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Otóż w Polsce realizowanych jest 14 dużych projektów 
tego typu, oprócz sieci szerokopasmowej w Wielko-
polsce za zakończone uznać należy podobne projekty 
w województwach: lubuskim, pomorskim, dolnoślą-
skim, a wkrótce – w lubelskim. Tymczasem operatorzy 
lokalni jako potencjalni operatorzy komercyjni średnio 
garną się do udziału w tych przedsięwzięciach twier-
dząc (np. Vectra), że w tej chwili nie widać zarobku 
w części dotyczącej eksploatacji sieci ostatniej mili 
podłączonych do sieci szkieletowych.
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Z głową po unijną kasę

Jest kilka istotnych zmian. Poprzednio duże inwe-
stycje przeprowadzały głównie samorządy, a dotacje 
były dla średnich i małych operatorów. Teraz dota-
cje są praktycznie wyłącznie dla operatorów, bez 
ograniczenia co do ich wielkości. Mogą więc zgłosić 
się zarówno mali, jak i duzi. Ci drudzy na pewno są 
w lepszej sytuacji, bo po prostu duży może więcej. 
Choć z prowadzonych przeze mnie rozmów wynika, 
że ci najwięksi chętnie sięgną po duże projekty, 
ale chcą współpracować na lokalnych rynkach z 
mniejszymi podmiotami – mówi dr Krzysztof Heller 
z firmy doradczej InfoStrategia
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Disney: gigant, który łącZy
PoKolEnIa

Jednym z czynników wyróżniających firmę, 
a równocześnie jej najbardziej rozpoznawalnym 
aspektem, są tworzeni przez nią bohaterowie. 
Miłośnicy filmów z całego świata – zarówno 
młodzi, jak i starsi – doskonale znają czołowe 
postaci z filmów i seriali Disneya, które bawią, 
a często także zmuszają do refleksji. Do grona 
ulubionych bohaterów należą: księżniczki, Auta 
czy Miki i przyjaciele.
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XVI KonfEREnCja KIKE

Burzę rozpętał w środowisku operatorów fakt, że 
pasmo 17 GHz może zostać wykluczone z użytku 
nielicencjonowanego do końca 2015 roku. Taką 
nowelizację ustawy przyjęło Ministerstwo Admi-
nistracji i Cyfryzacji. KIKE zwróciło się z apelem 
do operatorów o nadsyłanie danych dotyczących 
faktycznego wykorzystania pasma, by naświet-
lić skalę problemu, który dotknąć może ponad 
0,5 mln użytkowników internetu. 


