19 LAT NA RYNKU - JEDNA Z NAJD£U¯EJ WYDAWANYCH GAZET NA RYNKU REGIONALNYM

Czarny koñ wyborów

Na scenie politycznej w walce o fotel prezydenta pañstwa pojawi³
siê lider lewicy, Grzegorz Napieralski, wczeniej ma³o znany. Kiedy og³osi³ swoj¹ decyzjê startowania w wyborach wzbudzi³ zdziwienie, a nawet miech.
Przewagê popularnoci
Grzegorza Napieralskiego
nad pozosta³ymi kandydatami spowodowa³a niedzielna
debata 13 czerwca 2010
roku. W jej przebiegu widaæ
by³o wyranie, ¿e pozostali
trzej kandydaci s¹ zupe³nie
nieprzygotowani: Komorowski, Kaczyñski i Pawlak, nie
maj¹ w zasadzie programu
wyborczego, a ich wypowiedzi by³y zupe³nie nie na temat.
Grzegorz Napieralski mówi³
przejrzycie i klarownie. Kiedy pad³o pytanie  jak Pan
widzi swoj¹ przysz³¹ prezydenturê?  Napieralski skonstatowa³, i¿ je¿d¿¹c po kraju
s³ucha³ ludzi i to w³anie oni
podpowiedzieli mu jaki powinien byæ kszta³t przysz³ej Polski.
Grzegorz Napieralski startowa³ w sytuacji bardzo trudnej. mieræ Jerzego Szmajdziñskiego, który ³¹czy³ star¹
i now¹ czêæ SLD stworzy³a
now¹ sytuacjê. St¹d Jego
determinacja. Dlatego silnie
wsparta kampania medialna
lidera SLD sprawi³a, ¿e zmieni³ siê w wa¿n¹ polityczn¹ figurê. Dzi ma pewne 3 miejsce, choæ przed wyborami typowano na nie Andrzeja Olechowskiego albo Waldemara Pawlaka.
Prezydent nie ma w³adzy
wykonawczej. Reprezentuje
kraj na arenie miêdzynarodowej. Ale podpisuje ustawy i

mo¿e je wetowaæ. Ustawa o
samorz¹dzie terytorialnym
wymaga poprawek. Poza
Napieralskim ¿aden z kandydatów nie wspomnia³ o tym
ani s³owa, a przecie¿ samorz¹d jest podstaw¹ funkcjonowania pañstwa. Ale ludzie
nie analizuj¹ faktów. Wybory
wygra³y sonda¿e, a nie Komorowski i Kaczyñski. Ludzie
g³osowali na znane nazwiska. I to by³ b³¹d. Poprawki
wniesione do ustawy o samorz¹dzie wskaza³yby odpowiedzialnych za czyszczenie
rowów melioracyjnych i budowê zbiorników retencyjnych.
Wówczas nie by³oby takich
powodzi.
Dlatego sukcesem okaza³a siê dla Grzegorza Napieralskiego ta kampania, który
wspierany przez publiczne
media z kilku procent poparcia uzyska³ kilkanacie. Ob-

je¿d¿a³ kraj z programem dla
m³odych, martwi³ siê o edukacjê, ale tak¿e rozdawa³ drugie niadanie robotnikom w
fabryce Fiata w Tychach, rozdawa³ jab³ka robotnikom z
Nowej Huty. Po prostu wyszed³ do ludzi.
Napieralski jest teraz g³ównym atutem Komorowskiego
i Kaczyñskiego w walce o g³osy lewicy. To z nim i z Jego
parti¹ bêd¹ musieli siê uk³adaæ politycy PO i PiS.
Grzegorz Napieralski zagra³ o wszystko. O dobry wynik w wyborach, który ju¿
osi¹gn¹³, o przywództwo w
Sojuszu Lewicy Demokratycznej, o przysz³y kszta³t SLD.
- Otworzy³ nowy etap w historii SLD  skomentowa³
Józef Oleksy.
Walczy te¿ o znaczenie w
Sejmie po ewentualnym zwyciêstwie Bronis³awa Komorowskiego i o koalicjê z PiSem, gdyby to Jaros³awowi
Kaczyñskiemu siê uda³o. By³by wtedy trzeci¹ przystawk¹.
Julian Brachmañski
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Ile kosztuje laptop za z³otówkê?
 kuszenie klienta

Przez lata operatorzy sieci komórkowych obiecywali, ¿e przestan¹ dotowaæ
telefony. Wszyscy zgodnie twierdzili, ¿e chc¹ sprzedawaæ us³ugê a nie urz¹dzenia. Z obietnic zosta³o jedynie tyle, ¿e obecnie dop³acaj¹ do laptopów. I
to sporo, bo w niektórych ofertach rozdaj¹ je nawet za z³otówkê.
Przy subsydiowaniu laptopów zasada jest taka sama
jak przy telefonach komórkowych. Kupujesz za ma³e pieni¹dze, jeli bêdziesz p³aciæ
wysoki abonament przez d³ugie miesi¹ce. Wiadomo
wiêc, ¿e przy op³atach musimy nie tylko zap³aciæ za us³ugi, ale tak¿e sp³aciæ wykorzystywany sprzêt. Przyjrzyjmy
siê wiêc, ile kosztuje laptop
za z³otówkê?
W ofercie Ery skusiæ siê
mo¿na na laptop Samsung
R320. W sklepach internetowych kosztuje on oko³o 2200
z³. W tej cenie jednak mamy
twardy dysk o pojemnoci
320 GB i co najmniej 3 GB
pamiêci RAM. Operator oferuje nam go jednak w nieco
s³abszej wersji  z dyskiem o
pojemnoci 250 GB i z z pamiêci¹ tylko dwa giga. Era
oferuje tak¿e system operacyjny Windows 7 w wersji 32
bitowej.
W zale¿noci od opcji do
laptopa dostajemy jeszcze
modem USB lub router
WLAN  w wolnej sprzeda¿y
ka¿de z tych urz¹dzeñ kosztuje kilkaset z³otych. Mo¿emy
wiêc za³o¿yæ, ¿e ju¿ na starcie
odbieramy sprzêt warty oko³o 2500 z³.
Laptopa w cenie 1z³ dostaniemy dopiero przy zobowi¹zaniu comiesiêcznych p³atnoci na poziomie 119 z³. Podpisana umowa obowi¹zywaæ
ma a¿ trzy lata. Sprzêt mamy
wiêc za zeta, ale w sumie
zap³aciæ musimy prawie
4300 z³. Oczywicie nie za
sam laptop, ale za us³ugê
W tej cenie otrzymamy pakiet danych z miesiêcznym limitem 5 GB. Komu to ma³o
mo¿e sobie zwiêkszyæ  nawet do 40 GB, ale musi za to
p³aciæ ju¿ 199 z³. £atwo policzyæ, ¿e wtedy ³¹czny koszt
korzystania z internetu wyniesie niemal 7200 z³.
Przyznaæ trzeba, ¿e Era nieco ³agodniej traktuje studentów, bo oni laptopa za z³otówkê mog¹ ju¿ kupiæ w abonamencie od 99z³. Maj¹ jednak
ograniczony limit transferu
danych do 3 GB miesiêcznie.
Trzyletnia umowa to akurat
tyle, ile trwaj¹ studia licen-

cjackie

Jak kupiæ u¿ywany
laptop, by nie ¿a³owaæ

A ile bymy zap³acili za korzystanie z blueconnect z limitem 5 GB bez kupna laptopa? Ofertê w Erze trochê trudno porównaæ, bo operator
stosuje inne limity dla kupuj¹cych laptopa lub sam blueconnect. Przy najbardziej
zbli¿onym, czyli 4 GB miesiêczny koszt u¿ytkowania
okrelony zosta³ na 59 z³. Wynika z tego, ¿e 1 GB kosztuje
ponad 14 z³. Gdy tak¹ cenê
za 1 GB przyjmiemy w ofercie
laptopa z internetem oka¿e
siê, ¿e sama us³uga miesiêcznie kosztuje nas 73 z³.
W ci¹gu trzech lat wydalibymy nieco ponad 2550 z³.
Operator wiêc za sprzêt (laptop plus modem) nie policzy³
sobie du¿o, bo jedynie oko³o
1800 z³.
Plus swoim klientom oferuje model Acer Aspire One
D250 - z modemem HSPA. To
malutki i lekki komputer, który w sklepach internetowych
kosztuje oko³o tysi¹ca z³otych.
Jego zalet¹ jest te¿ to, ¿e w
ka¿dej chwili mo¿na siê
³¹czyæ z internetem, bo modem jest ju¿ wbudowany.
Netbook wa¿y oko³o 1,2 kg i
pozwala na kilkugodzinn¹
pracê na baterii.
Plus za korzystanie z tego
urz¹dzenia ka¿e sobie jednak
s³ono p³aciæ. W najtañszej
taryfie z kart¹ iPlusa za 49 z³
miesiêcznie Acera kupimy
niemal za 900 z³. Gdy poszukamy dobrze w sklepach internetowych to za podobn¹
cenê kupimy takie urz¹dzenie
i to bez koniecznoci podpisywania umowy.
Laptop dostêpny jest za
z³otówkê dopiero gdy zobowi¹¿emy siê do p³acenia comiesiêcznych rachunków po
160 z³. Oznacza to, ¿e w ci¹gu
dwóch lat obowi¹zywania
umowy (w Plusie tzw. lojalka
jest o rok krótsza ni¿ w Erze)
za korzystanie z Acera z dostêpem do internetu musimy
zap³aciæ ponad 3800 z³. A
mia³o byæ tak tanio
Ostatnim operatorem, który zdecydowa³ siê na sprzeda¿ laptopów za z³otówkê jest

Orange. W jego ofercie netbook HP Mini 210 3G dostêpny jest dopiero od 27 maja,
ale przy umowie na dwa lata.
Konfiguracja netbooka to
procesor Intel Atom N450
(1,66 GHz), zintegrowana karta graficzna Intel GMA 3150, 1
GB pamiêci RAM, dysk 250
GB, WiFi i 6-komorowa bateria, pozwalaj¹ca na ponad 6godzinn¹ pracê. Matryca ma
10,1 cala i rozdzielczoæ 1024
x 600 pikseli. Netbook bêdzie
dostarczany z wbudowanym
modemem HSDPA i systemem Windows 7 Starter.

Najpopularniejsze
telefony w Polsce
(wideoranking)

W wolnej sprzeda¿y to urz¹dzenie kosztuje oko³o 1860 z³.
Ile zatem zap³acimy za HP
Mini 210 3G w ofercie Orange przez dwa lata?
Miesiêcznie musimy p³aciæ
89 z³ abonamentu. W 24 miesi¹ce wyjdzie wiêc 2136 z³,
ale z jednoczesnym dopuszczalnym transferem w wysokoci 3 GB miesiêcznie. Ile
zatem p³acimy za przesy³ danych a ile raty za laptopa?
W ofercie Business Everywhere Mini bez telefonu, modemu ani laptopa za taki sam
transfer Orange ka¿e sobie
p³aciæ 39 z³, z tym, ¿e przy
umowie na 24 miesi¹ce
przez szeæ okresów rozliczeniowych p³acimy tylko z³otówkê abonamentu. Licz¹c wiêc
wychodzi oko³o 710 z³.
Odejmuj¹c wiêc koszt za
internet od ca³ej sumy jak¹
bêdziemy musieli zap³aciæ za
HP z dostêpem do sieci wychodzi, ¿e w ofercie Orange
laptop kosztuje w sumie nieca³e 1430 i to w dogodnych
ratach.Wygl¹da wiêc na to, ¿e
skoro operatorzy zainwestowali w bezprzewodowy dostêp do internetu to kusz¹
klientów jak tylko mog¹ Ale
pamiêtajmy te¿, ¿e wszelkie
przedstawione wy¿ej wyliczenia maj¹ charakter orientacyjny i prawdopodobnie nied³ugo bêd¹ nieaktualne. Dlatego decyduj¹c siê na zakup
warto zrobiæ swoj¹ w³asn¹
kalkulacjê.
ród³o: onet.pl
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