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KANAŁY RSS

RSS (Really Simple Syndication) to  format stworzony do przekazywania nagłówków wiadomości.  Tytuły  wiadomości  wraz z  krótkimi
streszczeniami dostępne są natychmiast po ich opublikowaniu w serwisie internetowym. Dzięki RSS nie musimy co chwilę odwiedzać strony
www serwisu tylko po to, żeby zobaczyć czy nie pojawiły się jakieś nowe wiadomości. Całą pracę zrobi za nas specjalny czytnik kanałów RSS,
który pobierze najnowsze nagłówki i zaprezentuje je nam w przejrzystej i czytelnej formie.

Zalety przeglądania informacji dostarczanych w postaci kanałów RSS to między innymi:

prostota - nie trzeba otwierać strony internetowej i klikać w szereg linków;
szybkość otrzymania nowych wiadomości - praktycznie natychmiast po publikacji;
zebranie aktualności z wielu źródeł w jednym miejscu - czyli w oknie wybranego przez Ciebie czytnika RSS; W jaki sposób korzystać z
kanałów RSS Siewierz.pl?

Aby odczytywać wiadomości RSS potrzebny jest odpowiedni program (czytnik) lub przeglądarka WWW, która posiada swój własny wbudowany
czytnik (Internet Explorer, Opera, Mozilla Firefox po zainstalowaniu odpowiedniej wtyczki). Jak już posiadasz odpowiednie oprogramowanie lub
przeglądarkę internetową, wystarczy że wybierzesz z których kanałów RSS chcesz otrzymywać wiadomości, dodasz ich adresy listy swojego
czytnika.

Kanały RSS Siewierz.pl podzielone są tematycznie:

Informacje z Miasta i Gminy Siewierz
http://www.siewierz.pl/siewierz/rss/informacje/informacja/3/
 
Imprezy, wydażenia, uroczystości odbywające się na terenie Gminy Siewierz
http://www.siewierz.pl/siewierz/rss/imprezy/impreza/3/
 
Ogłoszenie urzędowe
http://www.siewierz.pl/siewierz/rss/ogloszenia/ogloszenie/1/
 
Nowe wydania miesięcznika Kurier Siewierski
http://www.siewierz.pl/siewierz/rss/kuriery/kurier/3/
 
Przetargi
http://www.siewierz.pl/siewierz/rss/przetargi/przetarg/1/
 
Zapytania ofertowe
http://www.siewierz.pl/siewierz/rss/zapytania/zapytanie/1/
 
Ostrzeżenia meteorologiczne i inne
http://www.siewierz.pl/siewierz/rss/ostrzezenia/ostrzezenie/1/
 
Oferty pracy na wolne stanowiska
http://www.siewierz.pl/siewierz/rss/prace/praca/1/
 
Porządki obrad Sesji Rady Miejskiej w Siewierzu oraz obrad komisji
http://www.siewierz.pl/siewierz/rss/sesje/sesja/1/
 
Sprawozdania z pracy Burmistrza Miasta i Gminy Siewierz
http://www.siewierz.pl/siewierz/rss/sprawozdania/sprawozdanie/1/
 
Inwestycje realizowane na terenie Miasta i Gminy Siewierz
http://www.siewierz.pl/siewierz/rss/inwestycje/inwestycja/1/
 
Pozyskane środki unijne i krajowe
http://www.siewierz.pl/siewierz/rss/srodki/srodek/1/
 
Plany zagospodarowania przestrzennego, strategie, itp.
http://www.siewierz.pl/siewierz/rss/plany/plan/1/

http://www.siewierz.pl/siewierz/rss/informacje/informacja/3/
http://www.siewierz.pl/siewierz/rss/imprezy/impreza/3/
http://www.siewierz.pl/siewierz/rss/ogloszenia/ogloszenie/1/
http://www.siewierz.pl/siewierz/rss/kuriery/kurier/3/
http://www.siewierz.pl/siewierz/rss/przetargi/przetarg/1/
http://www.siewierz.pl/siewierz/rss/zapytania/zapytanie/1/
http://www.siewierz.pl/siewierz/rss/ostrzezenia/ostrzezenie/1/
http://www.siewierz.pl/siewierz/rss/prace/praca/1/
http://www.siewierz.pl/siewierz/rss/sesje/sesja/1/
http://www.siewierz.pl/siewierz/rss/sprawozdania/sprawozdanie/1/
http://www.siewierz.pl/siewierz/rss/inwestycje/inwestycja/1/
http://www.siewierz.pl/siewierz/rss/srodki/srodek/1/
http://www.siewierz.pl/siewierz/rss/plany/plan/1/


Urząd Miasta i Gminy Siewierz, 42-470 Siewierz, ul. Żwirki i WIgury 16, tel. 32 64 99 400, e-mail: siewierz@siewierz.pl
Burmistrz Miasta i Gminy Siewierz mgr Zdzisław Banaś


