
 

 

 

 PIEKARY.NET Sebastian Haider, Grzegorz Czempik
ul.  Bytomska  159,     41-940  Piekary  Śląskie
NIP: 498-01-50-382 
nr rach.:   13 1050 1621 1000 0022 5318 7252
 

 

 
 
TYTUŁ PROJEKTU 
Rozwój społeczeństwa informacyjnego w Piekarach Śląskich 
technologii światłowodowej o wysokim statusie innowacyjności
 
WARTOŚĆ CAŁKOWITA PROJEKTU:    
 
KWOTA DOFINANSOWANIA:    322
 
Nazwa programu operacyjnego: 
Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007
 
Nazwa i numer priorytetu programu operacyjnego:

2. Społeczeństwo Informacyjne

Nazwa i numer działania: 
2.1. Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego

 
Krótki opis projektu: 
Przedmiotem projektu jest budowa i rozwój sieci dystrybucyjnej na terenie Piekar Śląskich. Projekt 
obejmuje budowę sieci zarówno na bazie własnej kanalizacji
dzierżawionej od innego operatora. Planowany jest także zakup i wdrożenie systemu bezpieczeństwa 
zarządzania siecią. Zastosowana technologia światłowodowa jest nowoczesna i innowacyjna. Dzięki 
znaczącej poprawie jakości i zasięgu infrastruktury teletechnicznej, inwestycja przyczynia się do 
zwiększenia dostępu do Internetu szerokopasmowego i jest działaniem prewencyjnym przeciw 
wykluczeniu cyfrowemu. 
 
Miejsce realizacji projektu: 
Województwo: Śląskie, Powiat: m. Piekary 

 

 
 

 
informacje o projekcie

dofinansowanym z funduszy UE

Sebastian Haider, Grzegorz Czempik 
940  Piekary  Śląskie 

nr rach.:   13 1050 1621 1000 0022 5318 7252 

REGON: 277629246              Wpis do Rejestru
Przedsiębiorców Telekomunikacyjnych nr 3192
tel. +48 32 76 86 101   fax. 
www.piekary.net     e-mail: 

Rozwój społeczeństwa informacyjnego w Piekarach Śląskich – Budowa i rozwój sieci dystrybucyjnej w 
technologii światłowodowej o wysokim statusie innowacyjności. 

WARTOŚĆ CAŁKOWITA PROJEKTU:    466 407,57 PLN 

322 640,19 PLN 

 
Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 

Nazwa i numer priorytetu programu operacyjnego: 
acyjne 

Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego 

Przedmiotem projektu jest budowa i rozwój sieci dystrybucyjnej na terenie Piekar Śląskich. Projekt 
obejmuje budowę sieci zarówno na bazie własnej kanalizacji teletechnicznej jak i na kanalizacji 
dzierżawionej od innego operatora. Planowany jest także zakup i wdrożenie systemu bezpieczeństwa 
zarządzania siecią. Zastosowana technologia światłowodowa jest nowoczesna i innowacyjna. Dzięki 

i i zasięgu infrastruktury teletechnicznej, inwestycja przyczynia się do 
zwiększenia dostępu do Internetu szerokopasmowego i jest działaniem prewencyjnym przeciw 

Województwo: Śląskie, Powiat: m. Piekary Śląskie, Gmina: Piekary Śląskie 

informacje o projekcie 
dofinansowanym z funduszy UE 

 

REGON: 277629246              Wpis do Rejestru 
Przedsiębiorców Telekomunikacyjnych nr 3192 

+48 32 76 86 101   fax. +48 32 76 86 109 
mail: biuro@piekary.net 

 

Budowa i rozwój sieci dystrybucyjnej w 

Przedmiotem projektu jest budowa i rozwój sieci dystrybucyjnej na terenie Piekar Śląskich. Projekt 
teletechnicznej jak i na kanalizacji 

dzierżawionej od innego operatora. Planowany jest także zakup i wdrożenie systemu bezpieczeństwa 
zarządzania siecią. Zastosowana technologia światłowodowa jest nowoczesna i innowacyjna. Dzięki 

i i zasięgu infrastruktury teletechnicznej, inwestycja przyczynia się do 
zwiększenia dostępu do Internetu szerokopasmowego i jest działaniem prewencyjnym przeciw 


