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Światłowodowy Powiat Słupski
Orange Polska zakończył budowę sieci światłowodowej w powiecie słupskim, realizowaną
przy wsparciu unijnych funduszy. Superszybki internet dotarł do blisko 2 300 gospodarstw
domowych w gminach Główczyce, Ustka i Smołdzino. To pierwszy ukończony przez firmę
projekt w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (POPC) 2014-2020.
W ramach zrealizowanego projektu w 28 miejscowościach powiatu słupskiego wybudowano
sieć światłowodową o łącznej długości 281 km. Całkowity koszt projektu to ponad 6,6 mln zł,
z czego ponad 3,1 mln pochodzi ze środków unijnych.
- Wypełnianie internetowych białych plam na mapie Polski jest jednym z celów, które Orange
Polska realizuje współpracując z samorządami. Szybki internet to więcej możliwości na rynku
pracy i w biznesie. To także łatwiejszy dostęp do nauki i rozrywki. Jestem dumny, że dzięki
naszej współpracy mieszkańcy trzech kolejnych gmin zyskali dostęp do superszybkiego
światłowodu - powiedział Jean-François Fallacher, prezes Orange Polska.
Dzięki inwestycjom realizowanym przez Orange Polska w wyniku rozstrzygnięć pierwszego
konkursu o dofinansowanie POPC światłowód Orange o prędkości nawet 300 Mb/s dotrze
do ponad 14 tys. gospodarstw domowych. Oprócz słupskiego, będzie dostępny także w 7
innych powiatach: kłodzkim, lwóweckim, krośnieńskim, gorzowskim, nowosolskim,
sulęcińskim i bytomskim. Inwestycje w tych powiatach zostaną zakończone jeszcze w tym
roku.
Łącznie, w ramach pierwszego i drugiego konkursu o dofinansowanie z POPC Orange Polska
wybuduje sieć światłowodową dla ponad 370 tysięcy gospodarstw domowych i ponad 3 tys.
szkół na terenie kilkuset gmin w całym kraju. Na realizację tych inwestycji operator
przeznaczy 289 milionów zł własnych środków, uzupełniając je o 744 milionów zł
dofinansowania ze środków europejskich.
****
Orange Polska realizuje bardzo ambitny plan inwestycyjny budowy sieci światłowodowej.
Dzięki niemu super szybki internet dociera już do ponad 3 mln gospodarstw domowych w
całym kraju. Zgodnie z ogłoszonym planem strategicznym na rozbudowę sieci światłowodowej
w Polsce w latach 2016 – 2020 firma planuje przeznaczyć ok. 4 mld zł. Dzięki temu z usługi
Orange Światłowód będzie mogło skorzystać nawet 5 mln gospodarstw domowych.

Kontakt dla mediów:
Wojciech Jabczyński,
Rzecznik Orange Polska
biuro.prasowe@orange.com
https://twitter.com/RzecznikOrange
Nasz blog: www.blog.orange.pl

2

