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CATV W ŚWIECIE MOBILE-FIRST?

Jak jednak wynika ze słów Roberta Redeleanu, 
dotychczas prezesa UPC Polska, a od 1 lipca br. 
– dyrektora generalnego regionu Europy Środ-
kowej i Wschodniej firmy UPC, operator ten 
uruchomi wkrótce nową usługę MVNO na bazie 
sieci Play. W nowym podejściu do sprzedaży usług 
komórkowych UPC skorzysta z umowy zawartej 
w 2017 roku z P4, operatorem sieci Play (grupa 
Play Communications).

SPONSORING DŹWIGNIĄ SPORTU

Najchętniej oglądanymi dyscyplinami niezmiennie 
pozostają piłka nożna (78 proc.) i skoki narciar-
skie (74 proc.). Kolejne w rankingu popularności 
są siatkówka (52 proc.), Igrzyska Olimpijskie (49 
proc.) i piłka ręczna (40 proc.). Wyścigi Formuły 
1 śledzi 27 proc. badanych osób. Najgorzej mają 
się kajakarstwo i żeglarstwo (odpowiednio 8 i 6 
proc.).
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20 LAT WI FI 
JAKA PRZYSZŁOŚĆ CZEKA 
SIEĆ BEZPRZEWODOWĄ?

Dla współczesnego użytkownika internetu sieć 
bezprzewodowa jest dobrem podstawowym, 
podobnie jak woda czy prąd. Większość z nas 
nie wyobraża sobie życia bez Wi Fi, możliwości 
sprawdzenia mediów społecznościowych czy 
poczty elektronicznej w kawiarni lub centrum 
handlowym, korzystając z lokalnego hotspota. 
Zdaniem polskich internautów, którzy wzięli 
udział w badaniu Cisco z okazji 30-lecia powsta-
nia usługi sieciowej www, internet jest ważnym 
narzędziem rozwoju.

XXIV KONFERENCJA KRAJOWEJ IZBY 
KOMUNIKACJI ETHERNETOWEJ

Oficjalne otwarcie konferencji połączone było 
z wystąpieniem Agnieszki Gładysz, dyrektor 
Departamentu Strategii i Analiz Rynku Tele-
komunikacyjnego w UKE. Wg przedstawionych 
przez nią danych, dziś na rynku aktywnie usłu-
gi internetowe świadczy 2,3 tys. operatorów 
z sektora MSP. Usługi telewizyjne oferuje 800 
ISP, głosowe – 650, a pakietowe (tylko) 260 
przedsiębiorców.

 chwała
„…pracownicy «Wiadomości» bez żenady czerpią 
wzorce z «Dziennika Telewizyjnego». Codzienną 
manipulacją demonstrują wazeliniarstwo, które 
wejdzie zapewne do podręczników propagandy wraz 
z ich nazwiskami. (…) Pal licho te «dziennikarskie» 
nazwiska. Znikną wraz z władzą, która doprowadziła 
do medialnej deprawacji. Gorzej z etosem. Trzeba 
będzie wiele wysiłku, zmian prawnych i wolności 
słowa, by ludzie znów oglądali «Wiadomości» nie 
jak «Dziennik Telewizyjny, ale jak dziennikarstwo».

 Źródło: felieton Marcina Kąckiego („Gazeta Wybor-
cza”, 16 czerwca 2019 r.)

„…z uwagi na spodziewany dalszy 
wzrost przychodów od sponsorów 
publicznych i prywatnych oraz nowo 
zawarte kontrakty sponsorskie i dekla-
rowane dalsze wsparcie ze spółek 
Skarbu Państwa i administracji rzą-
dowej”. Tak, mimo poniesionej straty 
(w 2018 r. Telewizja Republika miała 
2,96 mln straty)  zarząd tej firmy 
uzasadniał decyzję o kontynuacji 
działalności spółki.

Źródło: „Polityka”, nr. 27, lipiec 
2019 r.
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