
Sieć ko-
lorowych 
k a b l i 
o p l a t a 
na razie 
centrum 
miasta. 
W śród-
mieściu 
u ł o ż o -
n y c h 
zostanie 
łączn ie 
17 km 

świa-

tłowodów. Prace, które potrwają 
do kwietnia i pochłoną 10 mln zł, 
w 40 procentach dofinansowane 
są przez Unię Europejską. Dota-
cję w wysokości aż 85 procent 
zabrzański samorząd pozyskał na 
kolejne dwa etapy projektu, dzięki 
którym sieć światłowodowa po-
wstanie w kolejnych dzielnicach. 
Łącznie w mieście ułożonych zo-
stanie prawie 80 km kabli. Ich 
uzupełnieniem będzie sześć masz-
tów nadawczych umożliwiających 
dostęp do sieci bezprzewodowej. 
Koszt ich budowy to 2,4 mln zł. 

– To bardzo ważny dla miasta 
projekt, ponieważ dzięki niemu 
powstaje nowoczesna infrastruk-
tura, która będzie dostępna dla 
wszystkich operatorów – podkre-
śla Ewa Jasionek, zastępca dyrek-
tora ds. informatyzacji Miejskiego 
Zarządu Dróg i Infrastruktury In-
formatycznej w Zabrzu. Nowa sieć 
w centrum zostanie udostępniona 
dostawcom Internetu bezpośred-
nio po zakończeniu prac. W pozo-
stałych dzielnicach, ze względu na 
wysokość unijnego dofinansowa-
nia, obowiązywać będzie 5-letnia 

karencja. 
Nowa sieć 
połączy wszystkie 
placówki miejskie, w tym 
szkoły, biblioteki i urzędy. Przesył 
danych między nimi stanie się 
dzięki temu szybszy i niezawod-
ny. Do sieci podłączone zostaną 
infokioski, czyli zlokalizowane 
w miejscach użyteczności publicz-
nej terminale z dostępem do Inter-
netu. W Zabrzu przybędzie również 
tzw. hot-spotów, czyli miejsc ofe-
rujących darmowy bezprzewodowy 
dostęp do globalnej sieci. Nowa 
sieć ma też usprawnić działanie 
miejskiego monitoringu.
– Chcemy realizować zadania sa-
morządu, korzystając z najnowo-
cześniejszych dostępnych rozwią-
zań. Budowa szerokopasmowej 
sieci światłowodowej jest niezwy-

kle 
istot-

n y m 
przedsięwzię -

ciem w zakresie budowy społe-
czeństwa informacyjnego – pod-
sumowuje prezydent Zabrza 
Małgorzata Mańka-Szulik.   (hm)

Słynny musical 
wraca do 
Zabrza 

Chciałbyś zgłosić jakiś problem, 
interwencję, a może pochwałę? 

Czekamy na Twój telefon 
pod numerem 32 230-84-51

Telefoniczny Dyżur 
Redakcyjny

piątek 11.30 - 13.30
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W najbliższy 
weekend będziemy 

obchodzić urodzi-
ny najpopularniej-

szego autora 
książek dla dzieci

karencja. 
Nowa sieć 
połączy wszystkie 

kle 
istot-

n y m 

Na ulicach zagościły niewielkie koparki, a do wykopanych 
przez nie wąskich wykopów natychmiast trafiają kolorowe 
kable. W Zabrzu trwają prace związane z budową szero-
kopasmowej sieci światłowodowej. Dzięki niej dostęp do 
Internetu będzie znacznie szybszy i łatwiejszy.

Niewielkie koparki 
to ostatnio częsty 
widok na ulicach 

w centrum
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R E K L A M A . . . .

W ZABRZU TRWA BUDOWA SZEROKOPASMOWEJ SIECI ŚWIATŁOWODOWEJ

Kilometry kabli 
oplatają miasto

Jeden z działających 
w Zabrzu infokiosków

TAKIE SĄ LICZBY
80 km długości będzie miała nowa sieć światłowodowa w Zabrzu
6 masztów nadawczych umożliwi dostęp do sieci bezprzewodowej 
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