorzystać z bezpłatnego dostępu do Internetu za pomocą komputerów stacjonarnych w 3
pracowniach komputerowych; poprzez infokioski w 8 punktach miasta oraz za pomocą urządzeń
przenośnych w 4 wyznaczonych strefach. Od uruchomienia punktów w 2010 roku cieszą się one
niezmiennie zainteresowaniem mieszkańców i turystów. Miesięcznie średnio korzysta z nich ok. 6300
osób. Szczegółowy opis lokalizacji dostępu do Internetu prezentuje poniższa lista:
Pracownie komputerowe:
1. Czytelnia Biblioteki Miejskiej – ul. Głęboka 15 (9 stanowisk komputerowych).
2. Filia Biblioteki Miejskiej – ul. Kamienna 3c (3 stanowiska komputerowe).
3. Dom Spokojnej Starości – ul. Mickiewicza 13 (3 stanowiska komputerowe).
W każdej pracowni znajduje się 1 stanowisko przystosowane do korzystania przez osoby
niedowidzące i niewidome, dzięki zastosowaniu odpowiednich urządzeń i oprogramowania tj.
klawiatury z nakładkami Braille’a, oprogramowania udźwiękowiającego system operacyjny,
syntezatora mowy, odtwarzacza systemu Daisy (międzynarodowy system zapisu cyfrowych książek
mówionych dla niewidomych), a także oprogramowania powiększającego zawartość ekranu.
Infokioski:
1. Urząd Miejski w Cieszynie – Rynek 1 (I piętro, korytarz przy pok. nr 12).
2. Starostwo Powiatowe – ul. Bobrecka 29 (1 przed wejściem głównym, 2 w holu przy schodach,
1 na I piętrze w pok. nr 107).
3. Starostwo Powiatowe - ul. Szeroka 13 (hol na parterze przy wejściu).
4. Uniwersytet Śląski – ul. Bielska 62 (budynek główny, hol na parterze).
5. Szpital Śląski – ul. Bielska 4 (izba przyjęć, hol na parterze).
6. Urząd Miejski w Cieszynie - ul. Kochanowskiego 14.
7. Hala widowiskowo-sportowa – ul. Sportowa 1 (hol główny obok windy).
8. Zamek Cieszyn – ul. Zamkowa 3A (hol budynku oranżerii).
Można na nich przeglądać większość zasobów sieci Internet, jak również można wysyłać
wiadomości elektroniczne. Urządzenia te są przystosowane do korzystania przez osoby
niepełnosprawne poruszające się na wózkach inwalidzkich dzięki funkcji regulacji wysokości.
Hotspoty WiFi: bezprzewodowy dostęp do Internetu w wybranych strefach miasta:
1.
2.
3.
4.

Rynek.
Park na Górze Zamkowej.
Park Pokoju.
Węzeł przesiadkowy przy ul. Feliksa Hajduka.
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