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Bezpłatne pismo dla kontrahentów kolportera
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ZwięksZone dostawy prasy • wydawcy premiują sprZedawców 

nowe kontrakty kolportera • popyt na kolekcje • rewolucja w prZepisach

temat miesiąca

Kolporter

To był rok 
wielu zmian
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ZARABIAJ WIĘCEJ! 
ZAMÓW BEZPŁATNE EKSPOZYTORY „WYBORCZEJ” 

Aby za darmo zamówić ekspozytory, zadzwoń: 
510 030 759 lub 502 715 039

Liczba nośników ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń! 
Zamówienia na ekspozytory można składać wyłącznie pod podanymi numerami telefonów (zamówień nie realizuje Biuro Obsługi Klienta).

WOBBLER  (wymiary 20 x 20 cm)

Świetny do reklamowania prenumeraty 
teczkowej „Wyborczej” w Twoim punkcie 
sprzedaży

Wyeksponuj „Wyborczą” i zwiększ swoje obroty

BILONOWNICA (wymiary  59 x 41 x 6 cm)

Idealna do ekspozycji „Wyborczej” 
przy kasie w punktach sprzedaży 
z wejściem do środka

RAMKA (wymiary 57 x 33 x 1 cm) 

doskonała do ekspozycji bieżących wydań 
„Wyborczej” w punktach sprzedaży 
z wejściem do środka lub wolno stojących 
po wewnętrznej stronie szyby 

Ramka daje też możliwość prezentowania 
plakatów reklamowych „Wyborczej”, 
których stałą dostawę także możesz 
zamówić w Kolporterze
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To nie był nudny rok

Dużo łatwiej jest podsumować minione dwanaście miesięcy, niż przewi-
dywać, co się zdarzy w Nowym Roku. W bieżącym numerze „Naszego 
Kolportera” nie wróżymy, ani nie prorokujemy wydarzeń (nie licząc horosko-
pu), tylko piszemy o roku 2018. To był rok zawirowań na rynku prasowym 
(kłopoty finansowe jednego z dystrybutorów), a także sporych zmian 
w przepisach, m.in. zaczęła obowiązywać ustawa o częściowym zakazie 
handlu w niedziele.
Prezentujemy oceny i opinie z różnych punktów widzenia. Oddaliśmy głos 
przedstawicielom Kolportera, wydawcom prasowym i handlowcom. Co ich 
zdaniem było najważniejsze w minionym roku, dowiedzą się Państwo czy-
tając nasz „Temat miesiąca”, który otwiera styczniowe wydanie. Najogólniej 
można powiedzieć, że nie był to nudny rok. 
Wreszcie – informujemy również o zmianach w ustawach podatkowych. 
Warto przeczytać i dowiedzieć się, co nam wolno, a czego nie wolno 
robić, żeby żyć w zgodzie z fiskusem. Polecam również materiał o tym, jak 
wygląda czytelnictwo prasy, gdy za kryterium przyjmiemy uprawiany zawód. 
Do czytania stałych rubryk specjalnie nie zachęcam, bo wiem, że je Pań-
stwo lubią. Łącznie z horoskopem . I rzecz jasna: wszystkiego najlepsze-
go w Nowym Roku!         

Grzegorz Kozera
Redaktor naczelny
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TemaT miesiąca
6 To był rok wielu zmian

Jesteśmy już w 2019 roku, ale to najlepszy 
moment, żeby podsumować minione dwanaście 
miesięcy. a w 2018 roku dużo się działo, zarówno 
na rynku prasowym, jak i w całym handlu.

ryneK prasowy
12 Zaprzyjaźnić się z klientem

Jesteśmy od tego, by doradzić klientom – mówi 
kontrahent Kolportera Robert Nazarewicz, który 
prowadzi kiosk z wejściem do środka w podwar-
szawskiej Falenicy.

16 strategiczne położenie
Łódzki Oddział Kolportera znajduje się
niemal w centrum Polski. 

Spis 
treści

32 Twoje miasto, twoja gazeta
53 nowości w ofercie 
53 Flesz prasowy

aKTualności
26 pracownicy roku wybrani

Już tradycyjnie w grudniu pracownicy Kolportera 
i spółek należących do Krzysztofa Klickiego wzięli 
udział w uroczystym spotkaniu podsumowującym 
rok 2018.

42 wyniki konkursów
Podajemy wyniki trzech konkursów zorganizowa-
nych dla sprzedawców prasy.

54 Kolporter w mediach
55 mikołaj odwiedził dzieci
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sTaTysTyKi
38 w alkoholach przoduje piwo
40 czytelnictwo według zawodów

poradniK sprZedawcy
56 Jak sprzedawać nowe produkty

Właściciele sklepów wielkopowierzchniowych
mogą wstawić na półki tyle nowości, ile chcą.
W małych i średnich sklepach trzeba dokonywać
selekcji. 

Spis 
treści

roZrywKa
24 Gwiazda numeru

Rozmowa z Kingą Preis
29 świat jak na dłoni 

Morze oddało legendarny skarb
46 Historia prasy

Fałszywe dzienniki Hitlera
40 patenty „men's Health”  
 i „women's Health”
48 Horoskop „wróżki”
44 Humor „angory” 
52 Quiz prasowy
54 dobre do jedzenia
60 Krzyżówka Technopolu

prawo
32 Zmiany w podatkach 
32 ile może zająć komornik

Wyjaśniamy, ile pieniędzy komornik może zabrać
z konta bankowego, wypłaty, emerytury czy renty 
zadłużonej osoby.

ludZie
30 pracownik roku 

edyta szpankowska

psycHoloG
36 choć goni nas czas

szybko! Pośpiesz się! Musimy błyskawicznie uwi-
nąć się z tym projektem! – codziennie poganiamy 
siebie i innych. Nieustannie aktywni, zabiegani, 
a i tak „w niedoczasie”. 

36
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TemaT miesiąca

Jesteśmy już w 2019 roku, ale to najlepszy moment, żeby podsumować 
minione dwanaście miesięcy. a w 2018 roku dużo się działo, zarówno na rynku 
prasowym, jak i w całym handlu.

To był rok  
wielu zmian

Rok 2018 na rynku prasowym 
to przede wszystkim problemy 
finansowe jednego z dystrybu-
torów prasy, co odczuli wydawcy 
i sprzedawcy prasy. W handlu 
– wprowadzono ograniczenia 
sprzedaży w niedziele, a także 
szereg innych nowych przepisów. 
W samym Kolporterze nastąpiły 
zmiany organizacyjne, które jed-
nak w najmniejszym stopniu nie 
wpłynęły na jakość pracy. Tak jak 
zawsze, Kolporter bez problemów 
dostarcza prasę do punktów 
zarówno w dużych miastach, jak 
i w najmniejszych miejscowo-
ściach.    
Więcej na temat najważniejszych 
wydarzeń 2018 roku mówią 
nam przedstawiciele Kolportera, 
wydawcy prasowi oraz handlowcy. 
Prezentujemy ich opinie.

dużo konkursów,  
nowe nośniki i tytuły
Justyna Kozłowska, dyrektor 
pionu administracji wydawnictw 
Kolportera: 
– Rok 2018 to z pewnością rok ważny 
na rynku dystrybucji prasy. z uwagi 
na poważne problemy jednego 
z dystrybutorów przyjmowaliśmy i dys-
trybuowaliśmy zwiększone nadziały 
praktycznie wszystkich czasopism. 
Dzięki temu udało się nam – wspólnie 
z wydawcami – zapewnić czytelni-
kom stały dostęp do ich ulubionych 
tytułów. 
Równolegle intensywnie pracowali-
śmy nad wsparciem sprzedaży prasy 
w punktach sprzedaży. Nasze analizy 
pokazują, że obecnie to najskutecz-
niejsza forma promowania tytułów 
prasowych. Do współpracujących 
z nami punktów i sieci wprowadziliśmy 

w ciągu całego roku ponad 4,5 tysią-
ca nowych nośników reklamowych – 
m. in. specjalne standy na popularne 
kolekcje. 
Wysoka skuteczność prowadzonych 
działań promocyjnych i dobra sprzedaż 
to o także efekt ścisłej współpracy 
z wydawcami i ich znacznego zaan-
gażowania – np. w komunikację ze 
sprzedawcami. Najchętniej wykorzy-
stywanym w tym celu narzędziem był 
„Nasz Kolporter”, za pośrednictwem 
którego wydawcy nie tylko prezento-
wali sprzedawcom swoje nowości, ale 
także organizowali specjalne konkursy. 
W 2018 r. ich liczba znacznie wzrosła, 
a łączna pula nagród – oprócz atrak-
cyjnych nagród rzeczowych – wyniosła 
ponad 100 tysięcy złotych. swoje 
konkursy dla sprzedawców zorgani-
zowali m. in. Ringier axel springer 
Polska, agora, edipresse Polska, 
Time (dawniej zPR Media), Burda 
Media Polska i Gremi Media.
Podejmowane przez nas działania 
miały wymierny efekt – we współ-
pracujących z nami punktach wyniki 
sprzedażowe były najczęściej lepsze 
niż średnia rynkowa.  Przykładem 
mogą tu być dwa tytuły: „Tygodnik 
Powszechny” (Tygodnik Powszechny) 
i „Przegląd” (Fundacja Oratio Recta). 
Oba w ciągu całego roku zanotowa-
ły wzrost sprzedaży. W przypadku 
pierwszego z nich z pewnością nie bez 
znaczenia była również podjęta przez 
wydawcę kampania promocyjna tytułu 
w naszej sieci. 
Część wydawców wykorzystała nasze 
możliwości do organizowania szer-
szych kampanii promocyjno-informa-
cyjnych. Ich skuteczność była bardzo 
wysoka. Przykładowo – wydawnictwo 
Magic Box, które dla swojej nowej 
serii „superzings” przeprowadziło sze-
roką akcję promocyjną z wykorzysta-
niem naszych nośników i miesięcznika 
„Nasz Kolporter”, osiągnęło tak dobre 
wyniki, że kilkukrotnie realizowało 
dodatkowe dostawy poszczególnych 
części tej kolekcji. Po nowatorską 
formę promocji sięgnęło natomiast 
wydawnictwo edipresse Polska, 
które do wybranych, obsługiwanych 
przez Kolportera punktów sprzedaży 
wprowadziło specjalny ekspozytor na 

Justyna Kozłowska,  
dyrektor Pionu Administracji 
Wydawnictw Kolportera:
– Minione miesiące wyraźnie pokazały, 
iż jako rynkowy lider stanęliśmy na 
wysokości zadania i jesteśmy gwarantem 
jego stabilności.   

6
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TemaT miesiąca 

To był rok  
wielu zmian

Michał Zbytek,  
dyrektor Pionu Sprzedaży Kolportera: 
– Wprowadzona w maju dyrektywa unijna RODO wymagała 
od nas weryfikacji i zmian w umowach z klientami, żeby 
być w zgodzie z przepisami dotyczącymi ochrony danych 
osobowych.     

książki – „Książkomat”. sprzedaż prezentowanych w nim 
tanich książek była na tyle dobra, że już miesiąc po 
wprowadzeniu poszerzyliśmy jego dostępność o 50%. 
Tradycyjnie, jak co roku, na rynek trafiły również nowości 
wydawnicze – w sumie w 2018 r. było ich ok. 300. 
Dominowały różnego rodzaju kolekcje – książkowe 
i saszetkowe. Tego rodzaju wydawnictwa, będące 
często produktami okołoprasowymi, od kilku lat cieszą 
się bardzo dużą popularnością u klientów. Wydawcy, wy-
korzystując ten trend, starają się więc co roku poszerzać 
swoje portfolio o tego typu produkty. W minionym roku 
na rynek trafiły oczywiście kolekcje związane z mistrzo-
stwami piłkarskimi FIFa. Ich wydawca – wydawnictwo 
Panini – wprowadził również 9 innych kolekcji saszet-
kowych, głównie z myślą o najmłodszych czytelnikach. 
Dla tej samej grupy wiekowej wydawnictwo Deagostini 
zaproponowało z kolei dwie serie kolekcji saszetkowych 
dla chłopców - „Frogs&Co” oraz „Falcons&Co” i osobną 
kolekcję saszetkową dla dziewczynek – „Magiki syrenki”. 
W grupie starszych klientów popularnością cieszyły 
się serie książkowe – m. in. „złota Kolekcja Danielle 
steel” (edipresse Polska) oraz kolekcja „W labiryncie 
Kłamstw” zawierająca 28 powieści Harlana Cobena 
(Ringier axel springer Polska). Pod koniec 2018 r. 
w portfolio edipresse Polska pojawiły się kolejne dwa 
miesięczniki z opowiadaniami „pisanymi przez życie” – 
„Wiara i Nadzieja” oraz „Życie bez Recepty”. Również 
w segmencie prasy lokalnej pojawił się nowy tygodnik 
„Podlasiak” (Centrum Wydawniczo-Medialne Podlasiak), 
który także wszedł do naszej oferty dystrybucyjnej.  
Pod koniec roku znacząco wzrosło zainteresowanie 
prenumeratą w Kolporterze. 

Krzyżówki Bauera „100 Rad” są prezento-
wane w punktach sprzedaży na przygotowa-
nych specjalnie dla nich nośnikach.
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aKTualności

Wydawcy dość intensywnie promo-
wali możliwości prenumeraty swoich 
tytułów, m. in. za pośrednictwem 
reklam w katalogu prenumeraty 
Kolportera prezentowanego na stronie 
internetowej, ulotek dostarczanych 
do punktów sprzedaży i miesięcznika 
„Nasz Kolporter”.
sądzę, że minione miesiące wyraźnie 
pokazały, iż jako rynkowy lider stanę-
liśmy na wysokości zadania i jesteśmy 
gwarantem jego stabilności.

wyzwanie dla pionu 
sprzedaży
michał Zbytek, dyrektor pionu 
sprzedaży Kolportera:
Ostatnie miesiące 2018 roku dla wielu 
działów Kolportera były dużym wyzwa-
niem, co miało związek z problemami 
finansowymi innego dystrybutora 
prasy. Obsługiwane przez nas punkty 
przyjmowały dodatkowe nadziały pra-
sy, ponieważ dużo wydawców właśnie 
Kolporterowi przekazywało dodatkowo 
do dystrybucji swoje tytuły. Na brak 
towaru nie narzekaliśmy. 
Wprowadzona w maju dyrektywa 
unijna RODO wymagała od nas wery-
fikacji i zmian w umowach z klientami, 

żeby być w zgodzie z przepisami doty-
czącymi ochrony danych osobowych. 
Dokonaliśmy też reorganizacji w trzech 
terenowych Biurach Obsługi Klienta, 
które zostały połączone z trzema 
innymi, co pozwoliło nam zoptymalizo-
wać koszty.   
Ponadto w ubiegłym roku uruchomili-
śmy specjalny portal do wszechstron-
nej komunikacji z naszymi kontrahen-
tami (portaldlaklienta.kolporter.com.
pl). Na koniec ub.r. zarejestrowało się 
już ponad 900 użytkowników. Kon-
trahenci mają m.in. pełen dostęp do 
informacji o dostawach tytułów i zwro-
tach, mogą zamawiać dodatkowe 
tytuły, monitorować swoje płatności, 
przygotowywać przelewy i oczywiście 
komunikować się z Biurem Obsługi 
Klienta Kolportera. Cały czas staramy 
się skracać drogę komunikacji i ze 
sprzedawcami, i z wydawcami – ci 
drudzy korzystają z innego, urucho-
mionego specjalnie dla nich portalu.
       
Zmiany organizacyjne 
i nowe kontrakty 
Bogusław morański, dyrektor pio-
nu administracji sieci sprzedaży 
Kolportera: 

TemaT miesiąca

Na początku 2018 roku zmieniło 
się zarządzanie trzema mniejszymi 
oddziałami terenowymi Kolpor-
tera: oddział w Koszalinie został 
połączony z oddziałem gdańskim, 
Olsztyn z warszawskim, a oddział 
w Rzeszowie z oddziałem kra-
kowskim. Od samego początku 
zależało nam, aby ta zmiana 
w żadnym stopniu nie wpłynęła na 
jakość obsługi naszych klientów 
– dzięki zaangażowaniu wielu osób 
we wspomnianych oddziałach, jak 
również w centrali firmy udało nam 
się to w 100 procentach. 2018 rok 
to kolejny etap centralizacji pew-
nych procesów – Dział Kluczowych 
Klientów Pionu sieci sprzedaży 
przejął centralną obsługę zgło-
szeń i reklamacji wybranych sieci 
ogólnopolskich. Kolejnym etapem 
będzie przejęcie obsługi zgłoszeń 
sieci franczyzowych oraz własnej 
sieci saloników Kolportera. Dużym 
wydarzeniem w mijającym roku 
były Mistrzostwa Świata w Piłce 
Nożnej i związana z nimi sprzedaż 
produktów Panini – to bardzo duża 
akcja, w którą zaangażowanych 
było wiele osób z naszej cen-

Bogusław Morański,  
dyrektor Pionu Administracji Sieci Sprzedaży Kolportera: 
– Końcówka roku to działania związane z sytuacją na rynku dystry-
bucji prasy. Prowadziliśmy akwizycję i negocjowaliśmy nowe kontrak-
ty, czego efektem jest pozyskanie do współpracy sieci Świat Prasy 
(250 salonów). Będziemy dostarczać tam prasę.

Edyta Korbińska, dyrektor Pionu Saloników Prasowych 
Kolportera: 
– W 2018 r. otworzyliśmy 42 nowe saloniki i przeprowadziliśmy 25 
remodelingów. Możemy też pochwalić się wzrostem sprzedaży w naszej 
sieci – rok do roku uzyskaliśmy wzrost sprzedaży o 10 proc. na po-
jedynczym saloniku. 
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TemaT miesiąca 

trali i w oddziałach terenowych. 
Dotarliśmy z tymi produktami do 
większości klientów indywidual-
nych i sieciowych.
Natomiast końcówka roku to dzia-
łania związane z sytuacją na rynku 
dystrybucji prasy. Prowadziliśmy 
akwizycję i negocjowaliśmy nowe 
kontrakty, czego efektem jest po-
zyskanie do współpracy sieci Świat 
Prasy (250 salonów). Będziemy 
dostarczać tam prasę.

nowe saloniki
edyta Korbińska, dyrektor pionu 
saloników prasowych Kolportera:
W 2018 roku otworzyliśmy 42 
nowe saloniki, z czego 10 w ga-
leriach handlowych – zarówno 
w nowych obiektach, jak i rekomer-
cjalizowanych. Pozostałe saloniki 
uruchomiono głównie w obiektach 
ogólnopolskich znanych sieci 
handlowych. Przeprowadziliśmy 
także 25 remodelingów. Remonty 
naszych punktów zostały połączone 
z nową, realizowaną od dwóch lat 
koncepcją saloniku prasowego 

Kolportera. Planujemy remonty, 
w jeszcze większej liczbie, kontynu-
ować w 2019 r. Możemy poza tym 
pochwalić się wzrostem sprze-
daży w naszej sieci – rok do roku 
uzyskaliśmy wzrost sprzedaży o 10 
proc. na pojedynczym saloniku. 

sukces kolekcji
magdalena cylejewska, za-
stępca dyrektor zarządzającej 
platformy creative publishing, 
edipresse polska:
Mijający rok był dla nas wyjątko-
wo udany. Ogromnym sukcesem 
okazały się kolekcje książkowe: 
„Mistrzowie polskiej fantastyki” 
oraz „złota kolekcja Danielle steel”, 
które sprzedają się znacznie po-
wyżej naszych oczekiwań. spek-
takularnym wydarzeniem było też 
przygotowanie przez nas wydania 
specjalnego polskiej edycji maga-
zynu „National Geographic Kids”. 
sprzedało się ono tak dobrze, 
że z początkiem przyszłego roku 
wprowadzamy na rynek regularny 
magazyn. Równolegle z „National 

Geographic Kids” wydaliśmy też 
kolekcję „Świat dinozaurów”, a tak-
że album oraz saszetki z naklejkami 
dinozaurów do kolekcjonowania 
(„zoika”). W ostatnich 12 miesią-
cach wprowadziliśmy również kilka 
nowych kolekcji z dodatkami, np. 
„Kultowe auta” i „Gwiazdy legii”. 
Ogromnie cieszą nas również wyni-
ki sprzedaży magazynów i książek 
dla najmłodszych: magazynu TVP 
aBC, magazynu i książek z serii 
„Niesamowity Świat Gumballa”, 
książek pod brandem „Biedronka 
i Czarny Kot” oraz serii książek 
wydanych z okazji premiery filmu 
„Transformers Bumblebee”. 

niemała rewolucja
waldemar nowakowski, prezes 
polskiej izby Handlu:
– W 2018 roku zrobiono niemałą 
rewolucję  w handlu – wprowadzono 

Remonty punktów należących do 
sieci Kolportera zostały połączone 
z nową, realizowaną od dwóch lat 
koncepcją saloniku prasowego
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ograniczenia sprzedaży w niedziele. 
W małych sklepach, które mogą być 
prowadzone przez samego właścicie-
la, obroty w niedziele niehandlowe co 
prawda rosną, ale przez agresywne 
kampanie dyskontów reklamujących 
się przed weekendem, sprzedaż 
w tych sklepach w piątki i soboty 
spada tak bardzo, że niedzielny wzrost 
nie jest w stanie skompensować strat 
z poprzednich dni. z kolei większe 
sklepy nie mogą odrobić spadków 
spowodowanych niedzielnym za-
mknięciem.
Wprowadzono także zmiany, które za-
kładają, że kradzież poniżej 500 zł jest 
tylko wykroczeniem. Dobrą decyzją 
jest wprowadzenie rejestru sprawców 
kradzieży, natomiast nadal problemem 
pozostaje wysokość kwoty do której 
kradzież nie jest przestępstwem. 
Jest to zachętą dla złodziei, którzy 
kradną z kalkulatorem w ręku i w razie 
złapania popełniają tylko wykroczenie 
i dostają mandat. 
W minionym roku handel znalazł się 
pod lawiną nowych przepisów tych 
już wprowadzonych, jak i dopiero 
planowanych. Niestety, nierzadko 
były to chaotyczne decyzje, a biznes 
potrzebuje do rozwoju stabilności. 

dobry rok
wojciech olejniczak, kontra-
hent Kolportera, prowadzący 
w Toruniu kiosk i salonik 
prasowy:
sporo ludzi narzeka, ale dla mnie 
– jako handlowca – miniony rok był 
dobry. Obroty w moich punktach nie 
spadły, ani w przypadku prasy, ani 
w przypadku pozostałych kategorii, 
takich jak papierosy, bilety czy pro-
dukty szybkozbywalne, a jeśli chodzi 
o zakłady lotto, to nawet zauważal-
nie wzrosły. Dlaczego tak się dzieje? 
Mam swoją teorię na ten temat. 
Otóż uważam, że nasze społeczeń-
stwo się bogaci i nie zależy mu na 
drobnym oszczędzaniu. Przykładowo: 
klient woli kupić u mnie ładną kartkę 
świąteczną, za którą zapłaci dwa 
złote więcej niż gdyby kupował ją np. 
w markecie. Tylko że do marketu czy 
dyskontu ma kilkaset metrów, a mój 
kiosk jest pod jego blokiem, więc ku-

Maciej Brzozowski,  
dyrektor Public Relations 
w wydawnictwie Bauer:  
– Rok 2018 upłynął nam w Wy-
dawnictwie Bauer głównie pod 
hasłem „Rodzina”. Nie dlate-
go, że sami czujemy się tu 
jak wielka rodzina, od ponad 
dwudziestu lat dostarcza-
jąc naszym Czytelnikom hity. 
W ubiegłym roku wspaniale 
rozwinął się nam jeden z na-
szych najbardziej trafionych 
projektów wydawniczych: naj-
pierw, w roku 2017 jeszcze, 
wystartowaliśmy z magazynem 
„100 rad”, a potem zachęce-
ni jego sukcesem wśród Czy-
telników, zaczęliśmy rozwi-
jać  różne magazyny związane 
właśnie z tym tytułem. I tak, 
obecnie, nasza „Rodzina 100 
rad” to także miesięcznik 
„Poradnik 50+”, fantastycz-
ne wydania poświęcone kuchni 
(„100 rad. Przepisy i die-
ty”), zdrowiu czy działkom 
i ogrodnictwu. Piszemy tak, 
jak oczekują tego nasi wierni 
Czytelnicy: zwięźle, celnie, 
konkretnie.
Dbamy także o sferę bardziej 
duchową – dlatego zaprezen-
towaliśmy wydanie specjal-
ne „Twój Styl poleca: Projekt 
szczęście” – wyjątkowy magazyn 
skierowany do kobiet, które 
poszukują kontaktu z naturą, 
harmonii, równowagi, balansu 
pomiędzy duchowością a światem 
zewnętrznym.
Nasza wydawnicza rodzina to 
jednak nie tylko panie,  z my-
ślą o ich dzieciach, mężach 
czy towarzyszach powróciliśmy 
do wydawania magazynu „KAWA-
II”. Z kolei panowie o bar-
dziej, nazwijmy to, aktywnych 
gustach, otrzymali do nas 
wydanie specjalne „Bravo Sport 
poleca: FIGHTER”. To nasza 
ostatnia nowość w ubiegłym 
roku. Można odczytać ją także 
jako zapowiedź wielu zasko-
czeń, które szykujemy dla na-
szych Czytelników na ten rok.

24 127
Do tylu punktów sprzedaży
Kolporter dostarcza prasę *
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Agnieszka Prokopowicz,  
PR Manager, Burda Media Polska:  
– Ten rok był rokiem rozwoju w wy-
dawnictwie Burda Media Polska. 
Wciąż myślimy o podnoszeniu jakości 
prasy i tworzeniu ciekawego konten-
tu naszych magazynów. Odświeżyli-
śmy „Samo Zdrowie”, wprowadziliśmy 
na rynek „Kocham szycie”, umocni-
liśmy sprzedaż naszych magazynów 
ogrodniczych, stworzyliśmy Focus 
Lab – platformę naukową w ramach 
serwisu focus.pl, wydaliśmy wie-
le wydań specjalnych naszych ma-
gazynów, wręczyliśmy nagrody m.in: 
Kobieta Roku Glamour, Elle Style 
Awards, Gala Beauty Stars i każdego 
miesiąca ulepszaliśmy naszą ofertę 
reklamową dla klientów 360 stop-
ni – co oznacza ofertę obejmującą 
wydania drukowane, serwisy interne-
towe, eventy, social media i akcje 
specjalne. 
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puje u mnie. zauważyłem, że sporo 
osób niechętnie kupuje bilety w au-
tomatach autobusowych. Obawiają 
się, że urządzenie się zatnie. Dlatego 
wolą kupić bilet u mnie.
Na sprzedaż prasy też nie mogę 
narzekać, ludzie po prostu wiedzą, że 
mam duży wybór tytułów.  
Ograniczenie handlu w niedzielę 
mnie nie dotyczy. Gdybym chciał, 
mógłbym zastąpić pracownika 
i samemu sprzedawać w niedzielę 
albo poprosić kogoś z rodziny. ale nie 
chcę. We wszystkie niedziele moje 
punkty są zamknięte. Pieniądze to 
nie wszystko, wolę świąteczny dzień 
spędzić z rodziną.          
Żeby jednak nie było tak, że wszyst-
ko jest świetnie. Minusem są pod-
wyżki czynszu. Kiosk dzierżawię od 
spółdzielni mieszkaniowej, a salonik 
od magistratu. W jednym i drugim 
przypadku były to znaczące podwyżki 
najmu.   

Zebrał Grzegorz Kozera

Wojciech Olejniczak, kontrahent Kolportera, prowadzący 
w Toruniu kiosk i salonik prasowy.
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Zaprzyjaźnić się 
z klientem

ryneK prasowy

Jesteśmy od tego, by doradzić klientom – mówi 
kontrahent Kolportera robert nazarewicz, 
który prowadzi kiosk z wejściem do środka 
w podwarszawskiej Falenicy. 

od dawna zajmuje się pan 
sprzedażą prasy?
– Już 16 lat. Kiedy otwieraliśmy 
nasz punkt, dookoła było mnóstwo 
konkurencji. Część działa nadal, 
ale część się zamknęła. Np. kiosk 
w starym stylu, z okienkiem. Dziś 
tego rodzaju punkty już się nie 
sprawdzają. Przy sprzedaży przez 
okienko nie ma warunków i czasu 
na rozmowę z klientem, nie można 
się z nim zaprzyjaźnić. a to jeden 
z warunków udanego prowadzenia 
biznesu. zwłaszcza jeśli, tak jak 
w naszym przypadku, około 90 
proc. osób, które u nas kupują, 
to stali klienci. Nie ukrywam, że 
na początku musieliśmy o nich 
walczyć, przyzwyczajać ich do 
siebie: właściwą obsługą, szerokim 
asortymentem i systematycznym 
jego zwiększaniem, według życzeń 
klientów. 
Jak dużo tytułów prasowych 
jest w pana kiosku?
– W skali roku to jakieś 800-1100 
tytułów. Na stałe na półkach jest 
ich około 600. Trzy lata temu 
rozbudowaliśmy kiosk, by zwięk-
szyć możliwość dobrej ekspozycji 
prasy. Teraz gazety zajmują u nas 
dwie ściany. Jeżeli klient czegoś 
szuka, nawet jeśli jest to niszowy 
tytuł zamawiamy go dla niego. 
Prowadzimy teczki dla osób, które 
regularnie kupują prasę. Mamy ich 
w tej chwili około 100. Inne punkty 
w okolicy, z nielicznymi wyjątkami, 
nie chcą już prowadzić teczek, bo 

wymaga to dodatkowego wysiłku: 
trzeba dbać o to, by konkretne 
tytuły zamówić w odpowiedniej 
ilości, nie uszkodzone. ale według 
mnie klienci to doceniają i w ten 
sposób przywiązujemy ich do sie-
bie. a gdy przyjdą po prasę, kupią 
też często jeszcze coś innego. 
a czy obsługa klienta jest waż-
na dla sprzedaży prasy?
– Oczywiście. Jak już wspomnia-
łem właściwa obsługa to jeden 
z warunków przyciągnięcia klien-
tów. z jednej strony trzeba działać 
intuicyjnie: starać się zawsze 
wyczuć, czego klient oczekuje, być 
otwartym na jego sugestie, nigdy 
nie mówić „nie”, starać się pozy-

skać tytuł, jakiego klient potrze-
buje. z drugiej strony, sprzedawca 
powinien być dobrze przygotowany 
merytorycznie do pracy. 
To znaczy?
– Powinien znać rynek prasy, wie-
dzieć, jakie wydawnictwa z danej 
tematyki są na rynku, orientować 
się w nowościach, umieć coś po-
lecić klientowi. Dotyczy to zresztą 
nie tylko gazet, ale także filmów 
czy książek, które są do nich 
dodawane. Klienci chcą wiedzieć, 
co warto kupić, a my jesteśmy od 
tego, by im dobrze doradzić. 

rozmawiała  
ewa Kłopotowska

FO
T.

 a
R

C
H

IW
U

M

falenica

Robert Nazarewicz, sprzedaje prasę od 16 lat: – Jeże-
li klient czegoś szuka, nawet jeśli jest to niszowy 
tytuł, zamawiamy go dla niego
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W każdy czwartek 
dowiesz się, 
jak zadbać o zdrowie:
ludzie – porady lekarzy
pro�laktyka – jak uniknąć chorób
przepisy – dla Twojego zdrowia
sprzęt – przydatny w rehabilitacji
prawo – pacjent w NFZ i ZUS

+

U nas znajdziesz:
• Najświeższe informacje z Polski i świata
• Dobrą publicystykę
• Świetnych autorów piszących o historii najnowszej
• Pasjonujące reportaże
• Sport
• Głos od naszych Czytelników

Dodatkowo w poniedziałki 
i piątki zamieszczamy 
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Zbigniew T. Nowak. s. I-X

Szlachetne 
zdrowie

M anifestacje nie mogą od-
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chów kościołów, kaplic i
cmentarzy.

Taką regulację przewiduje pro-
jekt nowelizacji ustawy Prawo
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Paulina Gajkowska

D o komisji, której pracami kie-
ruje poseł B ożena B orys-Szopa
(PiS), napłynęło już ponad 100
stron różnych opinii, w tym
cztery opinie B iura A naliz Sej-
mowych oraz dodatkowo trzech
organizacji, o których analizy
posłowie nie wnioskowali. Cho-
dzi o H elsińską Fundację Praw
Człowieka, A mnesty I nterna-
tional i Federację na rzecz K o-
biet i Planowania R odziny, które
apelują o negatywne zaopinio-
wanie projektu.

– Organizacje te nie uczest-
niczyły w pracach legislacyj-
nych, a mimo to czują się zo-
bowiązane do zabierania głosu
w sprawie projektu, i oczywiście
jest to głos przeciw życiu.
A mnesty I nternational, kiedy
A lfiemu E vansowi odmawiano
prawa do życia, stwierdziło, że
nie ma wystarczającego wglądu
w sytuację, żeby zabierać głos
– przypomina K rzysztof K asp-

rzak, zastępca pełnomocnika
K omitetu I nicjatywy U stawo-
dawczej „Z atrzymaj aborcję” .
– Sugerowałbym, żeby zajęli
się wreszcie walką o prawa
dzieci, które przeżywają abor-
cję. To byłaby rzeczywista walka

o prawa człowieka – zauważa
nasz rozmówca. 

Jak podkreśla, dla komisji
opinie te nie są w żaden sposób
wiążące. – Z adziwia nas, że
Sejm w ogóle dopuszcza takie
opinie. Z danie tych trzech or-

ganizacji nie powinno być brane
pod uwagę ze względu na ich
mocno ideologiczny charakter
– ocenia K asprzak. Jak dodaje,
o najważniejszej opinii, czyli
pozytywnej opinii sejmowej K o-
misji Sprawiedliwości i Praw
Człowieka, w piśmie, które ko-
mitet otrzymał z Sejmu, nie
ma żadnej wzmianki. 

Nie znajdziemy tam też infor-
macji o ekspertyzie, którą przy-
gotował Instytut na rzecz K ultury
Prawnej Ordo Iuris, dostarczonej
podczas posiedzenia K omisji
Sprawiedliwości i Praw Człowieka
19 marca. Ani o analizie sędziego
Mariusza Witkowskiego, prze-
wodniczącego I I I  Wydziału R o-
dzinnego i Nieletnich Sądu R e-
jonowego w Siemianowicach Ślą-
skich, jednoznacznie przynagla-
jącej do uchylenia aborcyjnej
przesłanki eugenicznej. 

Dokończenie na s. 3

Papierowa zapora – rozmowa 

z Krzysztofem Kasprzakiem– s. 2

SEJM

Za zasłoną
opinii

Zamiast przyjąć projekt „Zatrzymaj aborcję”, Komisja Polityki
Społecznej i Rodziny gromadzi niepotrzebne opinie

SEJM Gry wokół
mundialu
Jak putinowska Rosja
może propagandowo
rozgrywać mundial 
– analizuje prof.
Grzegorz Kucharczyk.

Rachunek
wdzięczności 
Górnicy strajkujący 
w grudniu 1981 r. 
w „Wujku” otrzymają
ulgi w rachunkach 
za gaz.

s. 19 s. 6

Zaczynają się 
mistrzostwa
świata 
Polscy piłkarze są już 
w Soczi, a dziś 
w Moskwie 
początek turnieju. 

s. 22
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nie chce się zająć
projektem
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aborcję”
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Gwiazdeczki
– To by³ rok kobiet – og³osi³ Giovanni Malago. A ¿e nie tylko 
przez grzecznoœæ nie wypada zaprzeczyæ szefowi w³oskiego 
sportu olimpijskiego, to poka¿my, kim futbol odpowiedzia³ 
na sukcesy siatkarek, p³ywaczek, narciarek i ³y¿wiarki. 
Oto pi³karska dru¿yna rodzaju ¿eñskiego. 

Z aczynamy od mocnego uderze−
nia. Strzału w serca i gusty mi−

lionów Włochów. W 2018 roku
na włoskim rynku pojawiła się stacja
Dazn, która dużym wysiłkiem finan−
sowym odkroiła część ligowego tortu
należącego wcześniej głównie
do Sky. Co rozumie się samo przez
się, oprócz atrakcyjnych praw telewi−
zyjnych potrzebowała czegoś jeszcze
na wabia dla abonentów. I padło
na nią. Nie bez dużej przesady stała
się kobiecym odpowiednikiem Cri−
stiano Ronaldo. Takim Portugalczy−
kiem w krótkiej, opinającej spódnicz−
ce i z głębokim dekoltem. On król,
ona królowa i to nie tylko mediów
społecznościowych. 

Diletta Leotta jest w tym sezonie
wszechobecna. Oczywiście już wcze−
śniej była panią z małego ekranu, ale
raczej przez małe p. Zaczynała, jak
prawie każda, w roli bezdźwięcznej
paprotki, trochę udzielała się jako po−
godynka, ale z czasem doszła do gło−
su i okazało się, że ma coś więcej niż
tylko dziewczęcy urok w ciele ponęt−
nej kobiety. W coraz lepszych sta−
cjach prowadziła coraz lepsze progra−
my i jej kariera nabierała rozpędu.
Dazn uczynił z niej swoją twarz i go−
spodynię flagowego programu. Chwy−
ciło, lawina ruszyła. Teraz wydaje się,
że żadne wydarzenie czy program nie
może obyć się bez jej udziału. Prowa−
dziła odpowiednik naszego Balu Mi−
strzów z rozmachem organizowany
przez „La Gazzetta dello Sport”,
sprawdza się w formacie „Rolnik szu−
ka żony”. Umiejętnie podgrzewa za−
interesowanie swoją osobą w me−
diach społecznościowych. Jej konta
mają rekordową liczbę wejść. Zdjęcia
z siłowni, z wyjazdów, nawet z pracy,
ale w strojach bardzo nieoficjalnych,
są lajkowane hurtowo. Bez wątpienia
rok 2018 wyniósł piękną Sycylijkę
na bardzo głębokie wody, w których
czuje się jak syrena. 

Wanda Nara nie oddała pierw−
szego miejsca bez walki. O najbar−
dziej zapracowanej matce pięciorga
dzieci z uznaniem pisaliśmy
przed rokiem. Argentyńska Barbie
nie spoczęła na laurach. Dla męża
Mauro Icardiego dopięła nowy kon−
trakt z Interem, a dla siebie wycho−
dziła miejsce w telewizyjnym pro−
gramie „Tiki Taka” w Mediaset, ko−
mentującym ligowe wydarzenia.
Wie, co wyeksponować, wie, co po−
wiedzieć, krótko mówiąc – przycią−
ga uwagę, co kocha najbardziej.

Nawet porażkę potrafiła przekuć
w zwycięstwo. Jej rzewny płacz
na trybunach San Siro stanowił dla
wielu najlepszą ilustrację do odpad−
nięcia Interu z Ligi Mistrzów. A led−
wie dwa dni wcześniej wdzięczyła
się na tle bentleya za 200 tysięcy
euro sprezentowanego przez męża
na 32 urodziny. Generalnie jednak
pojawienie się młodszej i groźnej
rywalki zmieniło jej medialno−selfi−
styczną strategię. Dzieci pooddawa−
ła do szkół, przedszkoli i w ręce gu−
wernantek, a na pierwszy plan wy−
sunęła własne wdzięki. Zdjęciom
w łazience, w basenie na dachu
apartamentu z widokiem na San Si−
ro, w garderobie i Bóg wie gdzie
jeszcze przyświeca żelazna zasada:
im mniej na sobie, tym lepiej.

Wanda musiała się także okopać
z drugiej strony, na wypadek ataku
Georginy Rodriguez. Oczywiście za−
grożenie jest tylko potencjalne, ponie−
waż Portugalka nigdy nie odważy się
w jakikolwiek sposób wysunąć
przed Cristiano Ronaldo, a zmierze−
nie się z Wandą nakazywałoby agre−
sywniejszą obecność w mediach. 

K ażda WAGs powie o sobie, że
jest wyjątkowa, choć na Insta−

gramie wszystkie stroją te same mi−
ny, a w realu noszą te same fryzury,
chodzą do tych samych stylistów,
wizażystów i chirurgów plastycz−
nych. Prawdziwy wyjątek nazywa
się Rocio Valero, a raczej Rodriguez,
bo działa i biega na własne nazwi−
sko. Na tle większości partnerek pił−
karzy napompowanych botoksem,
kolagenem czy innymi nowszymi
cudami medycyny estetycznej, ona
to sama skóra i kości z figurą rzeź−
bioną przez ciężkie treningi. Woli
być spocona niż pachnąca, ćwiczyć
niż wyglądać. Nad wizyty w salo−
nach piękności preferuje błotne ma−
seczki podczas zawodów OCR (Ob−
stacle Course Races), czyli w coraz
popularniejszych także w Polsce
runmageddonach, zamiast biegać
po sklepach, biega maratony i pół−
maratony. W listopadzie na drugim
miejscu ukończyła pustynną połów−
kę w izraelskim Ejlacie. 34−letnia
Hiszpanka mówi, że jest uzależnio−
na od sportu i na treningi poświęca
więcej czasu niż jej sławny
mąż. I z piłką sobie radzi nie najgo−
rzej. Przed męskimi derbami Medio−
lanu w meczu drużyn złożonych
z żon, narzeczonych i partnerek pił−
karzy strzeliła 5 z 6 goli dla Interu. �
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ryneK prasowy

Strategiczne
położenie

Łódzki oddział Kolportera znajduje się 
niemal w centrum polski. Łódź łączy północ 
z południem i wschód z zachodem kraju i  leży 
jedynie 30 km na południe od geometrycznego 
środka polski w miejscowości piątek.

Obszar działania łódzkiego Oddziału obejmuje 
wszystkie 21 powiatów województwa łódzkiego, 
tj. ok. 18 tys. km kw. – W magazynie mamy za-
trudnionych siedemnastu pracowników. Dziesięć 
osób pracuje pod kierownictwem Krzysztofa 
Wróblewskiego w sekcji Obsługi zwrotów, 
a siedem w sekcji Obsługi Dostaw, której kie-
rownikiem jest Marcin Ciołek – informuje dyrektor 
Oddziału w Łodzi Rafał szcześniak. – Te osoby 

zapewniają obsługę magazynową dla 
26 tras, w tym 15 terenowych. 
Transport oddziałowy obsługuje 
łącznie 187 tys. km tras miesięcz-
nie. Najdłuższa trasa ma 430 km 
i prowadzi do granicy trzech woje-
wództw: wielkopolskiego, opolskiego 
i łódzkiego w powiecie wieluńskim. 
Najdalej wysuniętym punktem jest 
miejscowość skomlin, z którego do 
Opola jest już tylko 79 km. 
Codziennie pracownicy sekcji Obsługi 
zwrotów skanują i rozliczają gazety 
z prawie 1600 punktów sprzedaży, 
do których oczywiście uprzednio 

dostawę nocną przygotowują osoby 
z sekcji Obsługi Dostaw. Najdłużej 
pracującymi osobami w magazynie są: 
Krzysztof Wróblewski, który zaczynał 
swoją karierę w Kolporter service 
jako pracownik magazynu, następnie 
dołączył do nas i w tym roku minął 13 
rok jego pracy. Również długim sta-
żem mogą poszczycić się panie, które 
skanują zwroty z punktów: Kamila 
syska, Paulina Kochanowska i emila 
Nowicka. – W tym roku minęło im 11 
lat – mówi kierownik Działu logistyki 
Jacek Bartosik, który sam przepraco-
wał w Kolporterze 22 lata na różnych 
stanowiskach managerskich.
Wśród osób które z łódzką logistyką 
związane są najdłużej jest też kie-
rowca Krzysztof Bogusz z 18-letnim 
stażem. Obsługuje trasę w rejonie 
osiedla Retkinia (m.in. ze znanym 
filmowej Łodzi dworcem Łódź Kaliska 
oraz stadionem piłkarskim ŁKs). 
sekcja Obsługi Dostaw Oddziału 
w Łodzi rozpoczyna pracę około 
godziny 16.00, kiedy to przyjmuje 
zbiorczą dostawę prasy kolorowej. 
Około godziny 2.00 dostarczane 
są dzienniki, a kierowcy wyjeżdżają 
w trasy ok. 4.00 i wówczas koń-
czy pracę Magazyn Nocny. sekcja 
Obsługi zwrotów, czyli Magazyn 
Dzienny, rozpoczyna pracę o godzinie 
7.00, a kończy o 15.00. 
10 lat temu oddział w Łodzi został 
połączony w wyniku fuzji z konkuren-
cyjną firmą HDs Distribution. 
– Było to wydarzenie szczególnie 
istotne dla logistyki, ponieważ przez 
wiele miesięcy nasze magazyny znaj-
dowały się w Łodzi, sieradzu, skier-
niewicach i Piotrkowie Trybunalskim. 
Rozwoziliśmy prasę na ponad 60 
trasach  – wspomina Jacek Bartosik. 

GK

Na zdjęciu u góry 
pracownicy 
Sekcji Obsługi 
Dostaw 
Zdjęcie dolne: 
pracownicy Sekcji 
Obsługi Zwrotów

Łódź
Oddział
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KOLEKCJA PEŁNA EMOCJI

Każda książka 
poświęcona jest 
jednej emocji.

Przedstawiamy kolekcję 
ŚWIAT EMOCJI - serię 
opowiadań, które 
pozwolą dzieciom 
poznać emocje 
i nad nimi pracować. 
Każdy numer zawiera 
dodatki dla rodziców 
z wartościowymi 
wskazówkami 
opracowanymi przez 
psychologa  
dziecięcego. 

Karty dla rodziców 
ze szczegółowymi 
informacjami 
i wskazówkami, jak 
rozwijać emocje 
i pracować nad nimi.

START I PROMOCJA
Numer drugi w sprzedaży od 30 stycznia 
bieżącego roku.

Numer trzeci w sprzedaży od 06 lutego 
bieżącego roku.

Kolejne numery będą ukazywały się 
co tydzień w środę.

Emocje to reakcje warunkujące nasz 
sposób dostosowywania się do otoczenia. 
Rodzimy się wyposażeni we wszystkie 
emocje pozwalające nam odkrywać świat, 
wchodzić w relację z innymi, ale musimy 
nauczyć się je rozpoznawać i nad nimi 
panować.

WIĘCEJ INFORMACJI NA STRONIE  
www.ŚwiatEmocji.pl

ZESPÓŁ EKSPERTÓW 
W skład zespołu odpowiedzialnego 
za tę kolekcję wchodzą specjaliści 
z dziedziny pedagogiki dziecięcej i psychopedagogiki, 
a także autorzy specjalizujący się w literaturze dziecięcej 
i znający język najmłodszych. 

DANE WYDAWNICZE
Seria: Świat Emocji
Wydawca: Hachette Polska Sp. z o. o.
Pierwszy dzień sprzedaży:  
16 stycznia 2019 r.
Częstotliwość: Tygodnik
Liczba numerów serii: 60
Ceny: nr 1 – 1,90 zł; nr 2 – 4,99 zł; 
nr 3 i kolejne – 11,99 zł (Vat 5%)

Emocje - reklama Kolportera.indd   1 14.12.2018   09:39
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ODKRYJ ŚWIAT 
TRANSFORMERS!

G R Z B I E T Y  T O M Ó W  S E R I I  
T W O R Z Ą  N I E Z W Y K Ł Ą  G R A F I K Ę

WYJĄTKOWA KOLEKCJA W TWARDEJ OPRAWIE

Szczegóły powstawania historii
Charakterystyki bohaterów
Informacje o twórcach
Galerie okładek

START I PROMOCJA
Numer drugi w sprzedaży 
od 23 stycznia bieżącego roku.

Numer trzeci w sprzedaży 
od 06 lutego bieżącego roku.

Kolejne numery będą ukazywały 
się co dwa tygodnie, w środy.

DANE WYDAWNICZE
Seria: Transformers
Wydawca: Hachette Polska Sp. z o. o.
Pierwszy dzień sprzedaży: 09 stycznia 2019 r.
Częstotliwość: Dwutygodnik
Liczba numerów serii: 80
Ceny: nr 1 – 14,90 zł;  
nr 2 – 29,99 zł; nr 3 i kolejne – 39,99 zł (Vat 5%)

Wewnątrz statku pojawiają się rozbłyski światła… 

i rozlega się ledwo słyszalny szum maszynerII 

pRzebudzonej potężnym wybuchem.

Snopy światła pRzebiJają się pRzez ciemność, 

wydobywając z niej wilgotne ściany jaskini.

W bocznej części statku otwiera się właz, który pozostawał zamknięty pRzez tysiąclecia.

Wylatuje z niego jakieś urządzenie. To wyposażony w kamery dron.

Ma zebrać informacje i pRzesłać  je do aRki.

Powietrzny zwiadowca na bieżąco 
informuje o swojej pozycji. I choć 
w czasach, gdy go zbudowano, był 

istnym cudem techniki…
…Jego systemy rozpoznają wyłącznie 

mechaniczne formy życia.  
Dron całkowicie ignoruje istoty opaRte 

na węglu.

Czujniki potwierdzają, że nie jesteśmy na cybertronie 

ani w żadnym innym świecie należącym do układu alfa 

centauri. Kontynuuję skaNowanie.

Wreszcie wiele kilometrów  
dalej dron odbiera sygnał  

od − jak podPowiada mu układ 
logiczny − pRzedstawiciela 

miejscowej fauny…
…Który kształtem pRzypomina jeden z pojazdów bojowych decepticonów.

Dron czym pRędzej obiera  
kurs powrotny na aRkę.

dla Czujników maszyny wypełnione niezliczonymi gatunkami roślin i zwierząt lasy są zupełnie martwe.

Ogromnej ilości danych dostaRcza jej autostrada międzystanowa biegnąca pRzez staN oregon.  

Informacji jest tak dużo, że niemal pRzeładowują obwody.

pod Względem działania obiekty pRzy
pominają autoboty pRzekształcone 

w pojazdy. To w zupełności  
wystaRczy.

 ale Jest ich więcej… dużo więcej.

Przyjmują  najpRzeróżniejsze formy i kształty…

…A dla czujników drona wszystkie 
są żywe.

Czas wracać do aRki… i wskrzesić załogę.

Układ centralny statku wysyła drony medyczne, 

które mają za zadanie obudzić uśpionych pasażerów.

Procedura reanimacyjna zainicjowana!

KOLEKCJA ZAWIERA 
dotychczas niepublikowane, 
pokolorowane komiksy (wydane w latach 
1989-1990 w wersji  czarno-białej).

W SERII ZNAJDĄ SIĘ NOWE,  
NIEPUBLIKOWANE MATERIAŁY:

Nieopodal po opustoszałej 

autostradzie oplatającej górę 

świętego hilaRego błąka się 

autostopowicz…

idę Tak  
cały dzień 

i nie widziałem 

jeszcze choćby 

jedNego samo

chodu!

Wygląda  

na to, że czeka 

mnie spacer  

do miasta…

Hej! Rychło 

w czas!

ale JedeN wóz by 

tak nie hałasował! 

Zupełnie jakbym 

słyszał odgłosy 

wyścigu!

Psia kość! Ile 

samochodów! 

I wszystkie 

pędzą jak 

szalone…

…Ale bez 

kierowców!!!

Prowl… skoro dowodzisz tą 

misją… powiedz, kiedy będę mógł 

komuś pRzylać?

Optimus zlecił nam 

wykonanie zwiadu, braWn. 

W miarę możliwości 

mamy unikać kontaktu 

z pRzeciwnikiem.

Brawn ma 
rację. 

Dokopmy im!

nie Wychodź pRzed szereg, 

Cliffjumper. Jeszcze sobie 

powalczysz… ale tylko na 

mój rozkaz.

Hej, braWn, 

założymy się, 

kto pierwszy 

zauważy ziem

ską istotę?

Hound, co myślisz 

o tym wszystkim? 

Jesteś naszym 

najlepszym tro

picielem. Chciał

bym mieć choćby 

połowę twoich 

umiejętności.

Bumblebee, jestem trochę 

zajęty selekcjonowaniem 

zebraNych informacji. Ale 

jeszcze do tego wrócimy.

Prowl, namierzyłem oznaki 

mechanicznego życia… tuż za 

tym górskim grzbietem.

Pełna gotowość,  

autoboty. W razie  

zagrożenia pRzechodzimy 

w tryb obronny.

Autoboty zatrzymują się bezgłośnie na grani i badają czujnikami scenerię,  

staRając się zrozumieć, co dokładnie pRzed sobą widzą.

To oni, pRowl? 

Znaleźliśmy 

ziEmiAn?

Ja… sam nie wiem, bumblebee!

Wyglądają jak ci, 

których wykryła 

aRka!

A ten wielki ekran? 

Dlaczego się pRzed 

nim zgromadzili?

Może chodzić 

o jakiś religiJny 

rytuał, hound!

…Dlaczego maszyny miałyby 

oddaWać cześć obrazkom 

dziwnych obiektów?

Jeśli mamy się dowiedzieć, 

musimy ich zapytać, bumblebee!

A nad 
nimi…

LaseRbeak 

do dowódcy 

decepticonów 

mEgAtRoNa!

Autoboty opuściły wulkan 

i zamierzają nawiązać kontakt 

z mieszkańcami planety!

Wieści od laserbeaka wywołują konsternację w szeregach 

decepticonów zebraNych na odciętym od świata szczycie góry.

Autoboty… w sojuszu 

z ziemianami!

nie Możemy do tego 

dopuścić, megatronie!

Wiemy, że na ziemi znajdują 

się ogromne rezerwy paliwa, 

z których mogliByśmy 

skorzystać, pRzygotowując 

się do podBoju tego świata.

Przeciwnik nie może 

uzyskać do nich dostępu! 

NaPrzód, moje decepticony! 

ZNiszczyć aUtOboty!

HASBRO i jego logo, TRANSFORMERS i wszystkie 
związane z nimi postacie są znakami towarowymi 
HASBRO i są użyte za zgodą. © 2019 HASBRO. All 
rights reserved.

PRZEDSTAWIAMY WYJĄTKOWĄ  
KOLEKCJĘ KOMIKSÓW TRANSFORMERS! 

Wszystkie komiksy z okresu Pierwszej Generacji  
zebrane w jednej kolekcji wydanej w twardej oprawie.  

Klasyczne postaci z lat 80.!

Kompletna historia konfliktu między Autobotami 
i Decepticonami!

Transformers - reklama Kolportera.indd   1 19.12.2018   15:54



Zmiany 
w podatkach

resort finansów wprowadził szereg zmian w ustawach podatkowych, 
obowiązujących od 1 stycznia 2019 r. informujemy o tych najważniejszych, 
dotyczących m.in. osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą.  

urząd wypełni zeznanie 
Jedna z nowelizacji prawa dotyczy 
zniesienia obowiązku samodzielnego 
sporządzania zeznań podatkowych. 
Ustawa nowelizująca wprowadza 
nową usługę polegającą na wypełnia-
niu zeznań podatkowych za podat-
ników przez Krajową administrację 
skarbową (bez konieczności składania 
wniosku przez podatnika). Podatnik 
podejmie decyzję, czy chce skorzystać 
z tak przygotowanego zeznania po-
datkowego, czy samodzielnie wypełni 
i złoży zeznanie podatkowe do Us.
Jeżeli z zeznania będzie wynikała nad-
płata, podatnik w tym zeznaniu będzie 
mógł wskazać rachunek bankowy 
lub rachunek w spółdzielczej kasie 
oszczędnościowo-kredytowej, którego 
jest posiadaczem albo współposiada-
czem, inny niż związany z prowadzoną 
działalnością gospodarczą, na który 
ma nastąpić jej zwrot. Wskazany ra-
chunek będzie aktualizował poprzed-
nio zgłoszony rachunek służący do 
zwrotu podatku lub nadpłaty.

Zmiany w terminach
Wprowadzenie nowej usługi polega-
jącej na wypełnianiu zeznań podat-
kowych za podatników przez Kas 
spowodowało konieczność dokonania 
zmian w terminach składania rocznych 
zeznań podatkowych, a ściślej mówiąc 
– wprowadzenia terminu początkowe-
go na składanie rocznych zeznań PIT. 
Te regulacje będą istotne dla podat-
ników, którzy nie skorzystają z nowej 

usługi Kas (czyli przygotowanego 
przez nią zeznania podatkowego)
Na mocy znowelizowanego art. 45 
ust. 1 ustawy o PDOF (w brzmieniu 
obowiązującym od 1 stycznia 2019 r.), 
podatnicy są obowiązani składać urzę-
dom skarbowym zeznanie, według 
ustalonego wzoru, o wysokości 
osiągniętego dochodu (poniesionej 
straty) w roku podatkowym, w ter-
minie od dnia 15 lutego do dnia 30 
kwietnia roku następującego po roku 
podatkowym. zeznania złożone przed 
początkiem terminu uznaje się za zło-
żone w dniu 15 lutego roku następują-
cego po roku podatkowym.

45 dni na zwrot nadpłaty
W związku z wprowadzeniem 
początkowego terminu na składanie 
rocznych zeznań PIT, ustawa noweli-
zująca skróciła termin zwrotu nadpłaty 
podatku wynikającej ze złożonego 
zeznania przez podatnika podatku 
dochodowego od osób fizycznych 
z 3 miesięcy do 45 dni. Warunkiem 
jest jednak, aby ww. zeznanie zostało 
złożone za pośrednictwem środków 
komunikacji elektronicznej.

uproszczone przepisy 
zmiana pojawiła się m.in. w usta-
wie o podatku dochodowym od 
osób fizycznych, ustawy o podatku 
dochodowym od osób prawnych oraz 
niektórych innych ustaw. Ustawa 
upraszcza przepisy w obszarze 
podatków dochodowych oraz stwarza 

bardziej dogodne warunki dla podatni-
ków, w szczególności przez:
- uchylenie w ustawie o PIT prze-
pisu warunkującego uprawnienie 
do preferencyjnego opodatkowania 
rozliczenia dochodów małżonków 
i osób samotnie wychowujących dzieci 
od terminowego złożenia zeznania 
podatkowego (czyli do 30 kwietnia 
każdego roku);
- wprowadzenie zmian odnoszących 
się do spadkobierców zbywających 
nieruchomości lub określone prawa 
majątkowe nabyte w spadku (chodzi 
o pełniejszą realizację na gruncie 
podatku PIT sukcesji praw spadko-
dawcy związanych z odziedziczoną 
nieruchomością);
- złagodzenie warunków korzystania 
z tzw. ulgi mieszkaniowej, m.in. przez 
wydłużenie z 2 do 3 lat okresu, w ja-
kim można z niej skorzystać. 

samochód w firmie
Wprowadzone zostały również zmiany 
dotyczące samochodów osobowych 
wykorzystywanych w prowadzonej 
działalności przez: 
a) podwyższenie z 20.000 euro do 
150.000 zł (225.000 zł w przypadku 
samochodów elektrycznych) kwoty 
limitu wartości samochodu osobo-
wego, do którego możliwe jest pełne 
odliczenie odpisów amortyzacyjnych 
w wyniku zużycia się takiego pojazdu;
b) podwyższenie do 150.000 zł kwoty 
odnoszącej się do wartości auta 
przyjętej do celów obliczenia składki 
z tytułu ubezpieczenia samochodu 
osobowego, jaka może być zaliczona 
do kosztów uzyskania przychodów;
c) określenie zasad rozliczania kosztów 
używania samochodów osobowych 

prawo i Finanse
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prawo i Finanse

wykorzystywanych w działalności 
gospodarczej i do innych celów (nie-
związanych z tą działalnością);
d) ujednolicenie zasad podatkowego 
rozliczania przez podatników wykorzy-
stywania samochodów osobowych 
w prowadzonej działalności, niezależnie 
od rodzaju umowy, na podstawie jakiej 
podatnik korzysta z takiego auta.

nowe zwolnienie w podatku 
dochodowym
zgodnie z dodanym pkt 129a do art. 
21 w ust. 1 ustawy o PDOF, wolne 
od podatku dochodowego będą 
świadczenia, w szczególności dotacje 
oraz kwoty umorzonych pożyczek, 
otrzymane ze środków Narodowe-
go Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej lub wojewódz-
kich funduszy ochrony środowiska 
i gospodarki wodnej, na przygoto-
wanie dokumentacji oraz realizację 
przedsięwzięcia:
a) w budynku mieszkalnym jednoro-
dzinnym, lub b) w budynku mieszkal-
nym jednorodzinnym nowo budo-

wanym, który nie został przekazany 
lub zgłoszony do użytkowania, pod 
warunkiem że zgodnie z przepisami 
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo 
budowlane uzyskano zgodę na rozpo-
częcie budowy budynku mieszkalnego 
jednorodzinnego – w ramach progra-
mów mających na celu poprawę efek-
tywności energetycznej i zmniejszenie 
emisji pyłów i innych zanieczyszczeń 
do atmosfery.

ulga termomodernizacyjna
Podatnik opłacający podatek według 
skali podatkowej oraz podatnicy 
opłacający podatek według 19% 
stawki podatku, będący właścicie-
lem lub współwłaścicielem budynku 
mieszkalnego jednorodzinnego, bę-
dzie miał prawo odliczyć od podstawy 
obliczenia podatku wydatki poniesio-
ne w roku podatkowym na materiały 
budowlane, urządzenia i usługi, 
związane z realizacją przedsięwzię-
cia termomodernizacyjnego w tym 
budynku, określone w przepisach 
wydanych na podstawie ust. 10, 

które zostanie zakończone w okresie 
3 kolejnych lat, licząc od końca roku 
podatkowego, w którym poniesiono 
pierwszy wydatek.
Kwota powyższego odliczenia nie 
będzie mogła przekroczyć 53.000 
zł w odniesieniu do wszystkich 
realizowanych przedsięwzięć termo-
modernizacyjnych w poszczególnych 
budynkach, których podatnik jest wła-
ścicielem lub współwłaścicielem. Wy-
sokość wydatków będzie się ustalało 
na podstawie faktur wystawionych 
przez podatnika VaT niekorzystające-
go ze zwolnienia od tego podatku. za 
kwotę wydatku będzie się uważało 
wydatek wraz z VaT, o ile podatek 
ten nie został odliczony na podstawie 
ustawy o VaT.

opr. GK

Jedna z nowelizacji prawa 
dotyczy zniesienia obowiązku 
samodzielnego sporządzania 
zeznań podatkowych. 
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Pula nagród: 
aż 

10 tysięcy 
złotych

KONKURS!
Sprzedawaj prenumeraty teczkowe 

„Wyborczej” 

Wygrywaj gotówkę!

1. Lupa 
2.  Uniwersalna soczewka 

do telefonów komórkowych 
z efektem „rybiego oka”

Aby zgłosić chęć wzięcia udziału w konkursie podczas składania zamówienia na prenumeratę teczkową 
„Wyborczej” w Biurze Obsługi Klienta, podaj hasło: KONKURS WYBORCZA.

Konkurs trwa od 1 do 28 lutego 2019 r.
Szczegóły konkursu znajdziesz w regulaminie: www.nasz.kolporter.com.pl/REGULAMINY

*Obie nagrody gwarantowane dla wszystkich uczestników konkursu, którzy w lutym sprzedadzą co najmniej jedną prenumeratę teczkową więcej niż w styczniu!

Dodatkowo dla każdego*:
1 2

kolporter02.indd   1 2018-12-21   16:59:01
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Sprzedawaj 
PRENUMERATY 

TECZKOWE
ZALETY DLA SPRZEDAWCÓW

•  jednocześnie sprzedajesz 25 wydań 

•  Twoja marża kwotowa jest identyczna  
jak przy sprzedaży w cenie detalicznej 

•  zyskujesz stałych klientów, 
którzy codziennie będą odwiedzali 
Twój punkt sprzedaży

•  masz możliwość automatycznego 
przedłużania prenumeraty teczkowej 
na kolejny miesiąc

ZALETY DLA KLIENTÓW

•  najkorzystniejsza cena „Wyborczej” 
w prenumeracie teczkowej:  
tylko 3,80 zł* 

•  dogodny sposób i miejsce odbioru

•  gwarancja dostępności

•  gwarancja sprzedaży 

Już dziś zadzwoń do Biura Obsługi Klienta lub wejdź na bezpłatny portal kontrahenta  
(portaldlaklienta.kolporter.com.pl) i złóż zamówienie na prenumeratę teczkową „Gazety Wyborczej”.

Egzemplarze prenumeraty teczkowej otrzymasz wraz z  bieżącą dostawą prasy. 
*Cena sugerowana – 16% rabatu w stosunku do średniej ceny egzemplarzowej. Oferta dotyczy wydań „Wyborczej”  

o zawartości odpowiadającej niższej z cen podanych na egzemplarzu.

  Informuj klientów  
o prenumeracie teczkowej

 Przyjmuj zamówienia

  Zyskaj nowych,  
stałych klientów!

kolporter02.indd   2 2018-12-21   16:59:07
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Bohaterka
sagi chłopskiej

Zakończyły się zdjęcia do pierwszego sezonu no-
wego serialu TVp „stulecie winnych”, na podstawie 
bestsellerowej sagi ałbeny Grabowskiej. To opo-
wieść o losach wielopokoleniowej rodziny winnych 
z podwarszawskiego Brwinowa. Trzeba przyznać, 
że w roli nestorki rodu, Bronisławy, prezentuje się 
pani bardzo wiarygodnie.
– Żeby osiągać taki efekt, każdego dnia dużo czasu 
poświęcaliśmy charakteryzacji. Grałam w końcu starszą 
osobę, od 52 do 73 roku jej życia. Świetna charaktery-
zacja i kostium bardzo mi pomogły stworzyć tę postać, 
tak odległą przecież ode mnie. 
Kostiumy wyszukiwane były w całej 
Polsce, a także sprowadzane 
z magazynów poza krajem. Niektóre 
są autentyczne, bardzo stare, inne 
wzorowane na modzie z tamtego 
okresu. akcja zaczyna się w 1914 
roku i, w pierwszym sezonie, prowadzimy ją do wybuchu 
II wojny światowej. Trzeba było pokazać kilkadziesiąt lat 
mody, głównie wiejskiej, bo rodzina Winnych ma chłopskie 
korzenie. Podwarszawski Brwinów, w którym mieszkają, 
był wtedy wsią. W serialu obserwujemy np. powstawanie 
kolejki WKD.
Jak sam tytuł, książki i serialu, wskazuje, historię 
rodu winnych śledzimy na przestrzeni 100 lat.
– Trzytomowa saga ałbeny Grabowskiej, która stała się 
kanwą naszej opowieści, ujęła mnie już wiele lat temu. 
Kiedy przeczytałam pierwszy tom, od razu zadzwoniłam 
do mojej agentki lucyny Kobierzyckiej. Uznałyśmy wów-
czas, że świetnie byłoby nakręcić wersję filmową lub serial 
„stulecie Winnych”. Wtedy nie sądziłam, że mogłabym 
zagrać Bronię. Brałam pod uwagę raczej młodsze boha-
terki (uśmiech – przyp. red.). a teraz skonfrontowałam się 
z tą postacią. Ta rozpisana na sto lat historia pełna jest 
dramatów, namiętności, miłości, zazdrości. To saga. Tym 
barwniejsza, że oglądamy ją z perspektywy naszej historii.

GwiaZda numeru

prawdziwa chłopska saga. przypominają się „chłopi” 
reymonta. ignacy Gogolewski, filmowy antek Boryna, 
porównywał ich nawet – ze względu na bohaterów, 
emocje i dylematy moralne – do tragedii greckiej.
– „stulecie Winnych” to mięsista opowieść. W czasach, 
o których opowiadamy, pory roku, święta i religijne obrzędy 
były bardzo istotne w życiu. ludźmi od wieków rządzą podob-
ne namiętności. Kostium jest chłopski, ale emocje uniwersal-
ne. Wydaje mi się, że opatrzyły się nam telenowele i seriale 
glamour, których akcja toczy się w luksusowych wnętrzach.
pani bohaterka jest opoką rodziny – silną, hardą 
i zaradną.
– Bronia jest głową rodu Winnych, ma czterech synów. Ich 
losy są bardzo różne. Jako matka próbuje scalić całą rodzinę. 
Nawet jeśli się boi, stara się tego nie okazywać. Według 
mnie jest emocjonalna i wrażliwa. W jej życiu pojawiają się 
liczne trudności. Już pierwszy odcinek przynosi zdarzenie, 
które na kilkadziesiąt kolejnych lat wyznaczy drogę życiową 
mojej postaci. Rodzą się jej wnuczki, ania i Mania, ale ich 

matka umiera podczas porodu. Rodzina musi 
się bardzo skonsolidować, żeby pomóc ojcu 
dziewczynek stanisławowi w ich wychowaniu.
Tylu synów to wyzwanie dla matki!
– To prawda. Ja mam jednego i nie odwa-
żyłabym się na dokładkę (uśmiech – przyp. 
red.). ale wtedy były inne czasy. Nie wszyscy 

synowie Broni przeżyją. Kiedyś wielość dzieci zapewniała 
kontynuację rodu. Przy jednym dziecku nie było to oczywiste.
pani bohaterka jest wyjątkowa jak na chłopkę – uwiel-
bia czytać!
– Rzeczywiście, dzięki literaturze Bronia poznaje świat. Ma 
ambicję, żeby jej dzieci się uczyły, a dzięki temu potrafiły 
zrozumieć. zależy jej, żeby wnuczki skończyły szkołę i poszły 
na studia.
a propos historii rodzinnych, zagląda pani czasem do 
rodzinnego albumu?
– Tak, robiłam to nawet całkiem niedawno. Często wertuję 
albumy i przypominam sobie przeszłość. Mamy taki rytuał, 
że raz do roku całą rodziną – zwykle w okolicach Bożego 
Narodzenia – przeglądamy rodzinne zdjęcia i filmy. Świetnie 
się przy tym bawimy, czasem wzruszamy. 

rozmawiała ewa Jaśkiewicz/aKpa

Kinga preis, jedna z najbardziej cenionych i najczęściej 
nagradzanych polskich aktorek, wielokrotnie udowodniła już, 
że dla roli potrafi zmienić się nie do poznania – zbrzydnąć, 
przytyć, postarzeć. również w najnowszej produkcji TVp, 
serialu obyczajowym „stulecie winnych”, przeszła nie lada 
metamorfozę, aby wcielić się w Bronisławę winną. serial 
zadebiutuje na antenie TVp1 w marcu 2019 roku.

Często wertuję 
albumy 

i przypominam 
sobie przeszłość
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Podczas uroczystości rozdano 
nagrody Pracownika Roku. Od lat 
przyznawane są one osobom, które 
w danym roku wyróżniły się zaanga-
żowaniem, osiągnięciami i efektywną 
pracą. W Kolporterze nagrodą tą 
zostało uhonorowanych 26 osób. 
Poniżej nazwiska laureatów:
anna Bandrowska, księgowa 
sekcji Kosztów. 
alina cieśla, starszy specjalista ds. 
produktu w Pionie Handlowym. 
Justyna cieślak, starszy specjalista 
Działu spedycji w Oddziale logistyki 
Centralnej. 
dorota czechowska–Jach, spe-
cjalista Działu Obsługi Kluczowych 

Już tradycyjnie w grudniu pracownicy 
Kolportera i spółek należących do Krzysztofa 
Klickiego wzięli udział w uroczystym spotkaniu 
podsumowującym rok 2018.

wybrani 

Klientów w Pionie administracji sieci 
sprzedaży.
marcin dziewięcki, menadżer 
ds. aranżacji inwestycji w Pionie 
Inwestycji. 
Barbara Gaj, starszy specjalista ds. 
produktu w Pionie Handlowym. 
Katarzyna Gęgotek, specjalista 
obsługi dokumentacji w sekcji Doku-
mentacji i Wsparcia Projektów. 
sławomira Jamrowicz-Żelazny, 
starszy specjalista ds. personalnych. 
wioletta Jaworska, specjalista 
Działu Dystrybucji w Pionie admini-
stracji Wydawnictw. 
marta Jędrys, specjalista admi-
nistracji sieci w Pionie saloników 
Prasowych. 
elżbieta Kochańska, zastępca 
dyrektora zakładu Badań i analiz. 
dorota Kurpios–Juszyńska, spe-
cjalista Działu Obsługi Kluczowych 

Klientów w Pionie administracji sieci 
sprzedaży. 
aleksandra Łanocha, specjalista 
ds. marketingu.
elżbieta Łuczywek, specjalista 
księgowości w Oddziale logistyki 
Centralnej. 
Jacek matluch, menadżer rejonu 
w Pionie saloników Prasowych. 
marcin mazur, menadżer rejonu 
w Pionie saloników Prasowych. 
Bogusław morański, dyrektor 
Pionu administracji sieci sprze-
daży.
Kazimierz pochwalski, dyrektor 
Oddziału Katowice.
urszula pszczoła, księgowa sekcji 
zarządzania Płynnością. 
Bożena steć, księgowa sekcji 
Rozrachunków. 
marcin szcześniak, administrator 
floty. 

Pracownicy Roku

Wspólne zdjęcie 
nagrodzonych pra-
cowników 
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edyta szpankowska, księgowa 
zespołu Środków Trwałych. 
Kinga szymkiewicz, menadżer ds. 
e-marketingu. 
monika Tośta, Inspektor Ochrony 
Danych Osobowych. 
agata Turek, księgowa sekcji 
Rozrachunków. 
monika wielińska, księgowa 
sekcji Kosztów.
ilona wikło, specjalista Działu 
sprzedaży. 
Karina Zawadzka, doradca ds. 
administracji wydawnictw. 
Na liście osób wyróżnionych za pracę 
w 2018 roku nie zabrakło również 
przedstawicieli innych firm. Najlep-
szym pracownikiem w BC&O Polska 
została agnieszka piętak, główna 
księgowa. laureatami w Pretoriusie 
zostali: Jowita Frąk, pracownik ds. 

Jubileusz świętowali także reprezen-
tanci Infovera: Justyna czajkow-
ska, dawid Herbuś, Bartłomiej 
Kipiel, marcin małkowski, izabe-
la pańczyk, piotr piwowarczyk 
i dariusz Zuszek.
Po wręczeniu nagród prezes Kolpor-
tera Grzegorz Fibakiewicz podzięko-
wał wszystkim pracownikom za ich 
pracę w rozwój firmy. Niespodzianką 
dla uczestników spotkania był kon-
cert zespołu enej.

Ksz

Kazimierz Pochwalski (z prawej) odbie-
ra nagrodę od właściciela Kolportera 
Krzysztofa Klickiego
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windykacji sekcji egzekucji, paweł 
Klimczyk, doradca ds. projektów in-
formatycznych, elżbieta rydlewska, 
windykator terenowy, region Poznań. 
Podczas oficjalnej części spotka-
nia właściciel Kolportera Krzysztof 
Klicki wraz z prezesami poszczegól-
nych spółek wręczyli nagrody dla 
jubilatów, obchodzących w grudniu 
10-lecie pracy w firmie. W tym 
gronie znaleźli się przedstawiciele 
Kolportera: alina cieśla, Katarzy-
na Fiodoruk, Justyna Kotwica, 
marta Kowalczyk i Jakub nowak. 

Dla uczestników spotkania zagrał zespół Enej

W gronie wyróżnionych znalazły się 
Aleksandra Łanocha (po lewej) i Bar-
bara Gaj
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Hiszpański galeon odkryli amerykańscy spe-
cjaliści na dnie Morza Karaibskiego, na 

głębokości 600 metrów na południe od miasta 
Cartagena. Trójmasztowiec zatonął w tamtej-
szych wodach około 300 lat temu. Na pokładzie 
prawdopodobnie znajdował się skład o warto-
ści prawie 13 miliardów funtów brytyjskich, co 
w przeliczeniu daje około 64 miliardy złotych.

We wraku, przy pomocy specjalnej łodzi pod-
wodnej, znaleziono: szmaragdy, biżuterię, srebro 
i złote monety. I nie ma się czemu dziwić. Galeon 
San José jest nazywany Świętym Graalem poszu-
kiwaczy skarbów. Co prawda do samego odkry-
cia doszło już cztery lata temu, ale szczegóły były 
objęte ścisłą tajemnicą aż do zeszłego roku.

ZGINĘŁO 600 CZŁONKÓW ZAŁOGI
Statek należący do floty hiszpańskiego króla  
Filipa V został zniszczony w czerwcu 1708 roku pod-
czas walki z brytyjskimi jednostkami w trakcie tzw. 
wojny o sukcesję hiszpańską (1701–1714). Zatonię-
cie galeonu oznaczało śmierć 600 członków załogi.

San José został zbadany przy pomocy łodzi 
podwodnej należącej do Woodes Hole Oceano-
graphic Institution (WHOI). Firma ta specjalizuje 

się głównie w poszukiwaniach wraków ze skar-
bami. Nie jest to pierwsze odkrycie w jej karierze. 
W 2011 roku pomogła, dzięki zdalnie sterowanej 
łodzi podwodnej Remus 6000, odnaleźć wrak sa-
molotu Air France 447 u wybrzeży Brazylii.

SPORY O WŁASNOŚĆ SKARBU
Już w 1981 roku firma Sea Search Armada (SSA) 
ogłosiła, że udało jej się zlokalizować miejsce zato-
pienia statku. Amerykanie zawarli wówczas umo-
wę z władzami Kolumbii o podziale zysków.
Po kilku latach Kolumbijczycy zdecydowali, że cały 
skarb powinien należeć do państwa, jako Dzie-
dzictwo Narodowe, zgodnie z nowym prawem. 
SSA przestała więc szukać wraku. Pracę przejęło 
WHOI. Oprócz amerykańskich spółek i Kolumbij-
czyków na skarb mają też ochotę Hiszpanie.

Zdaniem byłego ministra spraw zagranicznych 
Hiszpanii José Garcíi-Margalla chodzi o statek 
wojenny należący do państwa, a nie o prywatną 
jednostkę. Dlatego skarb powinien wrócić do kra-
ju, który był właścicielem galeonu.

Mimo protestów UNESCO władze Kolumbii 
planują skomercjalizować część skarbu.     (RED)

WYDAWNICTWO 
AMCONEX

ŚWIAT NA DŁONI
W SPRZEDAŻY OD 9.01.2019

21.WIEK
W SPRZEDAŻY OD 4.01.2019

21.WIEK EXTRA
W SPRZEDAŻY OD 4.01.2019

ENIGMA:  
KLUCZ DO TAJEMNIC

W SPRZEDAŻY OD 5.12.2018

WYDAWNICTWO 
AMCONEX

Kolumbijska marynarka, poszukiwacze skarbów, USA i Wielka Brytania ujawniły informacje o odnale-
zieniu hiszpańskiego galeonu z XVIII wieku. Odkrycie jest o tyle cenne, że na pokładzie znajduje się 
jedyny w swoim rodzaju skarb.

Czy galeon San José przewoził jeden z najcenniejszych skarbów?

Morze oddało legendarny skarb

Według danych szacunkowych na pokładzie mógł się znajdować skarb 
o wartości 64 miliardów złotych

CO JESZCZE ZNALEZIONO?
W  Danii  w  pierwszej  poło-
wie  2018  roku  specjaliści 
znaleźli  cenną  nazistow-
ską  łódź  podwodną,  która 
została  zatopiona  dwa 
dni  przed  końcem  wojny. 
Łódź podwodną U-3523 
znaleziono przy północnym 
wybrzeżu  Danii.  Zdaniem 
ekspertów  była  uważana 
za  najnowocześniejszą 
łódź  podwodną  wyprodu-
kowaną  podczas  II  wojny 
światowej.

Dieslowo-elektryczna  jed-
nostka  pływająca  wyprze-
dziła  swoje  czasy.  6 maja 
1945 roku zatopiło  ją 
w cieśninie Skagerrak bry-
tyjskie lotnictwo. Na pokła-
dzie zginęło 58 członków 
załogi.  Nie  jest  jednak 
jasne,  czy  nie  znajdowało 
się  tak  więcej  osób.  Pod 
koniec  wojny  nazistowscy 
dowódcy  uciekali  z  Nie-
miec  właśnie  w  łodziach 
podwodnych.

Ich  konstrukcja  pozwalała 
na długie przebywanie pod 
powierzchnią wody,  a  łódź 
spokojnie mogłaby  za  jed-

nym  razem  dopłynąć  do 
Ameryki Południowej.

Przypuszcza  się,  że  na 
pokładzie  mogło  się  też 
znajdować  złoto.  Specja-
liści  nie  planuję  jednak 
wyłowienia wraku.

Powodem  jest  między  in-
nymi  niezwykłe  położenie 
wraku.  Przód  łodzi  pod-
wodnej  jest  wbity  w  dno 
morskie.

Morze oddało legendarny skarb

świaT JaK na dŁoni
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Już tradycyjnie, zadaliśmy jej 
kilka pytań z naszego kwe-
stionariusza dla Pracowników 
Roku.
co najbardziej podoba 
ci się w pracy na Twoim 
stanowisku? 
– Jestem perfekcjonist-
ką i idealistką, uwielbiam 
porządek w każdym calu, 
co przekładam na swoje 
obowiązki zawodowe. W kar-
totece środków trwałych też 
musi być porządek i kon-
sekwentnie staram się go 
egzekwować.
co uważasz za swój zawo-
dowy sukces? 
– Myślę, że nie mnie oceniać 
moje osiągniecia czy sukcesy 
zawodowe, ale jakieś na 
pewno mam na swoim kon-
cie, skoro nagroda Pracowni-
ka Roku tym razem trafiła do 
mnie. (uśmiech)
największa niespodzian-
ka, jaka spotkała cię 
w firmie? 
– atmosfera. szczerze powie-
dziawszy inaczej wyobrażałam 
sobie pracę w środowisku kor-
poracyjnym i muszę przyznać, że to dla mnie miła niespodzianka.
Jakie było największe, postawione przez Tobą, wyzwanie? 
– Moja pierwsza inwentaryzacja w 2012 roku, po niespełna 
rocznym doświadczeniu na stanowisku księgowej.
Twoje największe osiągnięcia zawodowe w ubiegłym 
roku? 
– Nie wiem, czy moje stanowisko może się poszczycić jakimś 
rocznym, globalnym WOW, zeszły rok był dla mnie na pewno 
rokiem dużych zmian w zakresie moich obowiązków, głównie na 

polu walki ze środkami trwałymi 
w sieci saloników Kolportera 
(uśmiech).
największe trudności w pra-
cy w ubiegłym roku? 
– składanie do Urzędów Miast 
deklaracji na podatek od nieru-
chomości i niech słowo URzĄD 
będzie tu słowem kluczowym.
słowa, których nadużywasz? 
– Proszę.
słowo, którego nie znosisz? 
– Jednego takiego słowa nie 
mam. ale za to mam „ulubione” 
zwroty. Prywatnie: „a nie mówi-
łem/-am”, a zawodowo: „ja już te 
protokoły wysłałem”. 
Twój ulubiony film/książka/
płyta? 
– Temat ulubionej książki 
pominę, ponieważ… niestety 
mało czytam. zdecydowanie 
większe pole do popisu mam 
w kwestii filmów, bo trafiliście 
na kinomaniaka: „skazani na 
shawshank”, „Bękarty wojny”, 
„labirynt”, „snajper”. No i nie 
mogę pominąć tej humorystycz-
nej strony kinematografii i tu 
przodują nasze polskie filmy: 
„Chłopaki nie płaczą”, „Poranek 

Kojota”, „Dzień Świra”. Płyta? słucham takich zespołów jak: Iron 
Maiden, Metallica, Guns’ N Roses, Nightwish.
ulubiony bohater filmowy/literacki? 
– Mała Mi – złośliwa, czasem nieco agresywna indywidualistka. 
Mówi to, co myśli, i robi to, co chce. Mimo to ma bardzo pozy-
tywny stosunek do życia.

notowała  
Kinga szymkiewicz

Lubię
Małą Mi

Trzydzieści dwie osoby pracujące w Kolporterze, a także w spółkach pretorius i Bc&o polska zostały 
uhonorowane nagrodą pracownika roku 2018. na naszych łamach będziemy przedstawiać poszczególne 
osoby, a prezentację zaczynamy od edyty szpankowskiej.

Edyta pracuje w Kolporterze od 7 lat. Jest 
księgową w Dziale Finansowo-Księgowym Kol-
portera, gdzie zajmuje się ewidencją środków 
trwałych. 

roku
pracOwnik
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ryneK prasowy

Twoje miasto,
twoja gazeta

o Gliwicach wiemy wszystko, od 1956 roku współtworząc historię miasta 
i pisząc jego kronikę – pisze małgorzata lichecka z tygodnika „nowiny Gliwickie”. 

warto i trzeba pisać
Nasze motto zawiera się w krót-
kich słowach: warto i trzeba pisać. 
O miejscach, w których wielu z nas 
urodziło się i wychowało, uczy 
i pracuje, o historii, mającej dla te-
raźniejszości niebagatelne znacze-
nie, o sprawach małych i wielkich, 
od dziury w jezdni, po kluczowe 
dla regionu i państwa inwestycje. 
Wreszcie, a może przede wszyst-
kim, o ludziach, bo to Czytelnicy są 
naszymi najważniejszymi odbiorca-
mi i najsurowszymi recenzentami. 
Dzisiejsze „Nowiny” są liczącą 
się firmą wydawniczą, z uwagą 

profil wydawniczy. Od 2004 roku 
stawiamy nie tylko na papierowe 
wydanie, liczącą się siłą jest strona 
internetowa www.nowiny.gliwice.pl 
systematycznie wzrasta liczba 
odsłon i jej użytkowników. W 2018 
roku miała prawie 2,5 mln odsłon, 
co daje 150 tys. miesięcznie i 4 
tysiące dziennie. Wzbogacamy 
content, starając się wyróżnić 
na lokalnym rynku wydawniczym 
i kładąc duży nacisk na nowatorskie 
treści i na takie formy dziennikar-
skie, jak reportaż, teksty inter-
wencyjne, dziennikarstwo śledcze, 
esej i wywiad. specjalizujemy się 
również w tematyce kryminalnej 
i historycznej, co odróżnia nas od 
innych wydawnictw na lokalnym 
rynku. 

akcje społeczne i plebiscyty
Naszym znakiem firmowym są ak-
cje społeczne i plebiscyty. W pierw-
szych inicjujemy istotne wydarzenia, 
wspieramy mieszkańców w ich 
działaniach, uczulamy władze na 
wciąż nie rozwiązane kwestie. Bro-
nimy zabytków (akcja z ratowaniem 
bezcennej średniowiecznej Bramy 
Białej), walczymy o bezpieczne mia-
sto (inicjatywa dotycząca budowy 
ronda w Brzezince, jednej z dzielnic 
Gliwic). Od 22 lat organizujemy 

prestiżowy plebiscyt Człowiek ziemi 
Gliwickiej, honorując wyróżniające 
się postaci w różnych sferach życia 
publicznego, od 14 lat wybieramy 
także Kobietę Roku – Dianę, od 22 
lat pomagamy dzieciom ze świetlic 
środowiskowych, bezdomnym, 
organizując wieczór wigilijny. Jeste-
śmy także pomysłodawcą i orga-
nizatorem konkursu edukacyjnego 
(od 22 lat) znam Gliwice i ziemię 
Gliwicką. 

małgorzata lichecka
zastępczyni redaktor naczelnej „Nowin 
Gliwickich”

śledzącą zmiany rynkowe oraz 
ekonomiczne i na nie reagującą. 
Od 63 lat, co tydzień, wydajemy 
gazetę, od 21 lat redagujemy portal 
internetowy, od 11 realizujemy pro-
gramy w telewizji internetowej, a od 
7 prowadzimy profil na Facebooku. 
Postawiliśmy na multimedialność, 
która w dzisiejszej dobie oznacza 
wytężoną pracę całego zespołu. 
ale lubimy to, podobnie jak stan 
podniecenia towarzyszący każdemu 
wydaniu gazety. 
W związku ze zmianami na rynku 
wydawniczym oraz rozwojem Inter-
netu, „Nowiny Gliwickie” zmieniły 
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DANE WyDAWNICZE
Seria: Jeep

®
 Willys MB

Wydawca: Hachette Polska Sp. z o. o.
Pierwszy dzień sprzedaży:  
02 stycznia 2019 r.
Częstotliwość: Tygodnik
Liczba numerów serii: 140
Ceny: nr 1 – 4,90 zł;  
nr 2 – 19,99 zł;
nr 3 i kolejne – 39,99 zł (Vat 5%)

Z KAŻDYM NUMEREM NOWE CZĘŚCI  
DO MONTAŻU MODELU JEEP® WILLYS MB

SKALA
1:8

Z PRZ YCZEPĄ

Numer drugi w sprzedaży  
od 16 stycznia bieżącego roku.

Numer trzeci w sprzedaży 
od 23 stycznia bieżącego roku.

Kolejne numery będą ukazywały 
się co tydzień w środę.

START I PROMOCJA

LICENSED PRODUCT

Jeep, maskownica Jeep i powiązane logo, nazwy modelu 
pojazdu i nazwa handlowa są znakami towarowymi FCA 
US LLC i są użytkowane na licencji firmy Premium & 
Collectibles Trading Company Ltd. © 2019 FCA US LLC.

Zbuduj model JEEP® WILLYS MB,  
LEGENDARNEGO POJAZDU II WOJNY ŚWIATOWEJ

P rzedstawiamy nową kolekcję 
Jeep

®
 Willys MB – amerykański 

pojazd terenowy do złożenia 
krok po kroku. Wyposażony 
w ruchome części i działające 
oświetlenie, a wszystko 
wykonane z wysokiej jakości 
materiałów! Dodatkowo 
w zeszycie wspaniałe zdjęcia 
z archiwów całego świata 
pozwolą poznać historię 
tego legendarnego 
pojazdu!

 SKALA: 1÷8
 Długość: 

 - Sam pojazd: około 40,5 cm 
 - wraz z przyczepą: około 75 cm 
 -  wraz z przyczepą i armatą 

przeciwpancerną kalibru 
37 mm: 83,5 cm

 Szerokość: około 18 cm
 Wysokość: około 16 cm  

(z Uniesioną przednią  
szybą: 19,5 cm)

Jeep - reklama Kolportera.indd   1 17.12.2018   14:12



Ile może zająć komornik
egzekucję należności z dochodów 
czerpanych przez dłużnika. aby nie 
został on bez środków do życia, 
ustalone zostały kwoty wolne od 
zajęć komorniczych. Kwota wolna 
od zajęć komorniczych jest różna 
w zależności od źródła dochodów 
oraz rodzaju zajęcia komorniczego.
Każdy zadłużony ma prawo do swo-
bodnego dysponowania określoną 
sumą pieniędzy na swoim koncie 
bankowym. Kwota wolna od zajęcia 
komorniczego zgodnie z przepisami 
stanowi 75% najniżej krajowej brut-
to, która w 2019 r. wynosi 2250 
zł, a więc na rachunku bankowym 
pozostawiona zostanie kwota 
1687,50 zł. Wszystko powyżej niej 
zostanie jednak przekazane przez 
bank komornikowi.

alimenty mają pierwszeństwo
W odniesieniu do zajęcia wynagro-
dzenia za pracę reguły również są 
dosyć przejrzyste. Osoby zarabia-
jące w przedziale od 1634-3268 
zł oddadzą komornikowi różnicę 
między swoim zarobkiem a kwotą 
wynagrodzenia minimalnego netto 
(1634 zł). Jeśli dłużnik zarabia 
powyżej 3268 zł, zajęcie komorni-
cze będzie obejmowało 50% jego 
wynagrodzenia netto. Warto w tym 
miejscu wspomnieć o zajęciach 

alimentacyjnych, które mają pierw-
szeństwo przed innymi zajęciami, 
a ich ściągalność jest niezależna 
od wysokości osiąganego przez 
dłużnika wynagrodzenia za pracę. 
Komornik posiada obowiązek 
zajęcia wynagrodzenia z tego tytułu 
w wysokości 60% nawet w przy-
padkach, gdy osiągane jest jedynie 
najniższe krajowe wynagrodzenie.
W sytuacjach, gdy dłużnik świad-
czy pracę na podstawie umowy 
cywilnoprawnej, komornik ma 
prawo zająć całość pozyskanych 
przez niego środków finanso-
wych. ewentualnym sposobem 
na ich ochronę jest złożenie przez 
dłużnika komornikowi stosownie 
udokumentowanych wyjaśnień, 
że wynagrodzenie osiągane z ww. 
tytułu stanowi jedyne źródło jego 
dochodu. 
Osoby przebywające na zasiłku 
traktowane są w taki sam sposób, 
jak te zatrudnione na umowę 
o pracę. skutkiem powyższego 
komornik teoretycznie ma prawo 
zająć pieniądze otrzymywane przez 
dłużnika z tego tytułu, ale wy-
sokość zasiłku dla osób korzy-
stających z niego dłużej niż trzy 
miesiące jest niższa niż minimalna 
krajowa, dlatego nie będą one 
podlegać zajęciu komorniczemu.

Problemy finansowe Polaków, 
związane z ich niewypłacalnością, 
stają się problemem niejednego 
z nas. Dajemy się namówić na 
szybkie pożyczki, do tego docho-
dzą zaciągnięte przez nas kredyty 
hipoteczne oraz osiągnięte limity 
zadłużenia na kartach kredytowych. 
Coraz więcej ściąganych jest także 
sum alimentacyjnych. W takich 
okolicznościach nietrudno jest 
wpaść w spiralę długów.

limity zajęć komorniczych
Gdy nasze zadłużenie trafi w ręce 
komornika, często obawiamy się, 
że stracimy wszystkie pieniądze, 
a posiadane przez nas cenne 
rzeczy trafią na licytację. Jednak 
komornik nie może pozbawić nas 
całkowicie środków do życia, 
a polskie prawo określa limity zajęć 
komorniczych. 
Na poczet istniejącego zadłużenia 
komornik może zająć zarówno 
należące do nas nieruchomości 
(np. dom, działkę, mieszkanie), 
jak i ruchomości (np. sprzęt aGD, 
samochód). Jednak wierzycie-
le najczęściej decydują się na 

wyjaśniamy, ile pieniędzy komornik może za-
brać z konta bankowego, wypłaty, emerytury 
czy renty zadłużonej osoby.

Ewelina Bilkiewicz
Specjalista ds. prawnych Pretorius

prawo
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psycHoloG radZi

w styczniowych „charakterach”: 
CzUŁOŚĆ I NIeCzUŁOŚĆ 
• Dlaczego mężczyźni coraz 

częściej unikają seksu, a kobie-
ty szukają czułości poza stałym 
związkiem 

• Czy zdrada może pomóc w odbudowie 
relacji 

PONaDTO 
• jak nie ulec chęci przypodobania się 

innym
• jak się chronić przed manipulacją 

i fejkami 
• sposób na opanowanie ataku paniki 

w kilka sekund 
eXTRa 

zupełnie nieznane opowiadanie Isaaca 
singera o tym, że nikt z nas nie jest 
normalny 

depresyjni hazardziści 
Jeśli młody mężczyzna jest hazardzistą, 
to istnieje prawdopodobieństwo, że 
cierpi też na depresję – uważa Frédéric 
Dussault z University of Quebec. Do ta-
kich wniosków doprowadziły go badania 
prowadzone od 1984 roku wśród chłop-
ców z ubogich dzielnic Montrealu. Oka-
zało się, że tylko 3 procent badanych 
w wieku 17–28 lat było uzależnionych 
od hazardu. Jednak aż 73 proc. osób 
mających poważne problemy z hazar-
dem doświadczało epizodów depresji. 
Potwierdza to przypuszczenia psycholo-
gów, że uzależnienie od hazardu często 
współwystępuje z innymi zaburzeniami, 
co powinno być uwzględnione w terapii. 

(meh) 

Choć goni 
nas czas
szybko! pośpiesz się! musimy błyskawicznie uwinąć się 
z tym projektem! – codziennie poganiamy siebie i innych. 
nieustannie aktywni, zabiegani, a i tak „w niedoczasie”. 
co nam daje pośpiech, a co odbiera?

Czy zastanawiałeś się kiedyś nad tym, jak często śpieszysz się w swoim 
życiu? Czy zawsze, kiedy w napięciu poganiasz sam siebie lub ulegasz 
presji innych, jest to NaPRaWDĘ uzasadnione zewnętrznymi okoliczno-
ściami? a może przyłapujesz się na tym, że śpieszysz się bez powodu? 
Może pośpiech jest twoim nawykiem, skutkiem napięcia, podenerwowania 
i niepokoju. Jest dla ciebie czymś tak naturalnym i oczywistym, że nawet 
go nie zauważasz. Śpieszysz się, ponieważ trudno ci działać spokojnie 
i bez napięcia. Być może pośpiech jest niczym innym jak brakiem naj-
bardziej naturalnej umiejętności działania w stanie uważności i czujności, 
a zarazem rozluźnienia. lub skutkiem tego, że nie potrafisz wypoczywać.

ważni, bo zajęci
Umiejętność sprawnego działania, szybkiego reagowania i realizacji zadań 
to istotne i niezbędne przymioty współczesnego człowieka. Wielu z nas 
uważa, że trzeba się śpieszyć, że w gruncie rzeczy to bardzo pożądana 
skłonność – w pracy, w domu. Pokazujemy w ten sposób, że jesteśmy 
kompetentni i potrafimy szybko się zmobilizować i zrobić coś sprawnie. Inni 
ludzie spostrzegają nas jako bardzo zajętych, a więc potrzebnych, zaanga-
żowanych w ważne działania.
Niewątpliwie umiejętność dobrej i sprawnej organizacji przydaje się 
zarówno w życiu zawodowym, jak i osobistym, bowiem często musimy 
łączyć wiele obowiązków i ról. z drugiej strony wszechobecna tyrania 
pośpiechu zabiera nam chwile spokoju, refleksji nad sobą, ogranicza naszą 
zdolność do wypoczywania, pozbawia nas pozornie bezproduktywnego 
czasu, w którym patrzymy „jak drzewa w ogrodzie rosną” – i przez to 
pośpiech unieszczęśliwia nas. zmienia też jakość samego 
działania i pozbawia nas przyjemności z tego, co 
robimy, a w konsekwencji zmniejsza jakość 
i kreatywność wykonywanej pracy, szyb-
ciej prowadzi do wypalenia zawodowego 
i obniża jakość życia.
Każdy z nas bez trudu znajdzie wiele 
racjonalnych powodów i uzasadnień, 
dlaczego musi się śpieszyć. Nasza 
perspektywa mogłaby być inna, ale... 
jesteśmy zanurzeni w kulturze epoki 
ponowoczesności, która gloryfikuje 
pośpiech i która w dużym stopniu 
na nim się opiera. Rzeczywistość 
zmienia się jak w teledyskach 
MTV, więc musisz starać się 

36

Nasz Kolporter 01/2019      



za nią nadążyć – śpiesz się, jeśli 
chcesz zostać wysłuchany i do-
strzeżony przez innych, oni mogą 
obdarzyć cię tylko chwilą uwagi. 
Masz jedno, bardzo krótkie życie, 
więc śpiesz się, by wypełnić je po 
brzegi atrakcyjnymi i ekscentrycz-
nymi rozrywkami – jeśli tego nie 
zrobisz, obudzisz się pewnego dnia 
z myślą, że nie skorzystałeś z nie-
wyczerpanej oferty, jaką złożyło 
ci życie. Masz tylko jedną szansę, 
by zaistnieć w oczach szefa, więc 
śpiesz się, bo wyprzedzą cię inni. 
To tylko kilka przykładów mecha-
nizmów, które nakręcają spiralę 
pośpiechu w naszym życiu. 

śpiesz się albo zgiń
Pośpiech, kojarzony jako nie-
odzowny element sukcesu, jest 
jednym z najbardziej destrukcyjnych 
nawyków współczesnej kvultury. 
lubimy myśleć, że właśnie ona 
wymusza na nas bycie w wiecznej 
gonitwie, ponieważ to zwalnia nas 

psycHoloG radZi

Choć goni 

„ Każdy z nas bez 
trudu znajdzie wiele 
racjonalnych powodów 
i uzasadnień, dlaczego 
musi się śpieszyć. „

z odpowiedzialności. eric Ber-
ne, twórca analizy transakcyjnej, 
określa pośpiech jako jeden z tzw. 
wewnętrznych driverów – nieświa-
dome przesłanie, wzór, przekonanie 
(„muszę...”, „powinienem...”, „trze-
ba...”, „będę jak...” itp.), z którym 
się identyfikujemy i które mobili-
zuje nas do działania w określony 
sposób.
Takim driverem może więc być 
przekonanie, że nie możemy po-
zwolić sobie na marnowanie czasu 
– patrzenie w chmury, pływanie 
nocą w jeziorze czy leżenie na ha-
maku pod jabłonią. Gonimy więc od 
jednej aktywności do drugiej, a jeśli 
zdarzy nam się przeznaczyć czas na 
wypoczynek, to spędzamy go bez 
komfortu i efektu, bo... w myślach 
nadal jesteśmy gdzie indziej, dalej, 
wybiegamy w przyszłość.
Uważamy, że jeśli po wielu mie-
siącach ciężkiej pracy zasłużyliśmy 
na wypoczynek, to tak naprawdę 
tylko po to, by po urlopie pracować 
jeszcze lepiej i szybciej. Wypo-

czynek okazuje się dużo bardziej 
kłopotliwym zajęciem niż praca 
– jest raczej źródłem niepokoju niż 
przyjemności, niezależnie od tego, 
jak bardzo wyszukaną i ekscen-
tryczną jest rozrywką. Być może 
zdjęcia z wakacji dobrze prezentują 
się na Facebooku, ale sam czas 
wypoczynku nie był okazją do do-
świadczenia rzeczywistej przyjem-
ności i odprężenia. Choć leżeliśmy 
na egzotycznej plaży, to jednak 
wcale nie „zwolniliśmy”...

dr martyna Goryniak
jest psychologiem, trenerem i te-
rapeutą w laboratorium Psycho-
edukacji w Warszawie. Prowadzi 
treningi i warsztaty rozwoju 
osobistego dla dorosłych i terapię 
indywidualną.

Cały tekst dostępny w „Charakterach” 
12/2015. 

IlUsTRaCJa: IsTOCk
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sTaTysTyKi

W alkoholach
przoduje piwo

Jak wynika z danych cmr, w sklepach 
małoformatowych wszelkiego rodzaju trunki 
odpowiadają za jedną czwartą obrotów i są 
swego rodzaju magnesem przyciągających 
klientów – piwo, wódka, whisky i inne napoje 
alkoholowe pojawiają się na co trzecim 
paragonie. 

Bardzo często zakup alkoholu jest 
jedynym powodem wizyty w pobliskim 
sklepie, o czym może świadczyć 
fakt, że na prawie 40% paragonów 
z piwem i na około 35% paragonów 
z wódkami smakowymi nie występują 
żadne inne produkty. Jak pokazują 
dane CMR, najważniejszą kategorią 
alkoholową w sklepach małoformato-
wych pozostaje piwo, które w chłod-
niejszej części roku odpowiada za 
około 50% obrotów tą kategorią, 
a w najcieplejszych miesiącach za 
ponad 60%. 

Karnawał to najlepszy okres dla moc-
nych alkoholi, właśnie wtedy widzimy 
zwiększoną ich sprzedaż. z danych 
CMR wynika że konsumenci częściej 
w tym czasie sięgają po alkohole 
z wyższej półki.

wódki czyste i smakowe
Niekwestionowanym liderem kate-
gorii mocnych alkoholi jest wódka 
(czysta i smakowa), która odpowiada 
za ponad 90% sprzedaży mocnych 
trunków. liderami w wódkach 
czystych są wciąż trzy główne marki 
ze średniego segmentu cenowego. 
W wódkach czystych w tym gorącym 
okresie liderem wciąż pozostają głów-
ne marki ze średniego segmentu ce-
nowego, z tą różnicą, że na znaczeniu 
tracą małe opakowania tych marek 
na rzecz 500ml, 700 ml, a nawet 
1000 ml. W okresie świąteczno-kar-

nawałowym w rankingu rotacji wyżej 
również spotkamy marki premium 
oczywiście w dużych opakowaniach. 
Podobne trendy zauważalne są 
w segmencie wódek smakowych. Ta 
kategoria stale się rozwija. z danym 
CMR wynika, że prawie co trzecia 
złotówka przeznaczona na wódki 
była wydana właśnie na jej warianty 
smakowe. 

whisky i bourbon
Whisky i bourbony są trzecią naj-
większą kategorią alkoholi mocnych 
w sklepach małoformatowych 
o powierzchni do 300 m kw., a ich 
znaczenie w sprzedaży systematycz-
nie rośnie. To bardziej ekskluzywne 
alkohole, których sprzedaż rośnie 
istotnie w miesiącu świąt Bożego Na-
rodzenia, osiągając poziom niemalże 
dwukrotnie wyższy niż w pozostałych 
miesiącach. Coraz więcej sklepów 
małoformatowych oferuje klientom 
whisky oraz bourbon – w 2017 roku 
około 60% (czyli o 10 pkt % więcej 
niż 2 lata wcześniej). aktualnie, na 
półce można zobaczyć średnio 7 
różnych opcji whisky oraz bourbonów. 

wina musujące
Nie tylko mocne alkohole świętują 
swój najlepszy czas w tym okresie. 
Nie można zapomnieć o winie musu-
jącym. Średnio w grudniu w skle-
pach małoformatowych na półkach 
znajdziemy 10 sKU różnych win 
musujących, prawie połowę więcej niż 
w miesiącach letnich. 

piotr szczerbiński
cmr

Udziały wartościowe[%] alkoholi w sklepach 
małoformatowych do 300m2 (2017 r.)

54,1%
24,7%

10,8%
4,4%

PIWO

WÓDKA CZYSTA

WÓDKA SMAKOWA

WINA I WERMUT
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sTaTysTyKi

Czytelnictwo 
według zawodów

Fryzjerzy i kosmetyczki najchętniej czytają dwutygodniki i miesięczniki, kucharze 
– tygodniki i dwutygodniki, inżynierowie – tygodniki i miesięczniki, a nauczyciele 
akademiccy – dzienniki i miesięczniki. Takie są wyniki badań czytelnictwa prasy, 
według wybranych zawodów, przeprowadzonych przez polskie Badania czytelnictwa. 

Przyjrzyjmy się, które tytuły cieszą największą popularnością czytelniczą 
w konkretnych zawodach. I tak fryzjerzy (fryzjerki oczywiście też) i ko-
smetyczki wśród dwutygodników preferują „Vivę” (czytelnictwo zadekla-
rowało 11,5% ankietowanych), „Party. Życie Gwiazd” (10,6%) i „Przyja-
ciółkę” (7,0%). z miesięczników i dwumiesięczników ta grupa zawodowa 
wybiera do czytania „Twój styl” (15,5%), „avanti” (14,5%) oraz „skarb” 
(13,8%). Dla porównania najchętniej czytany dziennik przez fryzjerów 
i kosmetyczki, czyli „Gazeta Wyborcza”, ma tylko 2,1% czytelników. 
z tygodników na pierwszym miejscu jest „Życie na Gorąco” (8,8%). 

FRyZJERZy i KOSMETycZKi
Miesięczniki i dwumiesięczniki

15,5%

14,5%

9,1%

13,8%

8,9%
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Czytelnictwo 
według zawodów

Kucharze najchętniej sięgają 
wśród tygodników po „Tele Ty-
dzień” (10,5%), „Życie na Gorą-
co” (9,4%) i „Chwilę dla Ciebie” 
(7,7%). W przypadku dwutygo-
dników kolejność pierwszej trójki 
jest następująca: „Przyjaciółka” 
(9,3%), „Pani Domu” (6,7%), „Naj” 
(5,8%). Jeśli chodzi o dzienniki, 
kucharze najczęściej czytają „Fakt” 
(5,2%), a z miesięczników wybie-
rają – trudno się dziwić – „Kuch-
nię” (8,0%). 

KuchARZE

iNżyNiEROWiE

NAucZyciElE AKADEMiccy

Dwutygodniki

Tygodniki

Dzienniki ogólnopolskie

10,7%

10,5%

9,3%

3,7%

9,5%

6,7%

3,2%

7,1%

5,3%

3,4%

9,4%

5,8%

4,6%

4,5%

W gronie inżynierów najczęściej czytanymi tygodnikami są „Tele 
Tydzień” (10,5%), „Newsweek” (9,5%) oraz „angora” (9,4%). Ta 
grupa zawodowa chętnie sięga też po miesięczniki. Czołówka to 
„Murator” (10,0%), „Komputer Świat” (7,9%) i „Świat Wiedzy” 
(5,8%). sporą poczytność wśród inżynierów ma „Gazeta Wyborcza” 
(7,5%), natomiast z mniejszym zainteresowaniem spotykają się 
dwutygodniki – najpopularniejszą „Vivę” czyta 1,9 proc. pytanych 
inżynierów.

zostali nam jeszcze nauczyciele akademiccy, 
którzy – jeśli chodzi o periodyczność tytułów – 
w pierwszej kolejności sięgają po dzienniki. Tutaj na 
pierwszym miejscu jest „Gazeta Wyborcza” (10,7%), 
potem „Dziennik Gazeta Prawna” (3,7%) i „Przegląd spor-
towy” (3,4%). akademicy chętnie wybierają też do czytania 
miesięczniki: „Twój styl” (10,5%), „Wysokie Obcasy extra” 
(6,4%) i „zwierciadło” (6,4%). z tygodników najwięk-
szym powodzeniem cieszy się „Newsweek” (9,2%), 
a z dwutygodników – „Viva” (6,7%). Warto zauwa-
żyć, że w tym gronie dysproporcje czytelnicze 
między poszczególnymi kategoriami prasy są 
najmniejsze. Badanie zostało przeprowadzo-
ne przez PBC falowo między styczniem 
2016 a październikiem 2018 r.
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Wyniki
konkursów

podajemy wyniki trzech konkursów 
zorganizowanych dla sprzedawców prasy. 
poniżej listy laureatów. 

aKTualności

i Kategoria 
1 miejsce – 3 000,00 zł, Przedsiębiorstwo Handlowe „Toto”  
  Krzysztof Bandurski, Olsztyn
2 miejsce – 2 000,00 zł, Tadeusz Pawlik „Centrum Handlowe”,  
  Frydman
3 miejsce – 1 000,00 zł, salon Prasowy Nr 111035, Mielec

ii Kategoria     
1 miejsce – 3 000,00 zł, „Irenka” Janusz Cygan,  
  Jolanta Cygan s.C., Warszawa
2 miejsce – 2 000,00 zł, „Turiadam” antonio anania,
  anna liszka-anania, lublin
3 miejsce – 1 000,00 zł, Grzegorz zmarzły, Chrzanów, 
  ul. Świętokrzyska           
iii Kategoria
1 miejsce – 3 000,00 zł, Grzegorz zmarzły, Chrzanów,
  ul. Piłsudskiego
2 miejsce – 2 000,00 zł, Kiosk – Wasik stefan, Pyrzyce
3 miejsce – 1 000,00 zł, „Kryga” Monika szczęsna, Łódź

iV Kategoria
1 miejsce – 3 000,00 zł, Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe 
  „Minus” Jarosław Mikusek, Bystrzyca Kłodzka
2 miejsce – 2 000,00 zł, Firma Handlowo-Usługowa Michał Wardak
3 miejsce – 1 000,00 zł, Videoteka „leo” sława Cicha, 
  siemianowice Śląskie

KONKuRS „FAKTu”  
– lAuREAci

gratulujemy
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Wyniki
konkursów

aKTualności

i Kategoria 
1 miejsce – 1 600,00 zł, Firma Handlowo Usługowa „artur”, 
  artur Knapik, Kraków
2 miejsce – 1 200,00 zł, „Godon” Paweł Żak, Nowa Ruda 
3 miejsce – 1 000,00 zł, Kiosk Wielobranżowy Barbara Grabarz,   
  Kraków
4 miejsce – 700,00 zł, Kiosk, Warszawa, ul. siedlecka
5 miejsce – 500,00 zł, sklep Wielobranżowy Dariusz Bąk, Mysłowice 

ii Kategoria
1 miejsce – 1 600,00 zł, sklep Wielobranżowy aBC 
  sebastian zdzichowski, Katowice 
2 miejsce – 1 200,00 zł, Firma Handlowo-Usługowa „akme” 
  Dorota Wójtowicz, Kraków
3 miejsce – 1 000,00 zł, „Mira”, M. Nowak, Łódź
4 miejsce – 700,00 zł, „PUCUŚ DOBRY sKleP” URszUla saWa,   
  Warszawa
5 miejsce – 500,00 zł, „Kama” andreas Kubat, Wrocław

1 miejsce – kupon sPa o wartości 1 000 zł, Kiosk Wielobranżowy   
  Wojciech Kozłowski, Żukowo
2 miejsce – kupon sPa o wartości 1 000 zł, Kiosk Wielobranżowy   
  Wojciech Kozłowski, Gdynia 
3 miejsce – kupon sPa o wartości 1 000 zł, „Turiadam” 
  antonio anania, anna liszka-anania, lublin 
4 miejsce – czajnik electrolux model eeWa 5300 „anmar”, 
  Beata lewińska, Wejherowo
5 miejsce – czajnik electrolux model eeWa 5301, Grzegorz zmarzły,   
  Chrzanów
6 miejsce – czajnik electrolux model eeWa, salonik anna sęk, 
7 miejsce – czajnik electrolux model eeWa 5303, Firma Handlowa   
  „Oizo” Wojciech Trescher, aleksandrów Kujawski

KONKuRS AgORy  
– PRENuMERATA TEcZKOWA 

„gAZETy WyBORcZEJ”  
– lAuREAci

KONKuRS  
„RZEcZPOSPOliTEJ” 
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ANGORA®
TYGODNIK

POLITYKA ENERGETYCZNA. 
Rząd planuje likwidację elektrowni 
wiatrowych na lądzie
  Rys. P. Wakuła

CENZURA. Namalowane fallusy na 
obrazach w galerii olsztyńskiej zgor-
szyły działaczy PiS-u i policja na 
wniosek prokuratury zabezpieczyła 
dzieła.  Rys. P. Wakuła

BEZ PAPIERKA. Zgodnie z nowymi 
przepisami, lekarze powinni wypisy-
wać zwolnienia lekarskie tylko na 
komputerze i wysyłać do ZUS drogą 
elektroniczną Rys. K. Zalepa

DOSTAWA Z NIESPODZIANKĄ. 
W kartonach z bananami, które trafi-
ły do sieci marketów ukryta była ko-
kaina. Rys. K. Zalepa

DODATKOWE USŁUGI. Kolej Ma-
łopolska planuje zorganizować w po-
ciągach spowiedź dla podróżnych.
  Rys. M. Stankiewicz

Katolicki proboszcz 
pyta kolegę po  fachu: 
– Myślisz, że dożyjemy 
czasów, kiedy zostanie 

zniesiony celibat? 
– Myślę, że my nie, ale nasi syno-

wie na pewno.
(Niemcy, witzcharts.de)

� � �
Kurt postanowił urządzić swojej 

czteroletniej córeczce niezapomnia-
ne Boże Narodzenie. Przebrał się 
więc za Świętego Mikołaja, zarzu-
cił worek na plecy, w odpowiedniej 
chwili wkroczył do pokoju i gromko 
zawołał: – Ho, ho, ho, ho! Przycho-
dzę tu z ciemnego lasu, prezentów 
niosę całą masę!

Na to dziewczynka: – Mamo, czy 
tata znów się upił? (Niemcy)

� � �
–  No i  co, spadnie śnieg 

na święta?
– Na święta nie wiem, ale na zie-

mię może tak. (Włochy)

� � �
–  Moja żona niedługo zanudzi 

mnie na śmierć.
– Dlaczego?
–  Od  roku powtarza: „Wynieś 

tę choinkę na śmietnik!”.
(Włochy, blognatale.it)

� � �
W  biurze podróży: –  Polecam 

w promocji podwójnie świąteczną 
wycieczkę do Chile!

– To znaczy?
– Na Wyspę Wielkanocną, wylot 

24 grudnia. (Włochy)

� � �
– Po czym poznać, że na rynku 

nieruchomości zapanował kryzys?
– Po tym, że klienci zaciągają kre-

dyt nawet na domek dla Barbie!
(Włochy)

� � �
– Saroczka, kiedy przyjdą goście, 

wystaw serwis herbaciany, ale bez 
łyżeczek.

– Izia, myślisz, że mogą je ukraść?
– Nie, ale myślę, że mogą je rozpo-

znać. (Ukraina)

� � �
Targowisko Priwoz. Wśród straga-

nów chodzi mężczyzna z karteczką.
–  Proszę pana, zapomniał pan 

kupić cebulę.
– Ale nie mam zapisanej cebuli.
– Pan podejdzie, ja dopiszę.

(Ukraina)

� � �
Odeskie podwórko. W  domu 

naprzeciw pośrodku okna wiszą 
białe damskie majtki. Rabinowicz 
się zamyślił:

– Pojąć nie mogę... To kapitulacja 
czy zaproszenie? (Ukraina)

� � �
– Oj, słyszeliście! Nasz mer prze-

stał kraść!
– No co ty? A kiedy pogrzeb?

(Ukraina)

� � �
– Panie doktorze, w sali nr 3 jest 

chora, proszę na nią spojrzeć!
–  Już patrzyłem, rzeczywiście 

niczego sobie... (Białoruś)

 Rys. Katarzyna Zalepa
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Wydania specjalne
O czym lekarze Ci nie powiedzą

OCLCNP to miesięcznik, który już od ponad 5 lat pozostaje  
niekwestionowanym hitem wśród magazynów przybliżających najnowsze 

osiągnięcia medycyny tradycyjnej i komplementarnej.

By dostarczać jeszcze większą dawkę wiedzy, cyklicznie wydajemy  
numery specjalne, które jako kompedia wiedzy na temat konkretnych 
schorzeń szybko zyskały stałych Czytelników. Takie tytuły jak „Rak”,  
„Artretyzm”, „Detoks”, a przede wszystkim „Jak żyć długo w dobrym 

zdrowiu” błyskawicznie znikają z półek salonów prasowych!

Dlatego w styczniu podnosi-
my stawkę i przedstawiamy 

aż 2 wydania specjalne:

„Moje życie w moich 
rękach”, czyli poruszające 
historie osób, które dzięki 
medycynie naturalnej po-
konały schorzenia, wobec 
których lekarze pozosta-

wali bezradni – przewlekły 
ból, łuszczycę, stward-

nienie rozsiane, a nawet 
nowotwory! „Porady Starego Dokto-

ra”, czyli zbiór artykułów 
z naszej najpoczytniejszej 

rubryki. To praktyczny 
przegląd sprawdzonych 

metod profilaktyki i lecze-
nia takich schorzeń jak 

cukrzyca, atopia, zapalenie 
stawów, nadciśnienie i wie-

le innych.



Fałszywe
dzienniki Hitlera

25 kwietnia 1983 r. niemiecki tygodnik „stern”, 
którego nakład liczony był w kilku milionach 
egzemplarzy, ogłosił, że jest w posiadaniu 
rękopisów dzienników Hitlera i rozpoczął ich 
druk. dwa tygodnie później było już wiadomo, 
że rzekome dzienniki zostały sfałszowane. 
Ta mistyfikacja była największym skandalem 
w powojennej prasie niemieckiej. 

Zafascynowany iii rzeszą
Jak doszło do skandalu? stał za nim 
Gerd Heidemann, ceniony i szano-
wany zachodnioniemiecki dziennikarz. 
Jednak od jakiegoś czasu Heidemann 
bardzo interesował się historią Trzeciej 
Rzeszy, kolekcjonował pamiątki 
z tamtego okresu. Jak uznał później 
sąd, to zainteresowanie zamieniło się 
w obsesję. Dziennikarz miał znajo-
mych wśród wysoko postawionych 
nazistów, którzy w czasie wojny służyli 
Hitlerowi, mało tego – przez kilka lat 

był związany z jedyną córką Herman-
na Göringa, eddą. Kiedy w latach 
70. usłyszał o istnieniu rzekomych 
dzienników adolfa Hitlera, postanowił 
je za wszelką cenę odnaleźć. Dzienniki 
miały znajdować się na pokładzie sa-
molotu z rzeczami Hitlera, który rozbił 
się 21 kwietnia 1945 r. pod Dreznem. 
Do tego wypadku faktycznie doszło, 
Heidemann pojechał nawet zobaczyć 
miejsce rozbicia samolotu i rozmawiał 
ze świadkami, choć nikt z nich nie sły-
szał o rękopisach nazistowskiego wo-
dza. Do dziennikarza zgłosił się jednak 
pośrednik nazwiskiem Konrad Kujau, 
twierdząc, że zna generała, który 
jest w posiadaniu dzienników Hitlera. 
Generał mieszkał w NRD, ale zdołał 
przemycić do Niemiec zachodnich 62 
zeszyty ukryte w fortepianach.
Heidemann był tak zaślepiony chęcią 
zdobycia dzienników, że całkowicie 
stracił czujność. zresztą nie tylko on, 
również wydawca i redaktor naczelny 
„sterna”. Kilku historyków uznało 
autentyczność zapisków Hitlera, 
a rożne ekspertyzy, m.in. grafologicz-
ne, przeprowadzili eksperci wskazani 
przez… Kujaua. Nikogo nie zastano-
wiło, że nigdzie wcześniej nie pojawiła 
się informacja, że Hitler prowadził 
jakiekolwiek zapiski, przeciwnie – 
wiadomo było, że wolał dyktować 
niż samemu pisać. Nie zwrócono też 
uwagi, że Kujau był już skazany… za 
fałszerstwa. W sumie za dostarczenie 
dzienników przekazano Kujauowi 

HisToria prasy

ponad 9 mln marek – potem wyszło 
na jaw, że część tej kwoty zatrzymał 
dla siebie Heidemann. 

Zapiski z przemówień
Opublikowanie domniemanych 
dzienników Hitlera stało się światową 
sensacją. Prawa do przedruku kupiły 
zagraniczne magazyny, m.in. „Paris 
Match” i „The sunday Times”. ale już 
5 maja 1983 r. komisja ekspertów, 
w skład której wchodzili przedstawicie-
le Federalnej Policji Kryminalnej RFN, 
historycy i różni specjaliście, ogłosiła, 
że dzienniki są prostackim fałszer-
stwem. Dokładne analizy wykazały 
m.in., że papier w zeszytach został 
wyprodukowany po 1954 r., a atra-
ment nie miał nawet 12 miesięcy. 
stwierdzono również, że w rzekomo 
intymnych zapiskach pojawiają się 
fragmenty przemówień Hitlera.
za udowodnione fałszerstwo, defrau-
dację i oszustwo Gerd Heidemann 
został skazany na 4 lata i 8 miesięcy 
więzienia, a Konrad Kujau na 4 lata 
i pół roku. Tygodnik „stern” stracił 
na wiarygodności, ale chociaż jego 
nakład znacząco spadł, przetrwał 
kryzys i wciąż się ukazuje. Kujau 
zmarł w 2002 r., Heidemann żyje do 
dzisiaj. Nie czuje się winny, uważa, że 
w sprawę został wrobiony. 

Grzegorz Kozera
W artykule wykorzystano informacje z książki 

Bartosza T. Wielińskiego „Źli Niemcy”, 2014. 

Ta mistyfikacja była największym skanda-
lem w powojennej prasie niemieckiej
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www.wrozka.com.pl

Będziesz musiał nabiegać się i napocić, żeby

pozałatwiać wszystkie pilne sprawy. Znajdź

jednak koniecznie czas dla partnera, bo

kryzys w waszym związku wisi w powietrzu.

Za to twój portfel będzie więcej niż pełen.  

Rzucisz się w wir pracy i obowiązków, nie

zauważając czyichś miłosnych spojrzeń

wysyłanych w twoją stronę. Zdobędziesz

nagrodę i wyższą pozycję, a w domu

przekonasz bliskich, że porządek musi być.

Przydadzą ci się umiejętność pracy pod

presją czasu i działania na kilku frontach

naraz. Zdążysz także spotkać się ze swoimi

przyjaciółmi i zabłysnąć na karnawałowym

balu. Mały flirt poprawi ci humor.

Przywrócisz zgodę w rodzinie, a twój spokój

zaimponuje krewnym. Czas polubić sport, 

a przynajmniej codzienne spacery. Nie

obiecuj sobie wiele po nowych

znajomościach, nie potrwają długo. 

Wdzięk i urok osobisty zjednają ci sympatię

otoczenia, a na płci przeciwnej zrobisz

piorunujące wrażenie. Bez trudu znajdziesz

wspólników i inwestorów. Unikaj intryg 

i plotkowania, szczególnie w miejscu pracy.

Wykaż się inicjatywą, a szybko zobaczysz

efekty. Twoje pomysły okażą się trafione, 

a wysiłki zostaną nagrodzone. Będziesz

mieć mnóstwo pokus i okazji do romansu,

ale nie zapominaj o swoich zasadach. 

Masz szansę zwrócić na siebie uwagę 

i zdobyć popularność. Twoje będą wszystkie

imprezy, bale i... czyjeś serce. Praca nie

będzie cię teraz pociągać, więc twoja

kariera chwilowo stanąć może w miejscu. 

Partner będzie mieć teraz inne sprawy, 

ale przyjaciele na pewno nie zostawią cię 

w spokoju. W pracy będziesz mieć

możliwość, by podnieść kwalifikacje 

i dostaniesz dostęp do poufnych informacji.

Poznasz nowych wspaniałych ludzi, ale nie

zapominaj o swoich starych przyjaciołach.

Czeka cię doskonała zawodowa passa, nie

spoczywaj jednak na laurach i nie trać

czujności, konkurencja nie śpi.

Robota będzie ci się palić w rękach, a jeśli

dopiero jej szukasz, dostaniesz propozycję

wartą grzechu. Na horyzoncie widać także

wysoką premię. Z partnerem czas na

poważną rozmowę. Wóz albo przewóz!

Choć będziesz mieć sporo zajęć, nie

zapominaj o najbliższych. Ktoś potrzebuje

twojej pomocy. Warto rzucić okiem na

dawne sprawy, odgrzebać zarzucone

pomysły. Temperatura uczuć idzie w górę.

Początek roku może obfitować w nowe

zawodowe szanse i korzystne umowy, 

a przełożeni dadzą ci dowody uznania. Nie

masz teraz zbyt wiele energii, nie marnuj 

jej więc na kłótnie. Oszczędzaj zdrowie.

horoskopstyczeń 2019
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PATENTY PATENTY

Żeby pozbyć się rozlane- 
go wosku z wykładziny, spodni 

czy sofy, ile się da zbierz 
krawędzią łyżeczki (nóż może 

przeciąć włókna), po czym 
połóż na plamie podwójny 

ręcznik papierowy i przeprasuj 
kilka razy. Wosk wsiąknie 
w papier i plama zniknie. 

Zajmie Ci to 5 minut.

Gdy wokół pełno przeziębionych, najlepszym sposobem 
ochrony przed wirusami jest częstsze mycie rąk.  

Przez co najmniej 20 sekund myj ręce wodą z mydłem. 
Woda również nie musi być gorąca – badania wykazały, że 

temperatura wody nie ma wpływu na skuteczność zmywania 
bakterii i wirusów z rąk. Najważniejsze, żeby umyć je dokładnie. 

Lubisz szejki, ale nie cierpisz 
myć blendera? Zamiast 
się męczyć i narażać na 
skaleczenia, próbując 

doczyścić to miejsce koło 
ostrzy, wlej do blendera 

ciepłą wodę (mniej więcej 
do 1/4 wysokości), dodaj 
trochę płynu do naczyń, 

załóż pokrywkę i włącz na 
kilkanaście sekund. Blender 
umyje się sam – wystarczy  

go opłukać.

Naklejka bez śladu
Gdy, próbując odkleić naklejkę, 
oderwiesz tylko wierzchnią, 
papierową warstwę, a klej 
i resztki papieru zostają,  
sięgnij po olej albo masło. 
Posmaruj resztki kleju,  
odczekaj chwilę i za pomocą 
wacika albo miękkiej szmatki 
kolistymi ruchami wyczyść 
powierzchnię. A następnym 
razem, odklejając, popsikaj 
WD40 pod spód naklejki.

Tyle lat zajmuje układowi 
krążenia usunięcie skut-
ków palenia papierosów  
– wyliczyli uczeni  
z Vanderbilt University. 

Czysty filtr w okapie
Domyć tę metalową 
drobną kratkę to katorga. 
Ale jest prosty i skutecz-
ny sposób. W dużym 
garnku zagotuj wodę, 
dodaj do niej torebkę 
sody oczyszczonej 
i w tym roztworze zanurz 
filtr, aż znów zacznie 
lśnić. No istna magia! 

Podrywając dziewczynę patrz 
na jej stopy. Jeżeli jedna z nich 
się kołysze – zwłaszcza 
w zsuniętym na palce bucie –  
niewerbalnie daje Ci znak,  
że jest gotowa na coś więcej.

Waha się?

Wygraj z grypą

16 Plama z wosku
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do odważnych świat należy
Kiedyś mówiono o nich „kioskarze”, a dobre 
relacje z nimi oznaczały łatwy dostęp do defi-
cytowych towarów, jakimi były np. żyletki, pa-
pier toaletowy czy gazety. Dziś kioski zastą-
piły nowoczesne saloniki, w których samemu 
możemy wybierać z całej gamy czasopism, ale 
„kioskarze” – dziś nazywani ajentami – mają 
się całkiem dobrze. I nie brakuje chętnych do 
pracy w tym zawodzie – zwłaszcza w grupie 
osób powyżej 50 roku życia.
– Najczęściej to osoby, które wcześniej nie 
miały żadnego doświadczenia w handlu. 
Nie wymagamy tego, mamy własny system 
szkoleń teoretycznych i praktycznych, który 
w pełni przygotowuje do prowadzenia saloni-
ku. Oczywiście w trakcie pracy zapewniamy 
ajentowi stałe wsparcie i pomoc ze strony 
naszych menadżerów – mówi Dariusz Mate-
rek, rzecznik prasowy Kolportera. 
system ajencyjny to forma współpracy, w ra-
mach której ajent wynajmuje lub otrzymuje 
(w przypadku Kolportera ajent otrzymuje 
bezpłatnie) od innej firmy przestrzeń handlo-
wą lub usługową, w pełni przez nią wypo-
sażoną i zaopatrzoną w towar. Głównym 
jego obowiązkiem jest świadczenie usług 
związanych z prowadzeniem sprzedaży towa-
ru. ajent nie musi posiadać własnego punktu 
ani ponosić dodatkowych nakładów.
– z Kolporterem związana jestem od 2001 
roku. Do prowadzenia saloniku namówiła 
mnie siostra. Była już na emeryturze, a i ja 
powoli do niej się zbliżałam, więc szukałam 
jakiegoś zajęcia. Postanowiłyśmy spróbować 
swoich sił w handlu, choć była to dla mnie 
zupełna nowość. Przez 5 lat prowadziłyśmy 
salonik same, a Kolporter dostarczał nam 
tylko prasę. To było trudne wyzwanie. Trzeba 
było pamiętać o zatowarowaniu, wszystko 
samemu rozliczać, obsługiwać klientów, 
pilnować terminów. Gdy Kolporter zapropo-
nował nam przejście na system ajencyjny, 
nie wahałyśmy się. Od tego czasu praca 
stała się o wiele łatwiejsza – mówi Teresa 
serwata, ajentka z Kielc.

1.01.2019

Kolporter przygotowany logistycznie
Jak co roku, w okresie przedświątecznym 
wielu wydawców prasowych zwiększa na-
kłady swoich tytułów. Nie zakłóca to jednak 
w żaden sposób dystrybucji prasy prowa-
dzonej zarówno przez Oddział logistyki 
Centralnej, jak i oddziały terenowe Kol-
portera. Także złe warunki pogodowe nie 
są problemem dla logistyki największego 
w Polsce dystrybutora prasy.
– To prawda, w okresie przedświątecznym 
spodziewamy się większej liczby tytu-
łów i wydań świątecznych, zwiększonych 
nakładów, większej objętości czasopism 
– przyznaje Mirosław Fiuk, dyrektor Oddzia-
łu logistyki Centralnej Kolportera. – stan-
dardowo wymaga to od nas zdecydowanie 
większej koncentracji i przygotowania, 
większego zaangażowania pracowników. 
spiętrzenia dostaw i wysyłek rozkładają 
się jednak na kilka dni przedświątecznych, 
dlatego już w samej świątecznej wysyłce 
nie powinniśmy mieć znaczącego natłoku 
pracy. 
Do rozwożenia gazet i czasopism w drugiej 
połowie grudnia Oddział logistyki Central-
nej będzie wykorzystywał własne samocho-
dy, a także pojazdy przewoźników, z którymi 
ma podpisane umowy i którzy świetnie 
znają specyfikę pracy Kolportera.
logistyka Kolportera przygotowana jest 
również na pogorszenie się pogody: mróz 
i opady śniegu, a tym samym na złe warun-
ki na drogach. – Podczas opadów śniegu 
wyposażamy nasze samochody w łańcuchy 
śniegowe i jednocześnie wysyłamy prośbę 
do oddziałów terenowych o przygotowanie 
placów manewrowych, żeby samochód 
z dostawą nie miał problemów z podjazdem 
pod magazyn – mówi Piotr Kiljan, kierownik 
Działu Transportu. 

19.12.2018

Karty amazona w salonikach
Karty Podarunkowe amazon.de umożliwiają 
dokonywanie zakupów na stronie www.ama-
zon.de. Kwoty zakupów są odejmowane od 
salda karty podarunkowej klienta. W saloni-
kach Kolportera karty dostępne są w sześciu 
nominałach: 45 zł, 67 zł, 112 zł, 135 zł, 224 
zł i 314 zł.
Oferta amazon.de obejmuje produkty 
z kategorii: elektronika, książki, muzyka, 
filmy i telewizja, odzież, gry komputerowe, 

oprogramowanie, sport i rekreacja, zabawki, 
artykuły dla niemowląt, artykuły komputero-
we i biurowe, biżuteria, kosmetyki, materiały 
budowlane, produkty dla zwierząt i wiele 
innych.

27.12.2018

wyższa sprzedaż książek
W  okresie styczeń-wrzesień o 17 proc. 
wzrasta sprzedaż książek w salonikach Kol-
portera. „Książki są kategorią, która w tym 
roku dość mocno rozwinęliśmy, wprowadza-
jąc m.in. tzw pocket booki. To kieszonkowe 
wydania popularnych tytułów, tańsze od 
tradycyjnych. Możliwość kupienia książek 
znanych i lubianych autorów w cenach rzędu 
kilkunastu złotych spotkała się ze sporym 
zainteresowaniem naszych klientów” – 
twierdzi Dariusz Materek, rzecznik prasowy 
Kolportera. 

 1.12.2018

eTi w ofercie saloników
eTi, turecki producent słodyczy, wprowadza 
swoje herbatniki do saloników Kolporte-
ra. To rynkowa nowość – eti Puf, czyli 
herbatniki z pianką marshmallow i koloro-
wą posypką w czterech smakach. Każdy 
herbatnik z puszystą pianką marshmallow 
i smakową posypką przedstawia zabawną 
postać. Na młodych konsumentów czeka 
lubiący muzykę Puf Truskawkowy. zwolen-
nicy gamingu odnajdą swojego reprezen-
tanta w postaci Pufa Kakaowego, a młode 
panie, które uwielbiają zakupy, znajdą 
sprzymierzeńca w Pufie Kokosowym. Na 
fanów aktywności fizycznej i sportu czeka 
Puf Owocowy.
eTi jest firmą rodzinną, założoną przez 
Firunza Kanatliego w 1961 roku w Tur-
cji. Produkty eTi są obecne w ponad 
40 krajach na całym świecie, a w Turcji 
stanowią 40% całego rynku w segmencie 
wypieków. Firma w ostatnim roku zanoto-
wała ponad 1,3 miliarda UsD przychodów 
ze sprzedaży. Oficjalnie swoją działalność 
w Polsce firma rozpoczęła w styczniu 
2018 r.

11.12.2018

Kolporter
w mediach
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1. prasa nazywana jest:
a) trzecią władzą
b) czwartą władzą
c) cichą władzą

2. o aferze watergate, ujawnionej przez 
amerykańskich dziennikarzy, opowiada film: 
a) „Trzy dni Kondora” 
b) „Za wszelką cenę” 
c) „wszyscy ludzie prezydenta” 

3. ile niedziel handlowych będzie w 2019 roku? 
a) 15 
b) 17
c) 24 

4. laureatem nagrody Grand press 2018 dla 
najlepszego polskiego dziennikarza został:
a) Jacek Żakowski 
b) Bertold Kittel 
c) paweł wilkowicz 

5. przedwojennym odpowiednikiem polskiej 
agencji prasowej była: 
a) polska sekcja prasowa 
b) polska agencja Telegraficzna 
c) polska ajentura Telegraficzna 

6. redakcja „Tygodnika powszechnego” mieści 
się w: 
a) Krakowie 
b) warszawie 
c) poznaniu 

7. w latach 80. sfałszowane dzienniki Hitlera 
opublikował niemiecki tygodnik: 
a) „die Zeit” 
b) „der spiegel”
c) „stern” 

8. plebiscyt „przeglądu sportowego” na 
najlepszego sportowca roku organizowany jest 
od roku: 
a) 1926 
b) 1945 
c) 1955
 
9. w październiku ub.r. na okładce 
francuskiego wydania magazynu „elle” znalazła 
się polska aktorka: 
a) alicja Bachleda-curuś 
b) Joanna Kulig 
c) weronika rosati 

10. młodzieżowym słowem roku 2018, 
w plebiscycie wydawnictwa naukowego pwn, 
został: 
a) prestiż 
b) dzban 
c) sztos 

ocena odpowiedzi (za każdą poprawną odpowiedź 1 pkt.):
8-10 pkt. /10 – Brawo! Dałeś radę.
6-7 pkt./10 – Jest dobrze. Nie masz powodu do wstydu.
4-6 pkt./10 – Nie jest źle, ale dobrze też nie.
1-3 pkt. /10 – Cóż… Mamy nadzieję, że w następnym teście pójdzie Ci dużo lepiej.

Odpowiedzi: 1b, 3c, 3a, 4b, 5b, 6a, 7c, 8a, 9b, 10b.

w pierwszym tegorocznym quizie dominują pytania prasowe. 
staraliśmy się, żeby nie było łatwo – jeśli uzyskacie więcej 
niż sześć punktów, będziecie mieć nasz podziw. Jak zawsze, 
prawidłowe odpowiedzi znajdziecie na dole strony. 
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naTional GeoGrapHic 
Kids  

Miesięcznik
Cena: 9,99 zł
Wydawca: edipresse Polska

Już w lutym po raz pierwszy pojawi się pol-
ska edycja magazynu „National Geogra-
phic KIDs”, którego misją jest rozbudzanie 
ciekawości i upowszechnianie wiedzy 
o otaczającym świecie wśród młodzieży. 
Tym, co wyróżnia miesięcznik  są niezwykłe 
zdjęcia z całego świata, niesamowite treści 
, rzetelność informacji i bogactwo tematów. 
W każdym numerze ambasador magazy-
nu szymon Radzimierski opowie o jed-
nym z zakątków  świata – w pierwszym 
o wyprawie na Borneo. W tym wydaniu 
ponadto: zaskakujące przyjaźnie między 
zwierzętami, jak zbudowane są roboty 
i 30 ciekawostek o jedzeniu. Miesięcznik 
w sprzedaży od 19 lutego 2019 r.

TransFormers rescue 
BOTS 

Miesięcznik
Cena: 16,99 zł
Wydawca: edipresse Kolekcje

Magazyn „Transformers Rescue Bots” 
został przygotowany na podstawie 
amerykańskiego serialu animowanego. 
Czwórka Transformerów zostaje zesłana 
na ziemię, aby bronić ludzi przed za-
grożeniem. Na miejscu musi wtopić się 
w otoczenie. zatrzymuje się na wyspie, 
gdzie dołącza do nietypowej rodziny. 
Od tej pory może liczyć na pomoc szefa 
policji, strażaka, pilota helikoptera, inży-
niera oraz małego chłopca – Cody’ego.  
W wydaniu znajduje się m.in. 8 stron 
komiksu przygotowanego na podstawie 
jednego odcinka bajki. Do magazynu 
zostanie dołączona figurka (gadżet) 
z superbohaterem – Chase. 

wyższa sprzedaż tygodników lokalnych
Pięć tygodników lokalnych poprawiło w październiku ub.r. swoją sprzedaż – wynika z comiesięcz-
nych danych związku Kontroli Dystrybucji Prasy. Największym wzrostem sprzedaży może się 
pochwalić „Obserwator lokalny” – o 9,5 proc. (do 8623 egz.). W październiku sprzedaż zwięk-
szyły także tygodniki: „Nowy Łowiczanin” – o 1,83 proc. (6726 egz.), „strzelec Opolski” – o 1,62 
proc. (5335 egz.), „Życie Bytomskie” – o 3,76 proc. (4498 egz.) i „Wieści z Głowna i strykowa” 
(Nowy Łowiczanin) – o 1,25 proc. (1939 egz.). liderem sprzedaży wśród tygodników regional-
nych pozostaje „Tygodnik zamojski” (18 709 egz., spadek o 5,82 proc.).

wracają „cztery Kąty” i „Ładny dom”
agora sprzedała spółce Pressland magazyny „Ładny Dom”, „Magnolia”, „Bukiety”, „Kwietnik”, 
także licencję na wydanie „Czterech Kątów” oraz trzy serwisy internetowe. 
Nowe numery „Ładnego Domu” i „Czterech Kątów” mają się ukazać jeszcze w styczniu – zapo-
wiedział nowy wydawca. Jeszcze nie wiadomo, kiedy ukażą się kolejne magazyny kupione przez 
spółkę Pressland. 
agora jesienią ub.r. zakończyła wydawanie miesięcznika wnętrzarskiego „Cztery Kąty”, miesięcz-
nika budowlanego „Ładny Dom”, kwartalniak „Niezbędnik Ogrodnika” i miesięcznika dla rodziców 
„Dziecko”.

nowości w oFercie  / FlesZ

GAMING 

Dwumiesięcznik
Cena: 8,99 zł
Wydawca: egmont sp. z o.o.

Wydawnictwo egmont wprowadza 
na rynek prasowy nowy magazyn 
komputerowy „Gaming”, jedyny 
w ogólnodostępnej ofercie skierowa-
ny do czytelników w wieku 7-12 lat. 
Czasopismo będzie w sprzedaży od 
22 stycznia 2019 roku.
Każde wydanie to wysokiej jakości 
wyselekcjonowane treści, bez scen 
przemocy, dotyczące najbardziej 
popularnych gier komputerowych na 
rynku polskim i zagranicznym oraz 
e-sportowych turniejów. Na łamach 
magazynu znajdą się recenzje gier na 
PC i konsole, oraz aplikacji mobil-
nych. 

Flesz
prasowy
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Przepis pochodzi z czasopisma 
Pyszna Kuchnia Fit 1/2019 Przepisy na Thermomix®

 Zima 
i karnawał  

...i niedługo wiosna

Na 4 porcje:
 » 2 marchewki
 » por
 » 200 g jarmużu
 » czerwona papryka
 » 3 filety z kurczaka (ok. 600 g)
 » sól
 » łyżeczka mielonej słodkiej 
papryki

 » cebula
 » 2–3 cm imbiru 
 » ząbek czosnku
 » 20 g oleju kokosowego
 » łyżeczka bulionu warzyw-
nego

 » 100 g czerwonej soczewicy
 » 2 łyżeczki mielonego kmi-
nu rzymskiego

 » łyżeczka kurkumy
 » 1/2 łyżeczki kolendry
 » 1/2 brokułu (ok. 250 g)
 » mała puszka ciecierzycy
 » sok z 1 pomarańczy
 » natka kolendry 

Przygotowanie:
1 Marchewkę obrać i pokroić 

w kostkę. Por dokładnie umyć, 
pokroić w krążki. 

2 Jarmuż umyć, liście drobno 
podrzeć i włożyć do varomy. 
Papryki oczyścić, pokroić i do-
dać do jarmużu. 

3 Filety z kurczaka włożyć do 
wkładu varomy, posypać 1/4 
łyżeczki soli i mieloną papryką.

4 Cebulę, czosnek i imbir 
obrać, z grubsza pokroić i wło-
żyć do naczynia miksującego, 
rozdrabniać 5 sekund/obr. 5, 
zsuwając w dół kopystką. 

5 Dodać olej kokosowy i dusić 
1 minutę/120°C/obr. 1. Dodać 
bulion warzywny, 750 g wody, 
soczewicę, marchewkę, por, 
kmin rzymski, kurkumę i ko-
lendrę. 

6 Założyć varomę. Ciecierzycę 
osączyć, opłukać i wsypać 

do varomy. Założyć varomę 
z wkładem i pokrywą, goto-
wać 15 minut/varoma/obr. 
wsteczne/łagodne miesza-
nie.

7 Brokuł podzielić na różyczki, 
włożyć do kurczaka we wkła-
dzie varomy, przykryć i goto-
wać jeszcze 11 minut/varo-
ma/obr. wsteczne/łagodne 
mieszanie. 

8 Warzywa, ciecierzycę, so-
czewicę i wywar przełożyć do 
wazy, dodać filety z kurczaka 
pokrojone w kawałki gotowe 
do zjedzenia. Przyprawić solą 
i sokiem z pomarańczy. Można 
posypać posiekanymi listkami 
kolendry.

W porcji ok.: 
51,6 g białka, 12,8 g tłuszczu, 
35,1 g węglowodanów, 499 
kcal = 2097 kJ

Kurczak
z jarmużem w bulionie
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Mikołaj odwiedził dzieci 

aKTualności

Jak co roku, wszystkich podopiecznych Fundacji 
„pomóżmy marzeniom” 6 grudnia odwiedził 
mikołaj niosący w swych workach prezenty. 

znalazły się w nich paczki ze słodyczami, które po-
wędrowały do podopiecznych Polskiego Towarzystwa 
Walki z Mukowiscydozą w Rabce. W Kielcach słod-
kości czekały na dzieci z zespołu Placówek „Kamyk” 
i Świetlicy „Plus”. Uśmiech pojawił się również na 
twarzach małych pacjentów Świętokrzyskiego Cen-
trum Pediatrii Wojewódzkiego szpitala zespolonego 
w Kielcach – i tutaj zawitał Mikołaj z prezentami.
Żeby można było wszystkie te paczki rozdać 250 
dzieciom, potrzebna była pomoc sympatycznych śnie-
żynek. Były nimi wolontariuszki z I lO im. s. Żerom-
skiego w Kielcach.
Niektórym z podopiecznych mikołajkowy czas 
wypełniła wizyta w kinie. Dzieci ze szkoły podsta-
wowej w Nowinach (w sumie 92) obejrzały zabawny 
film animowany pt. „Grinch”. z kolei dzieci ze szkół 
podstawowych w suchedniowie i Ostojowie (również 
w liczbie 92) zostały zaproszone na film pt. „Dziadek 
do orzechów”. Dzięki głównej bohaterce mogły się 
przenieść do magicznego świata żołnierzy z piernika 
i armii myszy.

(red)

Założona przez Mirosławę i Krzysztofa Klickich 
Fundacja „Pomóżmy Marzeniom” działa od 2006 r. 
Jest organizacją non-profit, utrzymującą się z da-
rowizn. Niesie pomoc konkretnym dzieciom, z rodzin 
dysfunkcyjnych, dotkniętych chorobą, patologią 
społeczną bądź ubóstwem. Dotychczas pomocą funda-
cji objętych zostało kilkanaście tysięcy dzieci.

i Ty możesz zostać darczyńcą
Każdy z nas może wspomóc Fundację „Pomóżmy Marze-
niom”. Wystarczy, w zeznaniu składanym za 2018 r., 
przekazać 1% swojego podatku tej konkretnej orga-
nizacji pożytku publicznego. Deklaracja podatkowa 
zawiera dwa pola, które są niezbędne, by przekazać 
1% rocznego podatku. W pola te wpisać należy:
· numer KRS organizacji
· przekazywaną kwotę, która nie może przekroczyć 1%

Fundacja Pomóżmy Marzeniom
KRS 0000255194

FO
T.

 s
JŻ

55

     Nasz Kolporter 01/2019



Jak sprzedawać 
nowe produkty

właściciele sklepów wielkopowierzchniowych 
mogą wstawić na półki tyle nowości, ile chcą. 
w małych i średnich sklepach trzeba dokony-
wać selekcji. ostrej, bo na stałe w sprzedaży 
zostanie tylko co dziesiąta nowość. Jak je 
wyłowić?

poradniK sprZedawcy

W ub.r. jedna z dużych mleczarni 
wprowadziła na rynek ponad 100 
nowych indeksów. W kategorii piwa 
co roku debiutuje 500 nowych pro-
duktów. Im bardziej konkurencyjna 
jest kategoria, tym trudniej nowo-
ściom zaistnieć w stałej sprzedaży. 
Im mniej konkurencyjna, 
tym większa szansa na 
sukces. Do tych pierwszych 
nowości należą m.in. mięso 
i wędliny, dania gotowe czy 
nabiał, do drugich – majo-
nezy, cukry i buliony.
z punktu widzenia detalisty większe 
znaczenie ma jednak popularność 
kategorii w jego sklepie i generowane 
przez nią obroty. Warto zastanowić 
się, czy stali klienci, a przecież każdy 
sklepikarz dobrze ich zna, będą zain-
teresowani nowością? Kolejny wariant 
mrożonej pizzy to niekoniecznie dobry 
wybór w okolicy zamieszkanej głównie 
przez emerytów.

nie tylko reklama telewizyjna
Nowości najpopularniejszych marek 
zazwyczaj są silnie wspierane 
marketingowo. Jeśli produkt już jest 
lub wkrótce będzie reklamowany 
w telewizji, można śmiało zamawiać 
większą liczbę indeksów. O plano-
wanych kampaniach reklamowych, 
także tych w prasie i radiu (wy-
starczą, by zapewnić odpowiednią 
odsprzedaż), warto dowiadywać się 
zawczasu. Jak by nie było, ważne 

byś mógł szybko zareagować na 
zapotrzebowanie rynku. Niektórzy 
detaliści wprowadzają do sprzeda-
ży każdą nowość (w liczbie kilku 
sztuk), o jaką zapyta pojedynczy 
klient, i obserwują rotację.
Reklama nie ogranicza się do sa-
mych mediów. sprzedaż w punkcie 
zwiększą materiały POs. standy, 
shelf stoppery czy plakaty są tak 
ważne, bo wpływają na finalny wy-
bór konsumenta, który aż dwie trze-
cie decyzji zakupowych podejmuje 
w sklepie. Istotne jest też atrakcyjne 

opakowanie nowości. Jeśli produ-
cent nie zapewnił materiałów POs, 
produkt musi sam przykuć uwagę 
klienta. Czy według ciebie ma na to 
szansę?

produkty markowe i marki 
własne
Nowości najpopularniejszych bran-
dów sprzedają się lepiej niż produkty 
mniej znanych producentów. To nie 
tylko siła marki. Duże firmy potrafią 
miesiącami dopracowywać produkt, 
wykorzystując badania konsumenc-
kie, by jak najlepiej trafić w maso-
we gusta. zamawiając nowości, 
w pierwszej kolejności wybieraj 
produkty, które nie mają jeszcze 
odpowiedników w artykułach private 
labels. Jeśli coś jest do kupienia 
pod markami własnymi sieci han-
dlowych, część klientów na pewno 
wybierze taki tańszy wariant.

w zgodzie z trendami
Istotnymi trendami na rynku FMCG 
są obecnie funkcjonalność, moda 
na zdrowe odżywianie, patrio-
tyzm konsumencki. Konsumenci 
coraz częściej chcą kupować nie 
tylko polskie, ale także regionalne 
wyroby. Nowości oferowane przez 
lokalnych producentów pozwalają 
zdobywać przewagę konkurencyjną. 
Produkty masowe można dostać 
wszędzie, ale po te mniej znane 
klienci chodzą już do konkretnych 
sklepów.

Ostatnio producenci 
masowo zmieniają for-
muły wyrobów spożyw-
czych, rezygnując m.in. 
z konserwantów czy glu-
taminianu sodu. spójrz 
na skład nowości. Im 

będzie krótszy i bardziej natu-
ralny, tym lepiej. Detaliści nie 
ukrywają jednak, że wszystkie 
kryteria, którymi kierują się przy 
dokonywaniu selekcji nowości, 
muszą spełniać jeszcze jeden 
warunek. Kluczowy. Towar musi 
być w odpowiedniej cenie. – Je-
śli sprzedaję większość jogurtów 
po 1,50 zł, a producent propo-
nuje mi nowość, która na półce 
będzie musiała kosztować ponad 
2,50 zł, to takiego indeksu nie 
wezmę za nic, bo nikt tego nie 
kupi – wyjaśnia jeden z naszych 
rozmówców.

red
artykuł ukazał się w „Wiadomościach 
Handlowych” nr 173

Konsumenci coraz częściej chcą 
kupować nie tylko polskie, ale 
także regionalne wyroby.
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poradniK sprZedawcy

Czy wiesz, że...
Naprawdę nowatorskie produkty 
trafiają na rynek bardzo rzadko. 
Spośród przebadanych przez Nie-
lsena 8500 innowacji, które po-
jawiły się na europejskim rynku 
FMCG, jedynie 18 zasłużyło na 
miano przełomowych.

!
PORTAL

wiadomoscihandlowe.pl

NAJCHĘTNIEJ 
CZYTANY PORTAL BRANŻY FMCG
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Zamów bezpłatną prenumeratę: ANNA JANOCHA,  
tel. +48 731 301 799, anna.janocha@wiadomoscihandlowe.pl

nakład: 80 000 egz.

TYTUŁ PRASY HANDLOWEJ,  Z KTÓRYM ZAROBISZ WIĘCEJ!**

czytelnicy sieci handlowe, hurtownie, producenci, dostawcy usług

4 381 028 odsłon portalu w 2018 r.*

20 100 odbiorców  
codziennego newslettera

1 430 183 unikalnych  
użytkowników w 2018 r.*

* dane – styczeń-wrzesień 2018 r.
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Wyjątkowo 
zapakowane
prezenty
 

Walentynki 2019
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NOWA SERIA KRZYŻÓWEK

RELAKS

I PORADY

Odczytaj rozwiązanie 
wg szyfru:

Wypełnij diagram tak, aby w polach oznaczonych tymi 
samymi liczbami znalazły się jednakowe litery.

Wyraz w kolorowych polach: 
prawdopodobnie
wygra mecz
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oddZiaŁ Bia ŁosTocKi 
dysTryBucJi prasy
15-688 Białystok
ul. Przędzalniana 8
tel. (85) 87 70 900
fax (85) 653 75 25
bia ly stok@kol por ter.com.pl
oddZiaŁ BydGosKi 
dysTryBucJi prasy
85-862 Bydgoszcz
ul. Franza Blumwego 5 (Bydgoski 
Park Przemysłowo-Technologiczny)
tel. (52) 561 30 00
fax (52) 561 30 27
byd goszcz@kol por ter.com.pl
oddZiaŁ GdańsKi 
dysTryBucJi prasy
80-720 Gdańsk
ul. Połęże 3
tel. (58) 732 51 23 do 26
gdansk@kolporter.com.pl
oddZiaŁ KaTowicKi 
dysTryBucJi prasy
40-382 Katowice
ul. Roździeńska 1B
tel. (32) 359 68 68
fax (32) 359 68 36
katowice@kolporter.com.pl

oddZiaŁ KielecKi 
dysTryBucJi prasy
25-620 Kielce
ul. Kol ber ga 11
tel. (41) 312 35 00, (41) 312 35 10
fax (41) 312 35 15
kielce@kolporter.com.pl
oddZiaŁ KosZalińsKi 
dysTryBucJi prasy
75-736 Koszalin
ul. Gnieźnieńska 74
tel. (94) 710 16 01 do 04
koszalin@kolporter.com.pl
oddZiaŁ KraKowsKi 
dysTryBucJi prasy
31-574 Kraków
ul. Ciepłownicza 37
tel. (12) 25 49 700
fax (12) 25 49 718
krakow@kolporter.com.pl
oddZiaŁ luBelsKi 
dysTryBucJi prasy
20-231 lublin
ul. zadębie 65
tel. (81) 445 24 44
fax (81) 445 24 20
lublin@kolporter.com.pl
oddZiaŁ ŁódZKi 
dysTryBucJi prasy
93-253 Łódź
ul. Poli Gojawiczyńskiej 22
tel. (42) 288 04 11-12, 288 04 12
fax (42) 288 04 14
lodz@kolporter.com.pl

od dZiaŁ olsZTyńsKi 
dysTryBucJi prasy
10-683 Olsztyn
ul. augustowska 23 a
tel. (89) 679 63 20
fax: (89) 679 63 29
olsztyn@kolporter.com.pl
oddZiaŁ opolsKi 
dysTryBucJi prasy
45-233 Opole, ul. Oleska 117
tel. (77) 545 09 40 
fax (77) 444 70 88
opole@kolporter.com.pl
oddZiaŁ poZnańsKi 
dysTryBucJi prasy
61-315 Poznań
ul. Pokrzywno 10a
tel. (61) 624 66 77
fax (61) 624 66 11
poznan@kolporter.com.pl
oddZiaŁ rZesZowsKi 
dysTryBucJi prasy
35-205 Rzeszów
ul. Wspólna 2
tel. (17) 863 75 05, 863 75 05
fax (17) 863 77 85
rzeszow@kolporter.com.pl
oddZiaŁ sZcZecińsKi 
dysTryBucJi prasy
70-789 szczecin
ul. Dąbska 69
tel. (91) 881 35 02 do 04, 881 35 89
szczecin@kolporter.com.pl

oddZiaŁ warsZawsKi 
dysTryBucJi prasy
05-080 Izabelin, Mościska
ul. Bakaliowa 3
tel. (22) 355 05 00, 355 04 00
Prenumerata: wew. 471 – 482
warszawa@kolporter.com.pl
oddZiaŁ wrocŁawsKi 
dysTryBucJi prasy
53-010 Wrocław
ul. stajenna 3-7 
tel. (71) 73 44 501 do 07
fax (71) 73 44 530
wroclaw@kolporter.com.pl
oddZiaŁ ZielonoGórsKi 
dysTryBucJi prasy
65-001 zielona Góra 
al. zjednoczenia 102 B
tel./fax (68) 329 99 91 do 93
fax (68) 329 99 94
zie lo na go ra@kol por ter.com.pl

Nasze
Oddziały

Kolporter
ul. zagnańska 61, 
25-528 Kielce, 
tel. 41 367 82 02 do 03, 
41 367 88 88
www.kolporter.com.pl; 
e-ma il: biu ro@kol por ter.com.pl

11
styczeń

2012

KarTKa Z KalendarZa

Tego dnia Kolporter wprowadził nową, usprawniającą pracę i proekologiczną 
technologię drukowania dokumentów. W trzech oddziałach: w Warszawie, 
Katowicach i Bydgoszczy powstały centra wydruków. Każdego dnia druko-
wanych jest w nich 120 tysięcy stron różnych dokumentów, niezbędnych 
w rozliczeniach Kolportera z kontrahentami. 
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Ekstra! 
NaGrODa Dla sprzEDawców

raz na pół roku pięciu 
najlepszych sprzedawców 
otrzyma nagrody w wysokości

1000 zł!

   w ofercie powieści NastĘpUJĄcYcH autorów:  

•rEmiGiUsz mróz•alEksaNDra mariNiNa  
•DiaNa palmEr•NOra rObErts•alEx kava 
•tEss GErritsEN•maGDalENa witkiEwicz
•aGNiEszka krawczYk•krYstYNa mirEk  
•HENNiNG maNkEll•cHarlOttE liNk 
• JarOsław GrzĘDOwicz

•  mieści 29 ksiĄŻEk

•  pełni funkcjĘ 
opakowania przy  
dostawie i zwrotach

•  umożliwia szybką 
wymianę oferty 
książkowej w cyklu 
miesięcznym

ksiĄŻkOmat – UNikalNY 
EkspOzYtOr z ksiĄŻkami

NOWOŚĆ!

kaŻDa ksiĄŻka 

 w sUpErcENiE 
tYlkO

9,99 zł

wYmiarY
EkspOzYtOra:
35 x 40 x 14 cm

akcJa „ksiĄŻkOmat” bĘDziE wspiEraNa pOprzEz prOmOcJĘ w wYbraNEJ prasiE („viva!”, „partY”, „FlEsz”,  
„pOraDNik DOmOwY”, „przYJaciółka” lUb „paNi DOmU”) i w iNtErNEciE (Na pOrtalacH wizaŻ i pOlki.pl),  

a takŻE w sOcial mEDiacH (FacEbOOk).
mOŻliwOŚĆ zamówiENia ksiĄŻkOmatU w DzialE ObsłUGi kliENta ODDziałU tErENOwEGO kOlpOrtEra. NUmErY tElEFONU Na DOwODziE DOstawY/zwrOtU
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Kolporter spółka  
z ograniczoną odpowiedzialnością s.k. 
ul. Zagnańska 61, 25-528 Kielce 
tel. +48 367 88 88 
www.kolporter.com.pl

DYSTRYBUCJA 
PRASY I KSIĄŻEK
prasa.ogolnopolska@kolporter.com.pl
prasa.lokalna@kolporter.com.pl
ksiazka@kolporter.com.pl

PRENUMERATA
prenumerata.warszawa@kolporter.com.pl

USŁUGI 
TRANSPORTOWE
transport@kolporter.com.pl

USŁUGI 
MAGAZYNOWE
magazyn@kolporter.com.pl


