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GUBERNATOR HOCHUL OGŁASZA ZAKOŃCZENIE PIERWSZEGO ETAPU 
WARTEJ 10 MLN USD INICJATYWY PILOTAŻOWEJ CONNECTALL, KTÓRA 
ZAPEWNIA GMINOM WIEJSKIM DOSTĘP DO NIEDROGIEGO INTERNETU 

SZEROKOPASMOWEGO  
  

System przesyłowy Urzędu Energetycznego Stanu Nowy Jork umożliwia dostęp 
do szybkiego Internetu ponad 2000 mieszkańców i firmom w wiosce Sherburne i 

mieście Nichols    
   

Film prezentujący postęp prac w ramach ConnectALL w Sherburne można 
zobaczyć tutaj   

   
   

Gubernator Kathy Hochul ogłosiła dziś zakończenie budowy pierwszej w historii stanu 
Nowy Jork miejskiej sieci szerokopasmowej, co stanowi kamień milowy w ramach 
stanowego programu ConnectALL. Sieć jest pierwszym etapem pilotażowego programu 
budowy infrastruktury miejskiej ConnectALL 21st Century Municipal Infrastructure, który 
rozpoczął się w maju z wykorzystaniem infrastruktury światłowodowej w ramach 
istniejącego systemu przesyłowego Urzędu Energetycznego Stanu Nowy Jork (New 
York Power Authority, NYPA) i dzięki optymalizacji planów wdrożeniowych przez NYPA 
oraz wioskę Sherburne i miasto Nichols udało się ją wykonać przed planowanym 
terminem.   
   
„Łączność szerokopasmowa stała się tak samo istotną usługą jak elektryczność i woda, 
a stan Nowy Jork jest zdeterminowany, aby żaden obywatel nie był pozbawiony 
dostępu do niej”, powiedziała gubernator Hochul. „Współpraca pomiędzy naszymi 
partnerami federalnymi, stanowymi i organizacjami non-profit miała kluczowe znaczenie 
dla szybkiego postępu i wdrożenia programu ConnectALL i z niecierpliwością czekamy 
na dalsze rozszerzenie programu w nowym roku”.      
   
Zakończył się projekt pilotażowy o wartości 10 mln USD w czterech gminach, 
umożliwiając niezawodny, szybki dostęp do Internetu ponad 2000 gospodarstw 
domowych i klientów biznesowych, którzy nie mieli lub mieli ograniczony dostęp do 
Internetu. Oprócz ukończonej sieci w wiosce Sherburne w hrabstwie Chenango, szybko 
postępuje budowa w mieście Nichols w hrabstwie Tioga. Program pilotażowy, który 
rozpoczął się w maju, jest elementem inicjatywy ConnectALL o wartości 1 mld USD, 
która została ogłoszona przez gubernator Hochul w orędziu stanowym na 2022 r., i 
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stanowi największą inwestycję publiczną w łącza szerokopasmowe w historii stanu, 
która ma na celu przekształcenie infrastruktury cyfrowej stanu Nowy Jork i rozszerzenie 
dostępu do łączy szerokopasmowych, przystępności i sprawiedliwości w całym stanie 
przy wykorzystaniu inwestycji publicznych i prywatnych.    
    
Oprócz wioski Sherburne i miasta Nichols, w ramach programu pilotażowego budowana 
jest infrastruktura światłowodowa w mieście Diana w hrabstwie Lewis oraz w mieście 
Pitcairn w hrabstwie St. Lawrence.   
    
NYPA zarządza wdrożeniem sieci szerokopasmowej w czterech lokalizacjach, 
wykorzystując swoją istniejącą infrastrukturę światłowodową na pośrednim odcinku, 
zgodnie z zezwoleniem wydanym w kwietniu przez legislaturę stanową. Sherburne 
Electric, Urząd ds. Rozwoju North Country oraz Southern Tier Network współpracują w 
zakresie infrastruktury szerokopasmowej ostatniej mili. Prywatni dostawcy usług 
internetowych wykorzystują infrastrukturę publiczną do dostarczania mieszkańcom 
usług internetowych. Nowi klienci w Sherburne płacą za usługę około 40 USD 
miesięcznie, czyli znacznie poniżej średniej ceny za łącza szerokopasmowe w 
hrabstwie Chenango, na podstawie przeprowadzonego przez Departament ds. Usług 
Publicznych (Department of Public Service, DPS) badania cen usług internetowych w 
regionie w 2022 r.   
    
Tymczasowy prezes i dyrektor generalny Urzędu Energetycznego Stanu Nowy 
Jork, Justin E. Driscoll, powiedział: „Jako obiekt użyteczności publicznej, sieć 
przesyłowa NYPA pełni podwójną funkcję – dostarczając energię, pomaga także w 
poprawie dostępu do usług szerokopasmowych dla odległych społeczności w stanie 
Nowy Jork. Współpracujemy z naszymi klientami, partnerami stanowymi i dostawcami 
usług szerokopasmowych w całym stanie, aby pomóc zniwelować przepaść cyfrową i 
zapewnić większą równość między społecznościami miejskimi i wiejskimi. Jestem 
niezwykle dumny z postępów, jakie stan Nowy Jork czyni w zakresie świadczenia tej 
podstawowej usługi oraz z integralnej roli NYPA w tym innowacyjnym programie”.   
    
Prezes,  dyrektor naczelna i komisarz Empire State Development, Hope Knight, 
powiedziała: „Konieczne jest, abyśmy współpracowali, aby zniwelować pozostałe luki 
cyfrowe, zwłaszcza na wiejskich obszarach stanu. Zapewnienie wszystkim 
mieszkańcom stanu Nowy Jork dostępu do niezawodnego i niedrogiego Internetu 
wymaga innowacyjnych rozwiązań, a ten program pilotażowy jest jednym ze sposobów, 
w jaki współpracujemy z naszymi partnerami stanowymi na każdym szczeblu, aby 
wykonać to zadanie”.   
    
Dzisiejszy komunikat jest dalszym etapem działań Biura ConnectALL, które obejmują:   
    
Pierwsze dofinansowania dla stanu Nowy Jork w ramach Ustawy o inwestycjach 
infrastrukturalnych i miejscach pracy (Infrastructure Investment and Jobs Act, 
IIJA)   
Biuro ConnectALL w stanie Nowy Jork otrzymało 7,2 mln USD w ramach realizowanych 
przez Departament Handlu USA (U.S. Department of Commerce) programów 



zapewnienia równego dostępu do sieci szerokopasmowych (Broadband Equity, Access, 
and Deployment, BEAD) oraz Ustawy o sprawiedliwości cyfrowej (Digital Equity Act). W 
ciągu najbliższych miesięcy ConnectALL wykorzysta te fundusze, aby zaangażować 
mieszkańców stanu Nowy Jork w całym stanie do opracowania kompleksowych planów 
zapewnienia szerokopasmowego Internetu i zagwarantowania równości cyfrowej. Plany 
te będą stanowiły mapę drogową dla wykorzystania przez stan funduszy stanowych i 
federalnych w celu zniwelowania pozostałej przepaści cyfrowej w stanie Nowy Jork.   
    
Uruchomienie programu oceny łączności szerokopasmowej i interaktywnej mapy 
łączności szerokopasmowej   
ConnectALL mobilizuje zasoby stanowe, partnerów z samorządów lokalnych i 
regionalnych oraz opinię publiczną, aby zakwestionować nieścisłości w mapie 
szerokopasmowej Federalnej Komisji ds. Łączności (Federal Communications 
Commission, FCC), która będzie miała wpływ na ostateczną alokację środków z Ustawy 
o inwestycjach infrastrukturalnych i miejscach pracy. ConnectALL niedawno przedstawił 
zażalenie osób z ponad 31 000 adresów na terenie stanu Nowy Jork, które nie zostały 
uwzględnione w mapie federalnej, wykorzystując dane z pierwszej w historii stanu, 
dogłębnej, interaktywnej mapy szerokopasmowej opracowanej przez Departament ds. 
Usług Publicznych.  
    
Promocja dopłat do szerokopasmowego Internetu w ramach programu 
przystępnej cenowo łączności (Affordable Connectivity Program)   
Gubernator Hochul ogłosiła niedawno, że ponad milion gospodarstw domowych w 
stanie Nowy Jork zapisało się do programu, w dużej mierze dzięki trwającym, 
wieloagencyjnym i oddolnym wysiłkom mającym na celu budowanie świadomości o 
możliwości uzyskania miesięcznej dotacji na łącza szerokopasmowe w wysokości 30 
USD dla gospodarstw domowych o niskich dochodach.  
    
Więcej aktualnych informacji na temat ConnectALL można znaleźć na stronie 
www.broadband.ny.gov.   
    
Burmistrz Sherburne, William Acee, powiedział: „Jesteśmy bardzo zadowoleni, że 
możemy dostarczyć naszym klientom najnowocześniejszą sieć światłowodową, która 
pozwoli wiosce kontrolować i monitorować obciążenia elektryczne, a jednocześnie 
zapewni otwarty dostęp do dostawców usług internetowych dla wszystkich naszych 
klientów podłączonych do sieci energetycznej. Nie mogliśmy lepiej trafić z czasem, aby 
przystąpić do zainicjowanego przez gubernator Hochul programu ConnectALL. Ta 
inwestycja w infrastrukturę światłowodową przyniesie Sherburne korzyści w taki sam 
sposób, jak zrobiła to sieć elektryczna w 1905 roku”.    
    
Senator stanu, Peter Oberacker powiedział: „Niezawodne, przystępne cenowo i łatwo 
dostępne szybkie łącza szerokopasmowe mają zasadnicze znaczenie dla rozwoju 
gospodarczego, działania służb ratowniczych, edukacji i jakości życia. Wykorzystanie 
infrastruktury Urzędu Energetycznego Stanu Nowy Jork w celu dostarczenia 
niezbędnych usług na obszary wiejskie to zwycięski plan, pokazujący znaczenie 
współpracy w zakresie zwiększania dostępu do łączy szerokopasmowych. Kontynuacja 
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rozszerzania dostępu i niwelowania przepaści cyfrowej musi być głównym priorytetem w 
przyszłości”.   
    
Członek Zgromadzenia, John Lemondes, powiedział: „Zakończenie pierwszej fazy 
projektu rozbudowy sieci szerokopasmowej ConnectALL to wspaniałe zwieńczenie 
roku. Jestem wdzięczny inżynierom i organizatorom przedsięwzięcia za poświęcenie na 
rzecz zapewnienia przystępnych cenowo łączy szerokopasmowych w całym regionie 
Central New York i będę nadal spotykał z moimi sąsiadami, oczekując podłączenia 
pozostałych gmin. Łączność szerokopasmowa staje się z każdym dniem coraz bardziej 
niezbędna, a władze stanu Nowy Jork czynią wielkie postępy, aby ją wszystkim 
zapewnić”.   

  

Prezes i dyrektor generalny Southern Tier Network, Jeffery Gasper, powiedział: 
„We współpracy z miastem Nichols w hrabstwie Tioga, NY, oraz Fiberspark, naszym 
pierwszym dostawcą usług internetowych w otwartej sieci STN z dostępem do 
światłowodów do domu, STN zapewnia obecnie usługi szerokopasmowe mieszkańcom 
i firmom w Nichols, NY, które do tej pory nie miały lub miały bardzo ograniczony dostęp 
do sieci. Sukces projektu w Nichols, NY jest wzorem dla STN do rozbudowy 
ogólnodostępnej sieci szerokopasmowej na dodatkowych obszarach w rejonie Southern 
Tier i Finger Lakes w stanie Nowy Jork dzięki naszemu partnerstwu z NYPA i biurem 
ConnectALL”.   
   
Przewodnicząca Rady Miasta Nichols, Esther Woods, powiedziała: „Po pierwsze 
chcielibyśmy podziękować gubernator Kathy Hochul za dotację, aby zapewnić naszej 
społeczności szybki Internet. Nasza społeczność zjednoczyła się i jesteśmy bardzo 
zadowoleni z możliwości wsparcia wirtualnych lekcji w szkole oraz osób kontynuujących 
pracę w domu. Jest to dla nas ogromna korzyść. Czujemy, że wreszcie jesteśmy w XXI 
wieku. Chcemy podziękować wszystkim osobom zaangażowanym w ten projekt. Bardzo 
to doceniamy”.   
   
Dyrektor wykonawczy Urzędu ds. Rozwoju North Country, Carl E. Farone Jr., 
powiedział:  „Urząd ds. Rozwoju jest podekscytowany współpracą z NYPA w celu 
wykorzystania infrastruktury będącej własnością publiczną do zapewnienia 
szerokopasmowego dostępu do Internetu mieszkańcom miast Pitcairn i Diana w 
ramach programu ConnectALL. Jest to ważny projekt do, który zapewni tani Internet 
szerokopasmowy ludziom, którzy do tej pory nie mieli do niego dostępu”.   
    

###   
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