Pytanie:
W ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na terenie naszej gminy kilka miejscowości
ma być przyłączonych do szerokopasmowego internetu. Kilka niestety nie zostało objętych jak
np: Grabowiec, Lipno, Radomia, Orzewo.
W związku z powyższym mam parę pytań:
- w jaki sposób następowało objęcie Programem, czy Gmina miała na to wpływ?
- czy istnieje możliwość objęcia tym programem miejscowości nie objętych do tej pory?
W obecnych czasach dostęp do szybkiego internetu to wręcz niezbędna konieczność, w naszej
miejscowości (Grabowiec) dostępny jest radiowy, który często nie działa jak należy, z sieci
komórkowych dostęp jest jeszcze gorszy, co powoduje, że problem braku dostępu do łączy
stabilnych staje się coraz bardziej dokuczliwy.
Piotr Wojciechowski
Odpowiedź:
Informuję, iż budowę sieci światłowodowej na terenie gminy Świdnica realizuje firma Orange
w ramach projektu POPC2 (Program Operacyjny Polska Cyfrowa).
Niestety miejscowości Grabowiec, Lipno, Świdnica, Radomia i Orzewo nie zostały ujęte w ww.
projekcie.
Lista powstała wiele lat temu przy udziale UKE (Urząd Komunikacji Elektronicznej). W projekcie
zostały uwzględnione miejscowości: Buchałów, Drzonów, Koźla, Letnica, Piaski, Rybno i Słone.
Planowany termin zakończenie projektu to lipiec 2020 r. Z informacji, jakie posiadamy od
przedstawiciela ﬁrmy Orange wynika, że instalacje w ramach uruchomionego programu cały czas
trwają i na chwilę obecną są opóźnione w realizacji około rok czasu.
Na terenie gminy Świdnica aktualnie do światłowodu podpięte zostały jedynie szkoły
(https://uniaswiatlowodowa.pl/zielonogorski/swidnica/instalacje)
Po zakończeniu projektu ﬁrma Orange deklaruje, że będzie robiła tzw. ,,dogęszczanie”. Będzie to
dotyczyło zarówno pominiętych pojedynczych adresów, nowych punktów adresowych, jak i
miejscowości nie uwzględnionych dotychczas w projekcie.
Już w tej chwili można składać na stronie
https://www.orange.pl/view/sfh deklaracje
skorzystania ze światłowodu firmy Orange.
Aktualnie firma Orange oferuje jedynie usługę ,,Internet Domowy” na kablach miedzianych lub
internet LTE. Każdy zainteresowany, na stronie internetowej Orange, może zweryﬁkować
wstępnie swoją lokalizację pod kątem obecnie dostępnych usług, np. Orange Internet na łączach
miedzianych. Jednak dopiero po złożeniu formalnego zamówienia do danej lokalizacji, firma
Orange sprawdza techniczną możliwość świadczenia usługi.
Wszyscy operatorzy telefonii komórkowej oferują usługę internet LTE z modemem z zewnętrzną
anteną, która znacznie poprawia zasięg i jakość usługi.
Jednocześnie informuję, że Gmina Świdnica zwróciła się do ﬁrmy Terra Telecom Sp. z o.o. o
sprawdzenie i poprawę jakości świadczonych usług.
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