Bezpłatny internet w Poznaniu i okolicach

Poznań oferuje swoim mieszkańcom i turystom bezprzewodowy dostęp do internetu. Dla
biznesmenów jest on istotnym narzędzie komunikacji, dla gości miasta – możliwość dzielenia się na
gorąco wrażeniami z pobytu w stolicy Wielkopolski i jej okolicach. Ważne, że dla wszystkich jest
dostępny bezpłatnie.

Poznań
Poznańska sieć bezprzewodowa swym zasięgiem obejmuje całe Stare Miasto i okolice Placu Wolności,
a także Ostrów Tumski, a sieć nadajników jest rozbudowywana wzdłuż głównych ulic. Więcej
informacji: wireless.poznan.pl

Co zrobić by skorzystać z miejskiej sieci?
1. Włączyć obsługę sieci Wi-Fi w swoim urządzeniu.
2. Odnaleźć na liście sieć wireless.poznan.pl i połączyć się z nią

3. Otworzyć przeglądarkę i wpisać adres dowolnej strony - spowoduje to przekierowanie na stronę
logowania do sieci
4. Zaakceptować regularmin i rozpocząć korzystanie z sieci.
5. Sesja trwa 1 godzinę - po tym czasie należy zalogować się ponownie.

Internet w okolicach Poznania
Punkty wolnego dostępu do internetu
można również znaleźć w wielu
podpoznańskich gminach. Wystarczy
włączyć połączenie Wi-Fi, odnaleźć
właściwą sieć i się zalogować.

Kleszczewo

W Kleszczewie internet bezprzewodowy jest dostępny w następujących lokalizacjach:
●

Urząd Gminy w Kleszczewie (ul. Poznańska 4)

Mosina

W Mosinie internet bezprzewodowy jest dostępny w następujących lokalizacjach:
●
●

Urzędzie Miejskim w Mosinie (Pl. 20 Października 1)
Plac 20 Października

Informacje techniczne:
●
●
●

Nazwa sieci: TESAT_Mosina.pl
Warunki dodatkowe: blokada torrentów
Czas sesji: 2 godziny

Oborniki

W Obornikach internet bezprzewodowy jest dostępny w następujących lokalizacjach:
●
●
●
●
●
●

Urząd Miejski (ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 76),
Urząd Skarbowy (Rynek),
amfiteatr Obornickiego Ośrodka Kultury,
boisko Obornickiego Centrum Sportu,
boisko Szkoły Podstawowej nr 2,
boisko Szkoły Podstawowej nr 3

Informacje techniczne:
●
●
●
●

Nazwa sieci: Hotspot
Warunki dodatkowe: wymagana akceptacja regulaminu
Czas sesji: 1 godzina
pomoc: telefon +48 695 214 749, e-mail: hotspot@piosik.pl (od poniedziałku do piątku w godzinach
od 8 do 20)

Pobiedziska

W Pobiedziskach internet bezprzewodowy jest dostępny w następujących lokalizacjach:
●
●

Dworzec PKP
Urząd Miasta i Gminy (ul. Kościuszki 4)

Informacje techniczne:
●

Nazwa sieci: Pobiedziska-FREE

Swarzędz

W Swarzędzu internet bezprzewodowy jest
dostępny w następujących lokalizacjach:

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Ratusz
Straż Pożarna
Szkoła Podstawowa nr 1
Cech Stolarzy
Policja
Biblioteka Publiczna
Przedszkole nr 1
Szkoła Podstawowa nr 4
SCSiR
Hala K.S. „Unia”
ZGK
Ośrodek Kultury
Gimnazjum nr 2
Wydział Komunikacji
Dworzec PKP

Informacje techniczne:
●
●
●

Nazwa sieci: SWARMAN
Warunki dodatkowe: wymagana akceptacja certyfikatu (więcej informacji tutaj)
Dodatkowe informacje

Śrem

W Śremie internet bezprzewodowy jest dostępny w następujących lokalizacjach:
●
●
●
●

Szkoła Podstawowa Nr 1, ul. Kochanowskiego
Szkoła Podstawowa Nr 4, ul. Roweckiego
Szkoła Podstawowa Nr 6, ul. Konstytucji 3 Maja
Gimnazjum nr 1, ul. Chłapowskiego

●
●
●
●
●
●

Gimnazjum nr 2, ul. Szkolna
Oddział Zamiejscowy UAM w Śremie
Spółdzielnia Mieszkaniowa, ul. Chłapowskiego
Pl. 20 Października (Rynek)
Hotel Sportowy, Park im. Powstańców Wlkp., ul. Parkowa
Deptak na Jezioranach (ul. Chłapowskiego / ul. Grunwaldzka)

Informacje techniczne:
●
●
●

Nazwa sieci: NR WWW.HOTSPOT.SREM.PL
Warunki dodatkowe: wymagana rejestracja w systemie (więcej informacji: www.sreman.pl)
Czas sesji: brak ograniczeń

Jeśli ciągle brakuje zasięgu...
Większość centrów handlowych oferuje bezpłatny dostęp do swoich
sieci bezprzewodowych. Warto też zapytać w restauracji czy
kawiarni. Wiele lokali udostępniania hasła dostępowe na prośbę
swoich gości.

