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ŚWIATŁOWÓD
już wkrótce w Twoim domu



PROJEKT
„Zapewnienie dostępu do szerokopasmowego Internetu na obszarze koszalińskim województwa 
zachodniopomorskiego" nr POPC.01.01.00-32-0025/18. 

Celem projektu jest objęcie zasięgiem szerokopasmowego Internetu adresów, które dotychczas nie 
posiadały dostępu do Internetu, co pozwoli na zmniejszenie efektów wykluczenia cyfrowego
i społecznego oraz poprawę życia mieszkańców.

W ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (POPC) współfinansowanego ze środków 
europejskich ASTA-NET wybuduje na obszarze koszalińskim sieć światłowodową. Projekt pozwoli 
podłączyć do niezawodnego i szybkiego internetu  gospodarstwa domowe, firmy  i szkoły,
co przyczyni się do poprawy życia mieszkańców oraz poprawy warunków działalności podmiotów 
biznesowych i instytucjonalnych.

Ponad 21 000 gospodarstw domowych

103 szkoły objęte projektem

Ponad 1 500 kilometrów długości nowej sieci

Wartość dofinansowania: 69 662 423,17 zł

Termin realizacji projektu: do 28.12.2021 roku



GENERALNY WYKONAWCA
NA ZLECENIE ASTA-NET

kompleksowe realizacje inwestycji telekomunikacyjnych: 
planowanie, projektowanie i budowa sieci teletechnicznych
i szerokopasmowych.  

Przygotowanie koncepcji, w tym planowanie budżetu, wybór technologii
oraz analiza techniczna wykonalności

Wizje lokalne w terenie i mapowanie istniejącej infrastruktury

Projektowanie i budowa sieci kablowych miedzianych i światłowodowych

Projektowanie i budowa sieci przewodowych i bezprzewodowych

Modernizacja sieci teletechnicznych

Specjalistyczne pomiary telekomunikacyjne

Zarządzanie projektem inwestycyjnym budowy sieci, w tym kontrola kosztów,
jakości i harmonogramu

Kompleksowa realizacja budowy sieci telekomunikacyjnych



Sprawdzony dostawca internetu szerokopasmowego, który oferuje szeroki wachlarz starannie 
wyselekcjonowanych i przygotowanych usług, wśród których znajduje się m.in. telewizja cyfrowa. 

od 30 lat na rynku - lider w dostarczaniu usług 
telekomunikacyjnych na obszarze północnej Wielkopolski
oraz ościennych terenach województwa Zachodniopomorskiego.

Ponad 50 000 klientów

Ponad 80 000 gospodarstw domowych

Blisko 300 miejscowości

ASTA-NET dzięki Funduszom Europejskim od 2012 roku intensywnie realizuje inwestycje
z wykorzystaniem środków unijnych, których celem jest budowa sieci światłowodowej na obszarach 
wykluczonych cyfrowo, czyli tzw. obszarów białych plam oraz zapewnienie usług 
szerokopasmowego Internetu w miejscach pozbawionych infrastruktury telekomunikacyjnej.  

140 000 gospodarstw i firm w zasięgu sieci FTTH i HFC

Telewizja Światłowód Telefon



ASTA-NET I TELEKOM OPTIC
BUDUJĄ NOWOCZESNĄ SIEĆ ŚWIATŁOWODOWĄ

W ramach sieci mieszkańcy będą mogli korzystać z  internetu, telewizji cyfrowej oraz telefonu
w najnowszej technologii i najlepszej jakości. 

Dostęp do najnowocześniejszych technologii światłowodowych niesie za sobą olbrzymie korzyści
dla społeczeństwa w wielu dziedzinach życia, takich jak edukacja, życie kulturowe i zawodowe., 
przyczyniając się do zmniejszenia efektów wykluczenia cyfrowego i społecznego.

nieograniczony
transfer internetowy 

cyfrową jakość
obrazu i dźwięku 

nielimitowane połączenia
stacjonarne i komórkowe 

gwarancję
stabilności łącza dużą odporność

na zakłócenia 

gwarancję
bezpieczeństwa danych

odbiór usług internetu i telewizji
o minimalnych stratach sygnału  

CO ZYSKASZ?



ŚWIATŁOWÓD
DOM I FIRMA Z NAJSZYBSZYM INTERNETEM

Światłowód do domu - czyli z ang. Fiber to the home (FTTH), to prawdziwa rewolucja w przesyłaniu 
danych. Nieograniczone możliwości światłowodu pozwalają sprostać rosnącym wymaganiom 
użytkowników oczekujących najwyższej jakości usług. Powszechność technologii pozwala realizować
z sukcesem koncepcję, która zakłada dostarczenie światłowodu osobno do każdego domu, mieszkania 
lub firmy. Internet światłowodowy to doskonałe rozwiązanie dla wszystkich, którzy cenią sobie szybki
i stabilny dostęp do sieci.

Prędkość łącza ma dzisiaj wpływ na naszą pracę i sposób wypoczynku. Bardzo wysoka przepustowość 
światłowodu zapewnia prędkość przesyłania i pobierania danych. Im wyższa jest prędkość pobierania, 
tym krótszy czas ładowania filmu, czy ulubionego serialu. Ważny jest efekt, a dzięki dostępności łącza 
o prędkości 1 Gb/s dane pobierane są 8 razy szybciej.

Światłowód stworzony jest z przeźroczystego włókna szklanego oraz tworzyw sztucznych, a dane 
przesyłane są z wykorzystaniem sygnału optycznego, przez co łącze nie jest narażone na negatywny 
wpływ warunków atmosferycznych, czy zakłócenia, tak częste przy wykorzystaniu tradycyjnych 
środków przekazu. To bardzo istotne, jeżeli łącze internetowe jest najważniejszym narzędziem pracy.


