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__ Joanna Malon
Urząd Marszałkowski

Jeden z największych projektów unijnych w historii wo-
jewództwa lubuskiego właśnie został zakończony. To pro-
jekt „ Szerokopasmowe Lubuskie” .

Koszt inwestycji to 152 mln zł, z czego 30% stanowi do-
finansowanie z Lubuskiego Regionalnego Programu Opera-
cyjnego. W ramach przedsięwzięcia, beneficjent Orange 
Polska zbudował 1418 km sieci internetu szerokopasmo-
wego. W zasięgu usług szerokopasmowych znalazło się 326 
miejscowości zakwalifikowanych wcześniej jako tzw. białe 
plamy. Wybudowano również nowe węzły transmisyjne na 
terenie całego województwa. Sieć ma charakter otwarty 
– jest gotowa do obsługi wszystkich operatorów zaintere-
sowanych rozwojem sieci dostępowej i świadczeniem usług 
detalicznych.

,,Szerokopasmowe Lubuskie” na znacznych obszarach 
regionu zakończyło ryzyko cyfrowego wykluczenia. Ponad 
52 tysiące osób mieszkujących na terenach wiejskich zy-
skało możliwość dostępu do internetu. Tym samym Lubu-

skie, jako pierwszy region w Polsce zagwarantuje lokalnym 
operatorom telekomunikacyjnym dostęp do światłowodo-
wej sieci internetowej. 

Jako pierwsi podpisaliśmy umowę na realizację projek-
tu i jako pierwsi go kończymy – podkreśla Elżbieta Polak - 
marszałek lubuski. – Nie ma postępu technologicznego bez 
Internetu. Zaproponowaliśmy metodę zaprojektuj-wybu-

duj, podobnie jak w przypad-
ku inwestycji wodociągowych 
i kanalizacyjnych. Ona się 
sprawdziła, choć nie obeszło 
się bez problemów. Sprostali-
śmy temu zadaniu.

Marszałek podkreśliła, że 
pieniądze zainwestowane 
w projekt Szerokopasmowe 
Lubuskie już procentują. – 
Bardzo ważne jest oddziały-
wanie tego projektu na inne 
prorozwojowe przedsięwzię-
cia , takie jak e-urząd, e-ra-
diologia, e-zdrowie i wiele 
innych, które podejmujemy 
z wykorzystaniem Internetu 
– dodała. – To, że w regionie 
jest dostęp do sieci szeroko-
pasmowej sprawia, że jeste-
śmy na bardzo dobrej pozycji 
startowej w nowej perspek-
tywie finansowej.

W konferencji wzięła udział 
podsekretarz stanu w Mini-
sterstwie Administracji i Cy-

fryzacji Małgorzata Olszewska. – Cieszymy się z realizacji 
tego projektu w woj. lubuskim, mam nadzieję, że inne re-
giony pójdą śladem waszego sukcesu – powiedziała.

16 czerwca 2014 r. w  regionie odbyły  się również trzy 
spotkania, podczas których mieszkańcy  mogli dowiedzieć 
się o możliwościach, jakie dziś daje Internet i świętować  
wspólny sukces. Dwa z tych spotkań odbyły się w Dąbro-
szynie oraz w Tylewicach – miejscowościach, które do nie-
dawna były jeszcze tzw. „białymi plamami” na mapie sieci 
szerokopasmowych. Tam przygotowano dla nich specjalne 
eventy związane m.in. z tematyką internetową. Uczest-
nicy konferencji w Zielonej Górze – mogli śledzić on-line 
wydarzenia w Dąbroszynie i Tylewicach oraz rozmawiać 
z mieszkańcami tych miejscowości za pośrednictwem sieci 
światłowodowych wybudowanych w ramach projektu.

LUBUSKI  REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY

lUbUsKIe pIeRWsZe W polsce stWoRZyło MIesZKAńcoM noWe sZAnse nA KoRZystAnIe Z InteRnetU.  
Z sUKceseM ZAKońcZono WłAŚnIe RegIonAlny pRoJeKt sZeRoKopAsMoWy.

JUż nIe MA bIAłycH plAM! 

__ Z oKAZJI ZAKońcZenIA tAK WAżnego DlA RegIonU pRZeDsIęWZIęcIA W ZIeloneJ góRZe oDbyłA sIę KonFeRencJA 
poDsUMoWUJĄcA pRoJeKt (Fot. D. ŚWIDeRsKA)
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