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Jesteś tym, co jesz

„Jesteś tym, co jesz” – ten tytuł głośnej książki Gillian McKeith – amerykańskiej 
naukowiec, specjalistki od żywienia – wszedł do codziennego obiegu i dla wielu 
osób stał się życiowym mottem. Również w Polsce, co potwierdzają badania 
dotyczące zwyczajów żywieniowych i zakupowych Polaków. Coraz częściej 
przed zakupem przyglądamy się temu, co jemy, zwracamy uwagę na składniki 
żywności, coraz częściej wybieramy naturalne produkty, bez konserwantów 
i innej chemii. I nadal chętnie robimy domowe przetwory z warzyw i owoców, 
będących nieocenionym źródłem witamin. 
Na rynku prasowym wśród poradników magazyny kulinarne i zdrowotne 
stanowią pokaźną grupę. W tym numerze „NK” prezentujemy je właśnie pod 
kątem zdrowego żywienia i zdrowego stylu życia. Trend prozdrowotny w polskim 
społeczeństwie przekłada się na zainteresowanie czytelników tymi tytułami, 
w których można znaleźć porady dotyczące zdrowej kuchni oraz konwencjonal-
nych i alternatywnych metod leczenia. Średnie jednorazowe nakłady najpopular-
niejszych czasopism w obu segmentach wynoszą od 70 tysięcy do 170 tysięcy 
egzemplarzy.
Tak więc jedzmy zdrowo, żyjmy zdrowo i zachęcajmy naszych klientów do czyta-
nia prasy kulinarnej i zdrowotnej. 
 
Grzegorz Kozera
Redaktor naczelny

Nasz KolPoRTeR 
10 2019 (262)
WYDaWCa 
Kolporter  
spółka z ograniczoną  
odpowiedzialnością sp. k. 
 
ReDaKToR NaCzelNY 
Grzegorz Kozera 
 
KoleGIUM ReDaKCYJNe 
Dariusz Materek 
Tomasz Żebrowski

RaDa PRoGRaMoWa
Mariusz Iskało
Justyna Kozłowska
Bogusław Morański
Michał zbytek 
 
ReKlaMa
tel. 41 367 82 24
tel. kom. 510 030 119
 
oPRaCoWaNIe 
KoMPUTeRoWe 
Kolporter  
Dział Marketingu 
Kielce, ul. zagnańska 61 
tel. 41 367 80 34

sKŁaD 
Katarzyna Ryczek
  
DRUK 
Drukarnia aRT
01-339 Warszawa  
ul. Fortuny 5 

aDRes ReDaKCJI 
„Nasz Kolporter” 
25-528 Kielce 
ul. zagnańska 61 
tel. 41 367 80 31 
www.nasz.kolporter.com.pl
 

Redakcja nie ponosi odpowiedzial-
ności za treść reklam i ogłoszeń 
i nie zwraca niezamówionych 
materiałów.
zdjęcie na okładce:
gettyimages.com
zdjęcie redaktora naczelnego:
sylwia Bętkowska

od redaKtora

Poleć kolekcję 
swoim Klientom! 

3

Nasz Kolporter 10/2019



R
EK

LA
M

A

makieta_reklama_Kolporter.indd   1 20.09.2019   11:59:45



aKtualności
3 Od redaktora

14 Wydarzenia
20 nowe regały do nadziału  
 prasy
 W siedemnastu oddziałach  
 terenowych Kolportera  
 zakończyła się wymiana  
 regałów. 
33 Sportowcy piszą felietony
38 Kolporter w mediach 
50 nowości w ofercie 
54 Warto polecić – Poznaj  
 MojiPops 2
58 Kartka z kalendarza

Handel
12 rusza rejestr złodziei  
 sklepowych
 złodziejom popełniającym  
 drobne kradzieże, m.in.   
 w sklepach, trudniej będzie  
 teraz ukryć kryminalną   
 przeszłość. 

ryneK PraSoWy
16 „Przemiany” dla Gniezna  
 i regionu 
22 Samochodem wpław
27 Przegląd zagraniczny 
32 Bory piękne  
 i niebezpieczne 

 W październiku br. minie pięć  
lat od dnia, gdy bydgoski 
oddział Kolportera 
przeprowadził się do nowej 
siedziby w Bydgoskim Parku 
Przemysłowym. 

35 Pisma się zmieniają 
42 Flesz

rozryWKa
24 Gwiazda numeru
 leszek lichota
39 opowiadanie
 Wróciłem dla córki
40 Wiadomości z drugiej ręki
44 Humor angory
45 dobre do jedzenia
46 dobre do czytania
47 Patenty Men's Health  
 i Women's Health
48 Quiz prasowy
49 Horoskop Wróżki
51 świat jak na dłoni
56 Krzyżówka technopolu

StatyStyKi
30 lubimy batony i wafelki
42 najchętniej czytane tytuły

PraWo
34 Kserowanie po nowemu

Ustawa o dokumentach 
publicznych, weszła w życie 
12 lipca 2019 r.

PSycHoloG
36 Jesienna melancholia 

Do potocznego języka 
weszły takie określenia, 
jak „jesienne smutki” czy 
„jesienna depresja”. 

PoradniK  
SPrzedaWcy
52 Jak legalnie zatrudnić  
 obcokrajowca 

SPiS treści

Kolporter

6 teMat MieSiąca
Jedz zdroWo, 

żyJ zdroWo i czytaJ
 Coraz więcej Polaków stara się zdrowo 
odżywiać i prowadzić zdrowy tryb życia.

18 ryneK PraSoWy
KolPorter  

– WięceJ niż dyStryBucJa 
cz. i

W tym numerze piszemy o usługach 
magazynowych i transportowych. 

28 HiStoria PraSy
PraSa W Prl-u

Prasa w PRl-u miała się dobrze, 
przynajmniej w tym znaczeniu, że nie 
musiała martwić się o pieniądze, a to 
oznaczało dotacje z państwowej kasy. 
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ten trend przekłada się na codzienne zakupy, podchwytuje go również 
prasa – przede wszystkim poradniki kulinarne i medyczne, które są na rynku 
w dużym wyborze. W swojej ofercie dystrybucyjnej ma je również Kolporter.

Jedz zdrowo, 
żyj zdrowo i czytaj

Polacy zaczynają cenić zdrowie: wie-
lu z nas dla utrzymania lub poprawy 
kondycji fizycznej biega i jeździ na 
rowerze, zwracamy też uwagę na 
to, co kupujemy do jedzenia. Wzrost 
trendu prozdrowotnego w Polsce od 
kilku lat zauważa agencja badawcza 
Nielsen. Coraz większa popularność 
zdrowego odżywiania przyczynia się 
też do wzrostu konkretnych kategorii 
z koszyka FMCG. 
– Według badań przeprowadzonych 
przez Nielsena ¾ polskich konsu-
mentów zgadza się ze stwierdzeniem 
„Jesteś tym, co jesz”’ – mówi Moni-
ka dyrda, client director z Nielsena. 
– Połowa z nas (54%) deklaruje, że 
uważnie czyta etykiety produktów, 
a 6 na 10 konsumentów mówi, iż 
szuka produktów z prostą i zrozu-
miałą listą składników. To pokazuje, 
jak ważny dla Polaków jest temat 

zdrowej żywności i jak wielki ma ona 
potencjał. Trend prozdrowotny jest 
jednym z silniejszych trendów, jakie 
obecnie obserwujemy. Na fali tego 
trendu widzimy rosnącą sprzedaż np. 
kategorii wody butelkowanej, której 
spożywanie stało się wyrazem troski 
o siebie i synonimem zdrowego stylu 
życia. silne wzrosty obserwujemy 
także wśród innych kategorii bądź 
segmentów, które postrzegane są 
jako zdrowsze, takich jak: batony 
specjalistyczne, smoothie, musy 
owocowe czy orzechy.
ale to nie wszystko. Do łask wracają 
domowe przetwory: kiszonki, soki, 
konfitury, dżemy, marynaty. są 
konserwowane naturalnymi skład-
nikami i nie ma w nich chemicznych 
polepszaczy smaku ani sztucznych 
barwników. Co ważne, domowe 
przetwory dostarczają nam witamin. 

Np. kiszona kapusta, a kisi się 
ją właśnie jesienią, jest cennym 
źródłem witamin i minerałów oraz 
naturalnych przeciwutleniaczy, m.in. 
witaminy C, e, K, cynku, siarki 
i fosforu. Bakterie probiotyczne, 
które znajdują się w kiszonkach, 
pozwalają zachować prawidłową 
florę bakteryjną. I wcale nie trzeba 
przygotowywać ich w dużej beczce, 
na potrzeby domowe wystarczy 
naczynie kamionkowe. 
Kiszona kapusta to tylko jeden 
z przykładów. Jesienią można robić 
przetwory ze śliwki, aronii, jarzębiny, 
winogron, jabłek, papryki, owoców 
dzikiej róży, żurawiny czy grzybów. 
latem – m.in. z ogórków (kiszone 
i małosolne), truskawek, porzeczek, 
malin, wiśni, czereśni. Na zimę taki 
zapas weków ze smacznymi i zdro-
wymi przetworami będzie jak znalazł. 

zdrowa kuchnia 
Jak zdrowo, a przy tym smacznie 
się odżywiać? Najłatwiej przepisy 
na zdrową kuchnię znaleźć, co 
oczywiste, w magazynach kulinar-

Agata Staniszewska, rzecznik prasowy Agory:
– Co piątek częścią wydania „Gazety Wyborczej” są 
strony „Tylko Zdrowie”, na których ukazują się artyku-
ły o chorobach i prawach pacjenta, a także o korzyst-
nych dietach i ćwiczeniach. Dziennikarze „Gazety Wy-
borczej”, m.in. Margit Kossobudzka i Wojciech Moskal, 
wyjaśniają zdrowotne prawdy i mity, polecają lektury 
i rozmawiają z uznanymi ekspertami. Dużą popularno-
ścią wśród czytelników cieszą się też dodatki do „Ga-
zety Wyborczej”, poświęcone m.in. dietom oraz dbaniu 
o zdrowie.
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nych. W czasopiśmie „100 rad. Przepisy i diety” 
(Bauer) oprócz oryginalnych i sprawdzonych 
przepisów co miesiąc w dziale „Diety dla zdrowia” 
prezentowane są właściwości i zastosowania dwóch 
sezonowych produktów spożywczych oraz jadłospis 
polecany przy konkretnym schorzeniu. – Ponadto 
na każdej stronie czasopisma znajdują się mate-
riały, w których promowana jest zdrowa kuchnia 
oraz prezentowane są porady, jak małymi krokami 
i bez nadmiernych wyrzeczeń wprowadzać w dietę 
korzystne dla zdrowia nawyki oraz wykorzystywać 
naturalne lekarstwa zawarte w posiłkach – mówi 
Maciej Brzozowski, dyrektor Public Relations 
w Wydawnictwie Bauer. – Redakcja stara się 
w sposób interesujący i przystępny dla czytelni-
ków przybliżać zdrowotne właściwości produktów 
dostępnych w każdym sklepie.
Jak jedzenie wpływa na nasz stan zdrowia, co 
warto włączyć do menu i jak dbać o formę – o tych 
i innych kwestiach związanych ze zdrowym stylem 
życia oraz właściwym odżywianiem można często 
przeczytać na łamach „Gazety Wyborczej” (ago-
ra) oraz wydawanych przez nią dodatków i magazy-
nów. Co piątek częścią wydania dziennika są strony 
„Tylko zdrowie”, na których ukazują się artykuły 
o chorobach i prawach pacjenta, a także o korzyst-
nych dietach i ćwiczeniach. Dziennikarze „Gazety 

teMat MieSiąca 
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Wyborczej”, m.in. Margit Kossobudz-
ka i Wojciech Moskal, wyjaśniają 
zdrowotne prawdy i mity, polecają 
lektury i rozmawiają z uznanymi eks-
pertami. Dużą popularnością wśród 
czytelników cieszą się też dodatki 
do „Gazety Wyborczej”, poświęcone 
m.in. dietom oraz dbaniu o zdrowie. 
W ostatnich miesiącach ukazały 
się np. wydanie poświęcone bólom 
głowy, wyjaśniające, jak je zdiagno-
zować, jak leczyć, co jeść i czego 
unikać; dodatek „Bilans 70-latka” 
czy „Dieta śródziemnomorska”.
Do dbania o zdrowie i dietę zachę-
cają też kolejne wydania dwumie-
sięcznika „Kuchnia” (agora), np. 
przekonując czytelników do gotowa-
nia sezonowych dań, wypróbowania 
przepisów wege i bez glutenu. swoje 
rubryki poświęcone zdrowiu i kuchni 
mają „Wysokie obcasy extra”.
Porady kulinarne, uwzględniające 
potrawy z naturalnych składników, 
można także znaleźć w takich tytu-
łach, jak „Przyślij Przepis” i „Moje 
Gotowanie” (Burda), „Pyszna 
Kuchnia Fit” (BPV Polska) czy 
„Moja Kuchnia” (Makler). 

Walka ze złymi nawykami
Również czasopisma poświęcone 
zdrowiu, oprócz porad medycznych, 
zamieszczają przepisy na zdrowe 
czy dietetyczne potrawy. Jednym 
z przykładów jest poradnik me-
dyczny „o czym lekarze ci nie 
Powiedzą” (aVT-Korporacja), 
w którym wypowiadają się lekarze, 
fizjoterapeuci, dietetycy, psycholo-
dzy, a także zielarze, naturopaci oraz 
certyfikowani terapeuci.
– Piszemy m.in. o zdrowej żyw-
ności, ponieważ dietoterapia to 
jeden z niedocenianych aspektów 
medycyny konwencjonalnej, który 
bagatelizowany przez lata, teraz staje 
się jednym z filarów leczenia coraz 
większej rzeszy ludzi cierpiących na 
choroby cywilizacyjne – mówi Paweł 
Gago, dyrektor handlowy ds. czaso-
pism w aVT-Korporacja. – Nie bez 
kozery. Wyniki studium Globalnego 
obciążenia Chorobami z 2017 r. są 

przerażające – okazuje się, że złe 
nawyki żywieniowe co roku zabijają 
więcej osób niż papierosy, a tylko 
w 2017 r. zła dieta przyczyniła się do 
śmierci 11 mln ludzi (w tym związane 
z wysokim spożyciem soli nadciśnie-
nie – 3 mln).
Paweł Gago podkreśla, że choć tytuł 
„o Czym lekarze Ci Nie Powiedzą” 
wiele osób postrzega jako kontro-
wersyjny i odbiera jako przekaz, 
że magazyn skupia się jedynie na 
medycynie alternatywnej, to wcale 
tak nie jest. – od chwili, gdy wystar-
towaliśmy z tym tytułem, naszym za-
łożeniem było wypełnienie luki, jaką 
stworzył system ochrony zdrowia, 
który uczynił z lekarzy urzędników, 
skupiających się na wypełnianiu tony 
papierów, a nie na siedzącym przed 
nimi pacjencie. Chyba każdy z nas 
doświadczył tego przykrego uczucia, 
że wizyta lekarska dobiegła końca, 
a my zostaliśmy z mnóstwem wąt-
pliwości i niedosytem... Dlatego za 
cel postawiliśmy sobie informowanie 
o wszystkich aspektach interesują-
cych chorych oraz zdrowych ludzi, 
którzy chcieliby w natłoku niejed-
nokrotnie sprzecznych informacji 
sensownie zadbać o swoje zdrowie. 
zdaniem Pawła Gago każdy z nas 
ma prawo do pełnej informacji  
(np. o dostępnych opcjach leczenia 
i związanym z nimi ryzykiem), nim 
podejmie decyzję w tak ważnej 
kwestii jak własne zdrowie. Dlatego 
magazyn przede wszystkim promuje 
zdrowy rozsądek w wyborze metod 
leczenia. 
– oznacza to, że piszemy zarówno 
o konwencjonalnych, jak  
i o alternatywnych terapiach – 
mówi. – Informujemy o najnowszych 
osiągnięciach polskich naukowców 
oraz o ludowych kuracjach, o ile zna-
leźliśmy badania naukowe, które po-
twierdziły ich skuteczność. zresztą 
wiele z tzw. babcinych/tradycyjnych 
sposobów doczekało się już uznania 
w medycznym świecie. Weźmy  
np. mniszek lekarski (popularny 
mlecz) – nasze babcie stosowały go 
m.in. na choroby skóry czy kaszel. 
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Badania naukowe potwierdziły jego właściwości przeciwbakteryjne, 
przeciwzapalne, antyoksydacyjne, a nawet przeciwnowotworowe.

lecznicze jadłospisy
Miesięcznik „Szlachetne zdrowie” (sPes sp. z o.o.) promuje na-
turalne metody leczenia. stanowi niezbędne kompendium wiedzy na 
temat możliwości domowego leczenia większości chorób. 
– Nasi eksperci przybliżają zdrowotne właściwości roślin i ziół, tak aby 
wspomagać zdrowie bez lekarstw – mówi redaktor naczelna Anna 
zalech. – W magazynie czytelnicy znajdą informacje o najmod-
niejszych zdrowych produktach i tych, które znane są od lat, a ich 
lecznicze działanie jest doceniane od wieków. Krok po kroku podpo-
wiadamy, jak bez trudu przygotować żywność w 100 proc. naturalną. 
Tylko u nas można znaleźć specjalnie ułożone tygodniowe lecznicze 
jadłospisy. 
Jak mówi anna zalech, informacje przedstawione w miesięczniku 
poparte są kompetentną wiedzą lekarzy i ekspertów. znajdziemy 
w nim liczne artykuły i wywiady na temat cukrzycy, nadciśnienia, 
chorób układu krążenia i innych, jak im przeciwdziałać, które badania 
powinniśmy wykonywać regularnie itp.

Wszechstronnie o zdrowiu 
Czasopismo „Przepis na zdrowie” (Bauer), które jest na rynku  
od ponad 8 lat, w całości dotyczy medycyny niekonwencjonalnej 
i zdrowego stylu życia. W większości znajdują się tam przysłane 
przez czytelników receptury na domowe sposoby radzenia sobie 
z problemami zdrowotnymi, a często kuracje wspomagające bardzo 
poważne choroby. Głównymi poradami są przepisy ziołolecznicze 
(napary, odwary, kąpiele, inhalacje, miody, nalewki), ale zdarzają 
się też przykłady diet przy konkretnych schorzeniach, propozycje 
ćwiczeń fizycznych, aromaterapia czy wodolecznictwo. są też strony 
kulinarne propagujące zdrową kuchnię, często z uwzględnieniem 
alergii pokarmowych (laktoza, gluten). Wszystkie przepisy, receptury 
i porady są sprawdzane i komentowane przez zielarzy (jest też miej-
sce na felieton i zaproponowane przez nich przepisy) oraz lekarzy czy 
dietetyków.
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zdrowie bez leków
Bardzo ważnym zagadnieniem poruszanym na łamach 
„zDRoWIa bez leków” (MediaCom Press) jest sze-
roko omawiana dietetyka i konieczność wspomagania 
organizmu najwyższej jakości mikro- i makroelementami. 
Świadomy wybór wartościowego jedzenia jest obecnie 
niezwykle ważnym czynnikiem zachowania zdrowia. 
Miesięcznik podpowiada czytelnikom, gdzie szukać takich 
produktów, jak samodzielnie je przygotowywać i jak neu-
tralizować skutki źle zbilansowanej diety.
Miesięcznik „zDRoWIe bez leków” to obecnie jeden 
z najchętniej wybieranych przez czytelników w Polsce 
magazynów poświęconych zdrowiu człowieka. Duże 
zainteresowanie czytelników zawdzięcza przede wszystkim 
autorom publikowanych w nim tekstów. To uznani lekarze 
specjaliści z wieloletnim stażem doktorskim, naukowcy, 
biolodzy, zielarze, naturoterapeuci oraz dziennikarze me-
dyczni z dużym doświadczeniem zawodowym. „zDRoWIe 
bez leków” współpracuje ściśle z Polską akademią zdro-
wia, której rekomendacje posiada (jako jedyne czasopi-
smo w Polsce).
W miesięczniku „zDRoWIe bez leków” poruszane są 
często niewygodne, kontrowersyjne dla innych mediów 
tematy związane z alternatywnymi terapiami, niepodejmo-
wanymi przez szeregowe placówki medyczne. opisywane 
są one przez lekarzy i naturoterapeutów mających bardzo 
dobre efekty leczenia osób z m.in. przewlekłymi dolegliwo-
ściami, które poprzez wcześniejsze nieskuteczne leczenie 
stracili nadzieję na całkowity powrót do zdrowia.
Dużym atutem „zDRoWIa bez leków” jest kontakt 
z czytelnikami. odpowiedzi na listy, reportaże, pomoc 
w znalezieniu odpowiedniego lekarza specjalisty czynią 
z tego magazynu poradnik, po który sięga z miesiąca na 
miesiąc coraz więcej osób. Magazyn jest wydawany przez 
niezależne polskie wydawnictwo ze 100 proc. polskim 
kapitałem. 
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teMat MieSiąca

Magazynem dla osób poszukujących 
pogłębionej i fachowej wiedzy  
na temat zdrowia jest „zdrowie” 
(Time s.a.). siłą pisma jest wysoki 
poziom merytoryczny oraz współpra-
ca z ekspertami z ośrodków medycz-
nych w całej Polsce: lekarzami, far-
maceutami, dietetykami. Czytelnicy 
znajdą w „zdrowiu” najnowsze infor-
macje z zakresu profilaktyki zdrowia 
i zdrowego stylu życia (jak poprawić 
jakość życia, unikać chorób, dbać 
o linię, czuć się zdrowo i pięknie) oraz 
pogłębione, fachowe porady odno-
szące się do konkretnych problemów 
zdrowotnych. Magazyn skierowany 
jest przede wszystkim do kobiet. 
W tym segmencie czasopism po-
pularnością cieszą się m.in. „Samo 
zdrowie” (Burda), „zdrowie Bez 
tajemnic” (Ringier axel springer 
Polska), „lekarz ludowy” (astrida), 
„Men’s Health” i „Women’s 
Health” (Motor-Presse Polska) czy 
„Joga. Magazyn dobrej energii” 
(edipresse Polska).

Grzegorz Kozera

Anna Zalech,  
redaktor naczelna „Szlachetnego Zdrowia”: 
– W miesięczniku „Szlachetne Zdrowie” zamieszczamy 
receptury na tanie, skuteczne i łatwe do przygotowa-
nia specyfiki oraz sprawdzone receptury tradycyjnych 
potraw i przetworów, bez chemicznych wspomagaczy. Krok 
po kroku podpowiadamy, jak bez trudu przygotować żyw-
ność w 100 procentach naturalną.

Fo
T.

 a
R

C
h

IW
U

M

Maciej Brzozowski, wydawnictwo Bauer: 
Na każdej stronie czasopisma „100 rad. Przepisy i die-
ty” znajdują się materiały, w których promowana jest 
zdrowa kuchnia oraz prezentowane są porady, jak ma-
łymi krokami i bez nadmiernych wyrzeczeń wprowadzać 
w dietę korzystne dla zdrowia nawyki oraz wykorzysty-
wać naturalne lekarstwa zawarte w posiłkach. W dzia-
le „Diety dla zdrowia” prezentowane są właściwości 
i zastosowania dwóch sezonowych produktów spożywczych 
oraz jadłospis polecany przy konkretnym schorzeniu.
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ezon jesiennych infek-
cji już się zaczął. Kolejki 
do lekarzy pierwszego 
kontaktu rosną. Ro-
śnie też sprzedaż anty-
biotyków przepisywa-

nych na tzw. „zaś”, chociaż zdecydowana 
większość przeziębień, włącznie z grypą, 
nie wymaga leczenia nimi. To infekcje wi-
rusowe, na które antybiotyki nie działa-
ją, a przyjmowane niepotrzebnie tylko 
niszczą nasz jelitowy mikrobom, będący 
fundamentem silnego układu immunolo-
gicznego. Jak zatem walczyć z jesiennymi 
infekcjami? To proste – tylko naturalnymi 
metodami.

Po pierwsze, do sezonu przeziębień nale-
ży się przygotować. Obecnie jest ostatni 
dzwonek na takie działanie. Nasycenie or-
ganizmu odpowiednimi, naturalnymi sub-
stancjami, które wspomagają działanie 
układu immunologicznego, to pierwszy 
krok do zabezpieczenia się przed jesien-
no-zimowymi infekcjami. 

Polecam zacząć od suplementowania się 
witaminą D3 i E. Te dwie rozpuszczalne 
w tłuszczach witaminy są bardzo ważne 
dla naszej odporności. Wzmacniają one 
błony komórkowe, czyniąc je szczelnymi 
i odpornymi na ataki patogenów.

Znanym i wypróbowanym sposobem jest 
też oczywiście przyjmowanie witaminy C. 
Pomoże ona zarówno zwiększyć odpor-
ność, jak i skrócić infekcję, która już nas 
zaatakowała. Pod jednym wszakże warun-
kiem – musi to być naturalna jej postać, 
w której oprócz kwasu askorbinowego 
występować będą również bioflawonoidy, 
zwiększające jej skuteczność i bezpieczeń-
stwo przyjmowania. W trakcie infekcji na-
leży ją spożywać co 2 godziny w ilości od 
połowy do pełnej łyżeczki – aż do wystą-
pienia biegunki. Wiemy wówczas, że orga-
nizm został nią nasycony i od następnego 
dnia przyjmujemy ją w dawce pomniejszo-
nej o 2 łyżeczki.

Innym sprawdzonym rozwiązaniem jest 
kolostrum. To tzw. siara, czyli mleko pierw-
sze (produkowane tylko przez kilka dni od 
narodzin), nasycone immunoglobulinami 
i innymi substancjami aktywującymi układ 
immunologiczny. Najpopularniejsze są pre-
paraty z siary krowiej, jednak sporo dzieci 
i osób dorosłych może być na nią uczulo-
nych. Dużo lepszym rozwiązaniem jest siara 
klaczy lub siara kozia. Obydwie praktycznie 
nie wywołują uczuleń i są efektywniejsze 
w podnoszeniu odporności od siary kro-
wiej. O jakości kolostrum świadczy zawar-
tość procentowa immunoglobulin IG. Im 
wyższa, tym lepsze działanie. Poziom ak-
ceptowalny to 40 procent.

Nieco zapomnianym, aczkolwiek bar-
dzo dobrym środkiem na podniesienie 
odporności jest mleczko pszczele, a tak-
że pierzga pszczela. Będąc przy produk-
tach pszczelich nie można nie wspomnieć 
o propolisie, czyli kicie pszczelim. Jego 
garść rozpuszczona w szklance spirytusu 
(60 proc.) jest niezwykle silnym natural-
nym antybiotykiem przyjmowanym najle-
piej na czczo, który świetnie oczyści nam 
jamę ustną i gardło z wszelkich infekcji. Ta-
kie wszakże ma zadanie w ulu. Odkażające 
działanie wykazują także roztwory płynu 
Lugola oraz wody utlenionej, które stosuje 
się do płukania gardła oraz zakraplań do 
nosa i ucha.

Na koniec remedium niezwykle skuteczne, 
aczkolwiek – nad czym ubolewam – coraz 
bardziej zapomniane – bańki. Kiedyś, jesz-
cze za moich czasów, uczono ich stawia-
nia studentów medycyny. Obecnie próżno 
szukać ich w programach nauczania Aka-
demii Medycznych. A szkoda, ponieważ 
dzięki uzyskiwanemu przez bańki wynaczy-
nianiu krwi pobudzamy silną odpowiedź 
immunologiczną polegającą na wzmożo-
nej produkcji przeciwciał. Towarzyszące 
temu ciepło i podwyższona temperatura 
ciała (do 39 st. C, broń Boże ją zbijać!) do-
datkowo stymulują ich aktywność i siłę ra-
żenia chorobotwórczych mikrobów. 

Miesięcznik
ZDROWIE bez leków

Najchętniej wybierany przez czytelników 
niezależny polski magazyn o medycynie 

klasycznej, alterantywnej i naturalnej.
Autorami publikacji są doświadczeni 

lekarze, naturoterapeuci, zielarze, 
dietetycy oraz dziennikarze medyczni.

{dr Hubert Czerniak}  

Zanim sięgniesz
po antybiotyk...



Handel

W listopadzie br. ruszy elektroniczny rejestr wykroczeń przeciwko mieniu. 
złodziejom popełniającym drobne kradzieże, m.in. w sklepach, trudniej będzie 
teraz ukryć kryminalną przeszłość. dlatego handlowcy z zadowoleniem przyjęli 
informację o utworzeniu rejestru.

Rusza rejestr 
sklepowych złodziei

Wykroczenia się zsumują 
od listopada 2018 r. kradzież do 500 
zł traktowana jest jako wykroczenie, 
powyżej – jako przestępstwo, karane 
surowiej. Po wprowadzeniu rejestru 
sąd będzie mógł sprawdzić, ile drob-
nych kradzieży dopuścił się złodziej, 
a jeśli ich łączna wartość przekroczy 
500 zł, będzie go mógł skazać tak 
jak za przestępstwo. Przypomnijmy, 
że karą za wykroczenie jest kilkuset-
złotowy mandat, a za przestępstwo 
można pójść do więzienia. 

Przedsiębiorcy mają nadzieję, że 
utworzenie rejestru ograniczy pla-
gę drobnych kradzieży sklepowych. 
zarówno policja, jak i handlowcy 
od dawna bili na alarm, że działają 
grupy przestępcze, które dokonują 
jednorazowych kradzieży  
na niewielką sumę, za to w maso-
wej skali.
Projekt nowego rozporządzenia 
o utworzeniu rejestru wykroczeń 
przeciwko mieniu został już prze-
słany do Rządowego Centrum le-

gislacji. za wykroczenia uważana 
jest kradzież przedmiotu (towa-
ru), kradzież drewna z lasu oraz 
paserstwo. z rejestru będą mogły 
korzystać policja, prokuratura oraz 
sądy. Żeby informacja (łącznie 
z danymi osobowymi sprawcy) 
trafiła do rejestru, policjant, który 
ujawnił wykroczenie, musi sporzą-
dzić urzędową notatkę. 
„Wiadomości handlowe” podają 
cztery warunki, uznania czynu za 
wykroczenie: które uwzględnia 
projekt, naoczne stwierdzenie 
przez policjanta wykroczenia; 
schwytanie sprawcy na gorącym 
uczynku lub bezpośrednio po jego 
popełnieniu; otrzymanie informacji 
o popełnionym wykroczeniu od or-
ganu, który prowadzi takie sprawy; 
odczyt przez policjanta informacji, 
w szczególności w postaci obrazu 
lub dźwięku, utrwalonych za 
pomocą dostępnych środków lub 
urządzeń technicznych.

dane przez 3 lata
Dane złodzieja pozostaną w bazie 
przez okres trzech lat (pod warun-
kiem, że w tym czasie nie pojawi 
się kolejny wpis). Mogą zostać 
usunięte wcześniej, np. w przypad-
ku uniewinnienia osoby podejrzanej 
o kradzież, odmowy wszczęcia 
wobec niej postępowania lub 
jego umorzenia prawomocnym 
orzeczeniem sądu. Równocześnie 
z rejestru znikną też dane pokrzyw-
dzonych.
Rejestr będzie zbiorem danych 
wchodzący w skład Krajowego 
systemu Informacyjnego policji. 
Koszt jego utworzenia to ok. 
15 mln zł. Formalnie rejestr ma 
ruszyć 1 listopada 2019 r. 
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Po wprowadzeniu rejestru sąd będzie mógł 
sprawdzić, ile drobnych kradzieży dopuścił 
się złodziej
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Wydarzenia

Piłkarze grają o Euro

Obrady wznowią  
po wyborach

Wyższa 
płaca 
minimalna

Młodzieżowy strajk klimatyczny

Trudno zaliczyć do udanych wrześniowe występy polskiej reprezentacji piłkarskiej 
w eliminacjach Mistrzostw europy 2020. Porażka na wyjeździe ze słowenią 0:2 
i remis u siebie z austrią 0:0 sprawiły, że choć Polska pozostaje liderem w grupie, 
jej przewaga do następnej słowenii zmalała do 2 pkt. 10 października reprezen-
tacja gra na wyjeździe z Łotwą, a 13 października u siebie z Macedonią. 

20 września, przed szczytem klimatycznym oNz, odbył się największy strajk klimatyczny 
w historii. W 130 krajach świata młodzi ludzie wyszli na ulice, by zaprotestować przeciwko 
bierności polityków wobec kryzysu klimatycznego. W Polsce pikiety, zorganizowane przez 
Młodzieżowy strajk Klimatyczny, odbyły się w 60 miastach. Wśród postulatów zgłoszonych 
przez protestujących jest ogłoszenie stanu kryzysu klimatycznego oraz powołanie eksperckiej 
i niezależnej Rady Klimatycznej. 

Prezydium sejmu podjęło zaskakującą decyzję 
o przerwaniu 11 września obrad sejmu 
i dokończeniu ich 15 października, już po 
wyborach parlamentarnych. To pierwszy taki 
przypadek, że „stary” sejm będzie jeszcze 
obradował po wyborach. 
a wybory, przypomni jmy, odbędą się  
13 października. lokale wyborcze otwarte 
będą w godzinach 7.00-21.00. Polacy 
wybiorą na czteroletnią kadencję 460 posłów  
i 100 senatorów. 

od stycznia 2020 r. płaca 
minimalna wzrośnie do wysokości 
2 600 zł. W porównaniu do 
obecnego minimum to wzrost  
o 350 zł brutto, czyli 244 zł więcej 
na rękę. Podwyżka obejmie około 
2,3 mln Polaków. oznacza to 
jednocześnie, że pracodawcy 
będą musieli znaleźć dodatkowe 
pieniądze. 
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Wydarzenia

Nowy odcinek  
zakopianki 

Brąz siatkarzy

Polski kandydat 
do Oscara

Wyrok korzystny 
dla konsumentów

W sobotę 28 września minister infrastruktury andrzej 
adamczyk uroczyście otworzył nowy sześciokilometrowy 
odcinek zakopianki ze skomielnej Białej do Rabki zdroju. 
Jak powiedział minister, droga ta pozwoli szybko dojechać do 
gór. Niestety, już następnego dnia na nowym odcinku trasy 
s7 utworzyły się gigantyczne korki, może dlatego, że była to 
niedziela. 

GDDKia zapowiada, że jeszcze w tym roku udostępniony zo-
stanie ponad 7,5-kilometrowy odcinek s7 lubień - Naprawa.

Każda osoba, która ma kredyt konsumencki, może go wcześniej spłacić. W takiej sytu-
acji kredytodawca powinien obniżyć wszystkie koszty takiego kredytu, np. opłaty, prowi-
zje, koszty ubezpieczenia, i oddać je konsumentowi – poinformował UoKiK, powołując 
się na korzystny dla konsumenta wyrok Trybunału sprawiedliwości Ue. oznacza to, że 
kredytobiorca, spłacając wcześniej kredyt, nie może być z tego powodu w żaden sposób 
karany przez bank. 

Polska Komisja oscarowa ogłosiła, 
że polskim kandydatem do oscara 
2020  w  ka tego r i i  na j l eps z y 
pełnometrażowy film międzynarodowy 
będzie „Boże Ciało” w reż. Jana 
Komasy (reżyser „Miasta 44” i „sali 
samobójców”). Pełnometrażowy film 
międzynarodowy to nowa kategoria, 
która wcześniej nazywała się najlepszy 
film nieanglojęzyczny. Najnowszy 
film Komasy na Międzynarodowym 
Festiwalu Filmowym w Wenecji 
otrzymał dwa wyróżnienia. 

Polscy siatkarze zdobyli brązowy medal 
Mistrzostw europy, pokonując w Paryżu 
Francję 3:0. Nasza reprezentacja, 
prowadzona przez belgijskiego trenera 
Vitala heynena, była typowana  
do zwycięstwa w całym turnieju. W fazie 
grupowej łatwo i wysoko wygrywała 
z kolejnymi przeciwnikami, niestety, 
w meczu decydującym o awansie  
do finału niespodziewanie przegrała  
ze słowenią 1:3. 
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ryneK PraSoWy

„Przemiany” 
dla Gniezna i regionu

„Przemiany” są w sprzedaży w każ-
dy wtorek i ukazują się w powiecie 
gnieźnieńskim (miasto i gmina 
Gniezno, Trzemeszno, Witkowo, 
Kiszkowo, Kłecko, Niechanowo, 
Czerniejewo, Łubowo) oraz w czę-

ści powiatu wrzesińskiego (gmina 
Września, Nekla, Pyzdry), słupec-
kiego, żnińskiego, wągrowieckie-
go, poznańskiego. W Trzemesznie 
(Dom Kultury, ul. Św. Jana 11) 
i Wrześni (Dom Rzemiosła, ul. 
Kościelna 5) ma także oddziały 
terenowe, w których w określone 
dni dyżurują dziennikarze. 

„Przemiany na Szlaku Piastowskim” to tygodnik lokalny, społeczno 
-informacyjny. Jest wydawany w Gnieźnie przez Wydawnictwo aGa, tylko 
z polskim kapitałem. na łamach pisma czytelnicy mogą zapoznać się 
z informacjami i artykułami w takich działach tematycznych, jak samorząd 
terytorialny, kultura, wieści gminne, sport, gospodarka w regionie, lokalna 
polityka. 

„Przemiany” to tytuł niezależny, ale 
aktywnie współpracuje z lokalnym 
środowiskiem i organizacjami 
pożytku publicznego oraz innymi 
stowarzyszeniami i podmiotami 
w regionie, inicjuje społeczne 

działania, promuje wybitnych 
mieszkańców oraz Wielkopolskę. 
Tygodnik jest uznanym pismem 
opiniotwórczym i ma silną pozycję 
na lokalnym rynku prasowym. Nie 
jest związany z żadną partią ani 
ugrupowaniem politycznym. 
Na swoich łamach porusza wszyst-
kie tematy dotyczące regionu, te 

trudne, ale i te pozytywne. od 
polityki z najwyższej półki (Gniezno 
i region mają czterech parlamen-
tarzystów), poprzez wojewódzki, 
powiatowy oraz miejski samorząd, 
sprawy gospodarcze, po tematy, 
które nurtują albo bulwersują 
mieszkańców. Redakcja nie unika 
spraw kontrowersyjnych, dzien-
nikarze pojawiają się tam, gdzie 
należy interweniować dla dobra 
małej ojczyzny. 
Pierwsze wydania czasopisma ma-
jącego w tytule „Przemiany” – jako 
„Przemiany ziemi Gnieźnieńskiej” 
– dostępne i zachowane w redakcji 
datowane są od: styczeń – luty 
1965 rok – nr 1. Tytuł był wyda-
wany wówczas jako miesięcznik 
regionalny, a wydawcą było Po-
znańskie Wydawnictwo Prasowe 
RsW „Prasa”.
W obecnej formie, jako „Przemia-
ny na szlaku Piastowskim”, tytuł 
wydawany jest od grudnia 1994 
roku, jako tygodnik. Właścicielem 
i wydawcą jest Wydawnictwo aGa 
należące do ewy Błachowiak. 
Redaktorem naczelnym jest Beata 
Krzyśka. Natomiast dyrektorem 
generalnym całego wydawnictwa 
jest zbigniew Kwiatkowski. 
„Przemiany” są też częścią grupy 
medialnej wraz z lokalnym Radiem 
Gniezno 104,3 FM, którego sze-
fem jest zbigniew Kwiatkowski.
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ryneK PraSoWy

usługi magazynowe
specjalnością oddziału logisty-
ki Centralnej Kolportera w pod-
warszawskich Mościskach, 
oprócz codziennej dystrybucji 
prasy, są usługi magazynowe 
i transportowe, wykonywa-
ne tutaj od wielu lat. szeroki 
pakiet usług magazynowych jest 
możliwy dzięki dużej powierzch-
ni, jaką dysponuje centralny 
magazyn Kolportera – to 8000 
m kw., z czego 500 m kw. jest 
wydzielone na potrzeby składo-
wania jednostek ładunkowych 
paletowych. 

Kolporter – poza podstawową działalnością, jaką jest dystrybucja prasy 
i prowadzenie sieci saloników – świadczy szereg usług, z których korzystają 
wydawcy prasowi, producenci i agencje reklamowe. W tym numerze piszemy 
o usługach magazynowych i transportowych. 

– W naszej ofercie mamy takie 
usługi, jak pakowanie i prze-
pakowania produktów oraz 
zestawów produktów, foliowanie 
czasopism z różnymi dodatkami 
w folię luźną lub termokurczli-
wą, etykietowanie, czyli nakle-
janie na produkty naklejek we 
wskazane przez klienta miejsce 
– wymienia Mirosław Fiuk, dy-
rektor oddziału logistyki Cen-
tralnej. – Naszym kontrahentom 
oferujemy również składowanie 
czasopism czy produktów, 
z całodobowym monitoringiem. 
Mamy do dyspozycji 500 miejsc 

paletowych w regałach wyso-
kiego składowania. 
Do szeroko rozumianych usług 
magazynowych zalicza się także 
insertowanie, które polega na 
wkładaniu insertów w dowolne 
bądź w wyznaczone miejsce, 
wklejanie dodatków reklamo-
wych, takich jak próbki kre-
mów, perfum, płyty DVD i CD, 
wewnątrz czasopism, katalogów 
czy broszur. – zajmujemy się 
również kompletowaniem róż-
norodnych pakietów promocyj-
nych, zgodnie z indywidualnymi 
wskazaniami klienta. Do tego 
dochodzi dekompletacja pa-
kietów czasopism, książek lub 
innych produktów z dołączonymi 
gadżetami, metkowanie, a więc 
umieszczanie na naklejce infor-
macji zgodnie z życzeniem klien-

Kolporter 
– więcej niż dystrybucja
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ta i naklejenie jej we wskazane 
miejsce, zakładanie banderol 
czy pakowanie w torebki foliowe 
– dodaje Mirosław Fiuk. 

usługi transportowe
oddział logistyki Centralnej po-
siada uniwersalne naczepy, dzięki 
którym może świadczyć usługi 
transportowe. Naczepy można 
ładować z boku, z tyłu lub górą, 
co pozwala na podjęcie prawie 
każdego ładunku. Dotychczas 
najbardziej nietypowym zleceniem, 
którego podjął się oddział lC, był 
transport… samolotu. Na co dzień 
świadczy jednak tradycyjne usługi 
transportowe, np. odbiór prasy 
z drukarni, na życzenie wydaw-
cy. – Gwarantujemy terminowe 
i staranne wykonanie każdej usługi 
transportowej – podkreśla dyrektor 
Fiuk. – Mamy bardzo doświad-
czonych kierowców, posiadamy 
nowoczesny park samochodowy. 
Jeszcze w tym roku wymieni-
my dziewięć naczep na nowe, 
jesteśmy właśnie w trakcie ich 
zamawiania.

GK

LogiStykA koLporterA w LicZBAch (dAne ZA rok 2018)

 

PRzeJeChaNe KIloMeTRY – 2 278 091 KM

PaleTY DosTaRCzoNe Do oDDzIaŁóW 
TeReNoWYCh – 123 149 PaleT

lICzBa oDeBRaNYCh ŁaDUNKóW z oDDzIaŁóW 
TeReNoWYCh – 19 086 PaleT

lICzBa zRealIzoWaNYCh UsŁUG – 2033 

PRzeWIezIoNe ŁaDUNKI – 126 757 ToN

lICzBa WYsŁaNYCh TRaNsPoRTóW Do 
oDDzIaŁóW TeReNoWYCh – 4 221
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Nowe regały 
do nadziału prasy

Nowe, metalowe regały usprawniają pracę i zdecydowanie ograniczają 
ryzyko pomyłek podczas nadziału prasy. obecnie praca związana z kom-
pletacją gazet i czasopism jest szybsza i bardziej efektywna, co jest o tyle 
istotne, że odbywa się w godzinach nocnych. Dzięki nowej aplikacji nadział 
pojedynczych egzemplarzy jest ułatwiony. Na monitorze wyświetlane są nu-
mery półek, na których ma być nadzielony tytuł, więc kierowca kompletu-
jący dostawę na swoją trasę nie musi ich szukać na regałach. Poprzednio, 
szczególnie przy trasach obsługujących powyżej stu punktów sprzedaży, 
znalezienie pojedynczego wyświetlacza nie zawsze było łatwe i zajmowało 
trochę czasu. 
zaletą regałów jest również to, że łatwo można je przestawiać i łączyć z inny-
mi, dostosowując ich ilość do liczby punktów na danej trasie. – zdecydowanie 
poprawił się komfort pracy kierowców, którzy przed wyruszeniem w trasę 
przygotowują paczki z prasą – mówi sebastian Kowalski, kierownik logistyki 
w oddziale w Kielcach. – Co ważne, teraz na jednym stanowisku można 
kompletować prasę nawet na dwie trasy. Nie bez znaczenia jest również to, 
że regały zostały estetycznie wykonane. 
Dodajmy, że zarówno regały, jak i zainstalowany w nich system są autorskimi 
rozwiązaniami Kolportera. 

GK

W siedemnastu oddziałach terenowych Kolportera zakończyła się wymiana regałów, na których komple-
towana jest prasa przed dostarczeniem jej do punktów sprzedaży. Łącznie we wszystkich magazynach 
Kolportera zainstalowano 2500 nowych, estetycznych regałów z nowoczesnym oprzyrządowaniem i opro-
gramowaniem. 

We wszystkich terenowych oddzia-
łach Kolportera wymieniono re-
gały do kompletacji prasy.–Zde-
cydowanie poprawił się komfort 
pracy kierowców, którzy przed 
wyruszeniem w trasę przygoto-
wują paczki z prasą – mówi Se-
bastian Kowalski (na zdjęciu) 
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Magiki to prawdziwy bestseller De Agostini 
w kilkunastu krajach. Do dystrybucji w Polsce 
trafia właśnie kolejna kolekcja tej popularnej 
wśród dzieci marki. Tym razem będą 
to żółwie – wesoła gromadka 
12 sympatycznych zwierzątek 
wyróżniających się niezwykłymi 
właściwościami. Produkt 
godny polecenia!

Kolorowe � gurki żółwików są doskonałym 
pomysłem na zabawę w wodzie, bo pod 
jej wpływem… zmieniają kolor. 

Każdy żółwik ma imię, jakieś ciekawe hobby 
i godną do naśladowania cechę charakteru, 
o czym dowiemy się z książeczki dołączonej 
do saszetki z � gurką. 

Książeczki zawierają pełne ciepła i humoru 
opowiastki, w sam raz dla maluchów. 
Mały czytelnik dowie się z nich,  jak ważne 

są w życiu takie cechy, jak życzliwość, tolerancja, 
gotowość do pomagania innym.

W32-stronicowych książeczkach oprócz 
historyjek znaleźć można również 
kolorowanki, labirynty oraz zabawy 

rozwijające spostrzegawczość.

DANE WYDAWNICZE

Seria: MAGIKI Żółwiki
Pierwszy dzień sprzedaży: 16.10.2019 r.
Liczba żółwi w serii: 12
Cena: 9,99 zł za jedną książeczkę z � gurką
Okres sprzedaży: 100 dni

DANE WYDAWNICZE

Seria: 
Pierwszy dzień sprzedaży: 
Liczba żółwi w serii:
Cena:
Okres sprzedaży: 
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Przerobienie zwykłego samochodu na motorówkę nie jest proste, o czym 
przekonali się prowadzący jeden z odcinków „topGear”, uszczelniając 
nadwozia trzech różnych samochodów. Jeden zatonął niemal od razu, drugim 
nie dało się sterować i zatonął nieco później, a trzeci jakoś dopłynął do celu, 
ale z potężnym silnikiem zaburtowym. Poprawne rozwiązanie jest tylko jedno  
– trzeba zbudować amfibię!

Samochodem 
wpław

amphicar to jeden z najciekawszych 
przykładów amfibii przeznaczonej 
dla użytkowników cywilnych. został 
skonstruowany przez hannsa 
Trippela mającego spore doświad-
czenie w tej dziedzinie. z założenia 
miał być samochodem rekreacyjnym 
przeznaczonym na rynek Usa, gdzie 
współfinansująca projekt harold 
Quandt Group założyła amphicar 
Corporation of america, które 
zajmowało się głównie sprzedażą 
i serwisem amfibii. Produkcja odby-
wała w RFN w dwóch zakładach – 
pierwszy z nich był w lubece, drugi 
zaś w Berlinie zachodnim, gdzie 
produkcja ruszyła w 1963 r.

Konstrukcja amphicara jest o tyle 
ciekawa, że nie jest to adaptacja 
nadwozia jakiegoś seryjnego samo-
chodu, tylko własne opracowanie. 
Dla wygody pasażerów nadwozie 
jest dwudrzwiowe, a nie w postaci 
szczelnej „wanny”, jaką łatwiej byłoby 
zbudować. Do napędu zastosowano 
dobrze znany silnik Triumpha heralda 
1200 o mocy 43 KM. Dlaczego Trip-
pel nie użył chłodzonego powietrzem 
i sprawdzonego silnika VW? okazuje 
się, że w Usa nie dopuszczano do 
użytku motorowodnego silników 
chłodzonych powietrzem! W wodzie 
samochód rozwijał do 12 km/h (ok. 
6,5 węzła), co może nie jest powalają-

ce, ale pozwalało na w miarę sprawne 
pływanie nawet w rzekach. Kierowanie 
przewidziano tylko za pomocą przed-
nich kół i to w zasadzie wystarczało. 
Na lądzie amphicar osiągał bez trudu 
110 km/h, ale z racji tylnego zespołu 
napędowego był mocno nadsterowny, 
co z kolei stanowiło zaletę na wodzie, 
gdzie charakteryzował się umiarkowa-
nym apetytem na paliwo – ok. 6 l na 
godzinę. W Kalifornii, gdzie sprzedano 
najwięcej egzemplarzy, został dopusz-
czony do pływania przybrzeżnego dzię-
ki swoim własnościom oraz posiadaniu 
stosownego oświetlenia. Niestety, 
główne miejsce sprzedaży stało się też 
przyczyną klęski amphicara. W Kali-

fornii weszły pierwsze przepisy doty-
czące czystości powietrza i stosowania 
paliw bezołowiowych, którym silnik 
Triumpha nie mógł sprostać, a przy 
małej skali produkcj nie było szans na 
zmianę zespołu napędowego. 
zbudowano ok. 3000–3500 am-
phicarów. W Usa pojazd kosztował 
pomiędzy 3 i 3,2 tys. dolarów, czyli 
więcej niż np. Ford Mustang kabriolet. 
Produkcja zakończyła się po 8 latach, 
w roku 1968. Większość egzemplarzy 
znajdujących się w europie sprowa-
dzono z Usa. są wysoko cenione na 
rynku kolekcjonerskim.

Jerzy Kossowski
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GWiazda nuMeru

leszek lichota przeżywa teraz swój dobry czas. aktor 
gra główną rolę w serialu „Wataha”, do którego zdjęcia 
się niedawno zakończyły. niedługo potem wrócił na plan, 
by wystąpić w kontynuacji serialu „Pułapka”, gdzie gra 
komisarza czarnego.

Leszkiem
Lichotą

rozmowa z aktorem
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Z kryminałem
mu do twarzy

Jesienią na ekrany wszedł ko-
lejny sezon serialu „Pułapka”. 
co będzie się działo z posta-
cią komisarza czarnego?
– Dla mojej postaci drugi sezon 
będzie trochę kontynuacją tego, 
co się wydarzyło w pierwszej 
odsłonie serialu. W poprzednim 
sezonie Czarny trafił do aresztu 
i tam go zastaniemy. Upłynęło już 
trochę czasu, bo jak to w polskim 
areszcie bywa, można w nim 
przebywać kilka lat w oczekiwaniu 
na swoją kolej. W tej sytuacji jest 
Czarny, siedzi już ponad rok i cze-
ka na sprawę. Nikomu nie jest na 
rękę, żeby ta sprawa wypłynęła. 
Wszyscy woleliby zamieść ją pod 
dywan. W międzyczasie Czarny 
zostaje wywołany przez główną 
bohaterkę, olgę (agata Kulesza 
– przyp. red.), w związku z nowym 
zdarzeniem – bestialskim morder-
stwem. oskarżony posłużył się 
takim samym modus operandi, jak 
morderca z debiutanckiej powie-
ści sawickiej. Pisarka zwraca się 
o pomoc do Czarnego.
a czarny chętnie jej pomaga.
– Dużo razem przeszli. olga 
namówiła go do zrewidowania 
swoich wartości i rozliczenia 
z przeszłością. To ich zbliżyło, 
coś między nimi zaiskrzyło. Dużo 
o sobie wiedzą i darzą siebie 
zaufaniem. ale to sprowadza na 
Czarnego lawinę problemów. Ko-
misarz będzie musiał dokonywać 
wyborów, które niezależnie od 
decyzji będą stawiały go w złym 
położeniu. historia Czarnego 
w tym sezonie będzie tragiczna. 
Nie zabraknie scen kaskader-
skich, bijatyk, licznych zwrotów 
akcji i trzymających w napięciu 
emocji. Mam nadzieję, że będzie 
ciekawie.
Sceny kaskaderskie były wy-
konywane przez Pana?

Po dwóch tygodniach scen 
kaskaderskich czułem, że 
boli mnie każdy mięsień

– Trochę przeze mnie, trochę przez 
kaskaderów. Jak już nie dawałem 
rady, to zastępowali mnie kaska-
derzy, którzy cały czas wszystko ko-
ordynowali, więc było bezpiecznie. 
Było bardzo intensywnie. Po dwóch 
tygodniach takich scen czułem, 
że każdy mięsień ciała mnie boli 
i jestem mocno posiniaczony. Dało 
się odczuć, że były to wyczerpujące 
i mocne sceny.

czy musiał się Pan do tego do-
datkowo przygotowywać? Szły 
za tym jakieś wzmożone ćwi-
czenia, zajęcia na strzelnicy?
– Mam już kilka takich ról za sobą, 
więc zajęcia na strzelnicy są od-
robione. akurat byłem po ciężkich 
zdjęciach do serialu „Wataha”, do 
których przygotowywałem się przez 
kilka miesięcy. Jestem już zapra-
wiony.
czyli było łatwiej.
– Nie powiedziałbym, że było 
łatwiej. Jak się przez pół roku 
eksploatuje człowieka, to wpada się 
w pewien rytm i można się przy-
zwyczaić do wysiłku, ale organizm 
odczuwa swoje. Było intensywnie.
Jest Pan fanem takich mrocz-
nych opowieści, kryminałów?
– Jako widz lubię kino gatunkowe, 
kryminał, thriller. Cieszę się też, że 
jako aktor mam możliwość i okazję 
brać udział w czymś, co w Polsce 
dopiero się rodzi. Uczymy się języka 
opowiadania kryminałów. staramy 
się znaleźć jakiś własny charakter 
w ukazywaniu historii. Czasami 
czerpiemy z zachodu czy skandy-
nawii, podpieramy się sprawdzonymi 
schematami. Myślę, że za parę lat 
wyrobimy swój własny język.

ogląda Pan filmy na HBo Go 
lub netflixie?
– Tak, te platformy internetowe 
zdominowały dzisiaj kinematogra-
fię. Największe światowe gwiazdy 
grają w serialach produkowanych 
dla Netflixa czy hBo i to nie bez 
powodu. scenariusze są świetne, 
nie wszystkie oczywiście, ale zda-
rza się dużo dobrych, gdzie można 
rozbudować postaci. W filmie nie 

zawsze udaje się to 
zrobić. W półtorej 
godziny ciężko jest 
wszystko opowie-
dzieć. Taką możliwość 
daje serial, którego 

sezon liczy kilka lub kilkanaście od-
cinków i w który można się bardziej 
zagłębić.
Jaki serial z ostatnio ogląda-
nych zapadł Panu najbardziej 
w pamięć?
„stranger Things”. Teraz wyszła 
trzecia część. Dwie poprzednie 
oglądałem i czekałem na kolejną, 
choć nie jest to już to samo... 
Przez ostatnie pół roku przebywa-
łem w miejscu, gdzie nie miałem 
internetu, więc nic nie oglądałem. 
(śmiech)

rozmawiała  
Barbara Skrodzka/aKPa

leszek lichota (ur. 1977) – ak-
tor filmowy i teatralny, związa-
ny z teatrem Polskim w Po-
znaniu. absolwent akademii 
teatralnej w Warszawie. znany 
m.in. z seriali „na Wspólnej”, 
„Prawo agaty”, „Wataha” 
i „Pułapka” oraz filmów „lincz”, 
„okna, okna” i „7 rzeczy, 
których nie wiecie o facetach”. 
Prywatnie fan i popularyzator 
gry w snookera. 
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Przegląd zagraniczny
nasza uwaga, co zrozumiałe, skoncentrowana jest na polskim rynku prasowym, ale od czasu do czasu 
warto sprawdzić, co się dzieje na zagranicznym rynku. oto nasz przegląd najciekawszych tematów. 

niemcy
Niemiecki koncern axel springer zamierza jesienią zreduko-
wać liczbę pracowników w swoich wydawnictwach. zwol-
nienia mają przede wszystkim objąć redakcje ukazujących 
się w Niemczech dzienników „Welt” i „Bild”. skład osobowy 
„Bilda” ma się zmniejszyć o 20 proc., zlikwidowana zostanie 
większość oddziałów terenowych tego dziennika. Jak podaje 
portal Wirtualne Media, redukcja nie obejmie działającego 
w Polsce wydawnictwa Ringier axel springer Polska. 

ukraina, rosja
Media ukraińskie i rosyjskie, ale także świato-
we dużo uwagi poświęciły wymianie więźniów 
między Rosją a Ukrainą, do jakiej doszło na 
początku września. Do ojczyzny wróciło  
35 Rosjan i 35 Ukraińców. Wśród uwolnionych 
najbardziej znanym jest pochodzący z Krymu 
ukraiński reżyser ołeh sencow, który został 
skazany w Rosji na 20 lat więzienia za rzekomą 

działalność terrorystyczną. Ukraińska prasa z zadowoleniem odnotowała fakt 
wypuszczenia sencowa na wolność. 

Wielka Brytania
Brytyjska prasa żyje brexitem i trudno się temu dziwić, tym bardziej że 31 października, czyli 
termin wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii europejskiej, jest coraz bliżej. Nadal jednak nie wiado-
mo, czy jest to termin realny i na jakich zasadach Wielka Brytania opuści Unię. Bohaterami 
okładek są przede wszystkim premier Boris Johnson, który niedawno objął urząd, a także 
lider opozycji Jeremy Corbyn. Na łamach brytyjskiej prasy obaj panowie nie szczędzą sobie 
uszczypliwości, np. Johnson nazwał Corbyna „kurczakiem”, co w języku angielskim jest odpo-
wiednikiem polskiego „tchórza”. 

Stany zjednoczone 
Największy amerykański 

dziennik „The New York Times” pod 
naciskiem ekologów zrezygnował 
z patronatu medialnego nad konfe-
rencją „oil & Money”, która w paź-
dzierniku odbędzie się w londynie. 
Niepokojący się o stan klimatu na 
świecie ekolodzy uznali konferencję 
za „miejsce zbrodni klimatycznej”, 
a ich protesty odbywały się m.in. 
przed siedzibą nowojorskiej redakcji 
„NYT”.

Francja
Wykupieniem 20 proc. udziałów w holdingu le Monde libre, wydawcy francuskiego 
dziennika „le Monde", zainteresowani są czeski miliarder Daniel Křetínský i jego partner 
biznesowy Matthieu Pigasse. obaj biznesmeni prowadzą w tej sprawie negocjacje 
z hiszpańską grupą Prisa. Křetínský posiada już 49 proc. udziałów w le Monde libre, 
ale jak podają media, do roku 2021 chciałby ich mieć 60 proc. Czeski miliarder był 
w przeszłości właścicielem Radia zet, aktualnie posiada pakiet kontrolny magazynów 
„elle” i „Marianne”. 
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Prasa w Prl-u miała się dobrze, przynajmniej w tym znaczeniu, że nie musiała martwić się o pieniądze. 
zdecydowana większość tytułów była wydawana przez monopolistyczny koncern rSW Prasa-Książka-ruch, 
a to oznaczało dotacje z państwowej kasy. ceną za materialne bezpieczeństwo był zakaz publikowania 
materiałów niewygodnych dla ówczesnych władz. 

cenzura prewencyjna
o to, by zakaz był przestrzegany, 
dbała cenzura, stosowana zresztą 
prewencyjnie. Przy każdej większej 
redakcji urzędował cenzor, który 
czytał teksty przeznaczone do 
druku, a jeśli uznał je za nieodpo-
wiednie, zabraniał publikacji. Nie 
wolno było m.in. krytykować władz 
państwowych, PzPR, a także 
bratnich państw komunistycznych, 
szczególnie zsRR. Co ciekawe, 
zakaz obejmował też krytykę 
informacji, jakie ukazywały się 
w „Trybunie ludu”, dzienniku, który 
był organem prasowym Komitetu 

HiStoria PraSy

Centralnego Polskiej zjednoczonej 
Partii Robotniczej. Ukazywał się 
w latach 1948-1990 i miał jeden 
z największych nakładów w Pol-
sce. W połowie lat 70. ubiegłego 
wieku wynosił on nawet 1,5 mln 
egzemplarzy. W „Trybunie ludu” 
ukazywały się m.in. przemówienia 
partyjnych przywódców i relacje 
z partyjnych posiedzeń oraz mnó-
stwo materiałów propagandowych. 
„Tl” była też współorganizatorką 
Wyścigu Pokoju, a 22 lipca orga-
nizowała przed Pałacem Kultury 
i Nauki wielki festyn, podczas któ-
rego można było kupić towary na 

co dzień niedostępne w sklepach.
W tamtym czasie w każdym wo-
jewództwie wychodził też dzien-
nik regionalny będący organem 
Komitetu Wojewódzkiego PzPR. 
Do największych należała „Trybuna 
Robotnicza” ukazująca się na Ślą-
sku, który szczególnie w latach 70. 
był dla władz ważnym i strategicz-
nym regionem. I właśnie dlatego 
„Trybuna Robotnicza” jako jedyny 
dziennik regionalny mogła rywalizo-
wać pod względem nakładu z „Try-
buną ludu”. Podobno zdarzały się 
dni, że ta pierwsza przewyższała 
nakładem tę drugą. 
Chętniej od „Trybuny ludu” i par-
tyjnych dzienników regionalnych 
czytane było „Życie Warszawy”. 
Pierwszy numer tego dziennika 
został wydany – na warszawskiej 
Pradze – jeszcze w czasie wojny, 
w październiku 1944 r. W tamtym 
czasie tytuł miał być świadectwem 
dla kraju i świata, że Warszawa 
żyje. ostatni numer gazety ukazał 
się w 2011 r. 

nie tylko propaganda
oczywiście, nie wszystkie dzienniki 
zamieszczały wyłącznie propagan-
dowe materiały. Bardzo popular-
nym tytułem był „express Wieczor-
ny”, ogólnopolska popołudniówka, 
która przynosiła lżejsze informacje. 
hitem sprzedażowym „expres-
su” był sobotni dodatek „Kulisy”, 
uważany za pierwszy polski tabloid. 
Na łamach dziennika swoje felie-
tony publikował stefan Wiechecki 
„Wiech”, popularnością cieszyły 
się rysunki Juliana Żebrowskiego. 
Wychodziły również popołudniówki 

Prasa w PRL-u

„Wieczór Wrocławia” z białymi plamami po ingerencji cen-
zury w 1981 r. Egzemplarz z podpisami komisji robotniczej, 
która zdecydowała o formie druku. 
Zdjęcie na sąsiedniej stronie: grupa mężczyzn czyta gazetę 
„Życie Warszawy” na rampie punktu skupu. Lipiec 1981 r.
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regionalne. Np. we Wrocławiu 
w latach 1967-2004 ukazywał się 
„Wieczór Wrocławia”, a w Kielcach 
i województwie „echo Dnia”. 
Młodzi czytelnicy chętnie sięgali 
po „Świat Młodych”, wydawa-
ny w latach 1949-1993, który 
nosił podtytuł „harcerska Gazeta 
Nastolatków”. od 1974 r. „ŚM” był 
czasopismem kolorowym, wycho-
dził w wtorek, czwartek i sobotę 
w blisko półmilionowym nakładzie. 
Na jego łamach czytelnicy mogli 
znaleźć teksty piosenek, informacje 
o zachodnich zespołach muzycz-
nych (z kolorowymi fotografiami), 
a także komiks Papcia Chmiela 
„Tytus, Romek i a’Tomek”. 
Do starszej młodzieży skierowany 
był dziennik „sztandar Młodych”, 
najpierw organ prasowy związku 
Młodzieży Polskiej, a od roku 1957 
związku Młodzieży socjalistycznej. 
Warto przypomnieć, że w latach 
1984-1985 redaktorem naczelnym 
pisma był aleksander Kwaśniew-
ski, późniejszy prezydent Polski.

Popularnym tygodnikiem dla 
młodzieży było „Razem”, ukazujące 
się od 1 września 1976 r., jako 
organ Federacji socjalistycznych 
związków Młodzieży Polskiej. 
znakiem rozpoznawczym „Razem” 
była ostatnia strona, zatytułowana 
„osobno”, gdzie zamieszczano 
lekkie, żartobliwe teksty, a także 
kolorowe fotografie roznegliżowa-
nych pań. 
z czasopism ukazujących się 
w okresie Polski ludowej nie 
sposób pominąć tygodnik „Przyja-
ciółka”, w którym zaczytywały się 
Polki. W najlepszych latach nakład 
„Przyjaciółki” osiągał 3 mln egzem-
plarzy. W latach PRl-u wychodziły 
także czasopisma tematyczne, 
np. filmowi i telewizji poświęco-
ne były „Film”, „Kino” i „ekran”, 
podróżom „Świat”, „Perspektywy” 
i „Poznaj Świat”, a dzieci czytały 
„Misia”, „Świerszczyk”, „Płomyczek” 
i „Płomyk”. Wśród tygodników spo-
łeczno-politycznych prym wiodły 
„Polityka” (powstała w 1956 r.  

w miejsce zamkniętego przez 
władze „Po Prostu”), „Kultu-
ra”, „Radar”, „Przekrój”, a także 
miewający nieustające problemy 
z cenzurą, skierowany do inteligen-
cji katolickiej „Tygodnik Powszech-
ny” (który nigdy nie był wydawany 
przez RsW). 

rynek zweryfikował 
Po 1989 r., gdy RsW została 
zlikwidowana, część tytułów znik-
nęła, inne zostały sprywatyzowane. 
o ich przetrwaniu zadecydował 
wolny rynek: zainteresowanie 
czytelników i reklamodawców. Do 
dzisiaj ukazują się m.in. tygodnik 
„Polityka”, „Przyjaciółka” (obecnie 
dwutygodnik), „Forum” (także dwu-
tygodnik) i „Tygodnik Powszechny”. 
Niektóre czasopisma zostały reak-
tywowane, np. popularny krakow-
ski „Przekrój”, który przed laty był 
tygodnikiem, a obecnie ukazuje się 
jako kwartalnik.

Grzegorz Kozera
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Batony - udziały marek  
w wartości sprzedaży

sklepy małoformatowe do 300 m2, 
lipiec 2018 r. - czerwiec 2019 r.

StatyStyKi

Lubimy
batony i wafelki 

Jak pokazują dane cMr, batony i wafelki cieszą się sporym popytem w skle-
pach małoformatowych.  W ciągu ostatnich 12 miesięcy (od lipca 2018 do 
czerwca 2019 r.) liczba paragonów, na których pojawiały się te produkty była 
o około 10% wyższa niż rok wcześniej. 

uzupełnienie śniadania
sprzedaż tych produktów, podobnie 
jak wszystkich słodyczy czekola-
dowych, najniższa jest latem, kiedy 
apetyt na słodkości duża część 
klientów zaspokaja lodami, wyraźnie 
zaczyna jednak rosnąć jesienią. Go-
dzinowy rozkład sprzedaży pokazu-
je, że dość często batoniki, wafelki 
i często pełnią rolę zamiennika lub 
uzupełnienia drugiego śniadania, 
ale duża część transakcji przypada 
też na godziny popołudniowe – pra-
wie co czwarty zakup ma miejsce 
miedzy godziną 15.00 a 18.00. Na 
paragonach z batonami i wafelkami 
często można znaleźć napoje – zwy-
kle są to słodkie napoje gazowane 
i niegazowane, ale dość często 
jest to też zwykła woda lub napój 
energetyzujący, a także inne słodkie 
przekąski, jak ciastka, czekolady 
lub lody. Klienci sklepów małofor-
matowych często kupują większą 
ilość batonów i wafelków. Prawie co 
druga osoba kupująca wafelki wkła-
da do koszyka dwa lub więcej opa-
kowań tych produktów, podobnie 
jest też w przypadku batonów – co 
trzecia osoba sięgająca po batony 
kupuje od razu dwa lub więcej tego 
typu produktów. Bardzo często 
batony i wafelki te są ze sobą 
współkupowane – na co dziesiątym 
paragonie z wafelkiem pojawia się 
również baton czekoladowy, a na co 
dwunastym paragonie z batonem  
– wafelek.
Trudno znaleźć sklep małoformato-
wy o powierzchni do 300 m2, który 
nie miałby w ofercie ani jednego 
batonika czy wafelka. W zależności 
od pory roku klienci takiej placówki 

mają od wyboru około 30-33 
wariantów batonów i wafelków, 
przy czym zwykle oferta batonów 
jest o kilka wariantów szersza 
niż wafelków. Miejsce na półce 
odzwierciedla w tym przypadku 
udziały w wartości sprzedaży  
– w omawianym okresie w skle-
pach małego formatu batony od-
powiadały za około 57% sprzedaży 
batonów i wafelków.

najpopularniejsze wafelki
liderem sprzedaży wafelków impulso-
wych w sklepach małoformatowych 
jest firma Mondelez z marką Prince 
Polo – w okresie od lipca 2018 r. do 
czerwca 2019 r. odpowiadała ona za 
32% wartości sprzedaży tej kategorii. 

Jej główni konkurenci to firmy Colian 
(Grześki), I.D.C. holding (Góralki) i Ne-
stle z marką Princessa. W ostatnich 
12 miesiącach w sklepach małofor-
matowych na paragonach w sklepach 
małoformatowych najczęściej pojawiały 
się wafelki Prince Polo Classic xxl 
50 g, Grześki o smaku kakaowym 
w opakowaniu 50 g, Góralki o smaku 
mlecznym oraz Knoppers.
o ile czołówka najlepiej sprzedających 
się marek wafelków od lat pozostaje 
ta sama, w kategorii batonów w ubie-
głym roku doszło do małego prze-
tasowania – baton Knoppers podbił 
serca konsumentów i uplasował się 
w trójce najpopularniejszych marek 
obok snickersa i Kinder Bueno. 

elżbieta Szarejko, cMr

kinder 
15%

Snickers
 11%

knoppers
9,5%

kitkat 
6,9%wedel 

pawełek 
5,9%

pozostali  
51,5%
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Nowe szaty 
królowej, czyli 
najmodniejsze 
okrycia 
wierzchnie, 
a także 
wyjątkowe 
zestawienia 
biżuterii 
z manicure’em. 
Mnóstwo 
inspiracji, 
by stworzyć 
stylowy 
jesienny look.

R O Z K Ł A D A N A  O K Ł A D K A

W Y W I A D Y

Zajrzyj  do środka i  poznaj  superekipę Martyny Wojciechowskiej , 
która opowiada nam o tym, czego mogą dokonać kobiety, 

jeś l i  wspierają  s ię  nawzajem. 

E K S K L U Z Y W N E 
S E S J E 
Z D J Ę C I O W E

!D Z I A Ł 
E Z O T E R Y K A 
–  A Ż  8  S T R O N!!!Znajdziesz  w nim swój 

miesięczny HOROSKOP, 
dowiesz s ię  m.in.,  co dla 

ciebie  znaczą domy 
astrologiczne,  jak używać 

tal izmanów, co kręci 
i  zniechęca twój 

znak zodiaku. 
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Martyna Wojciechowska 
o sile kobiet
Magdalena Lamparska 
o kulturze
Anna Puślecka 
o życiu z rakiem
Jennifer Lopez 
o fi lmie „Ślicznotki”
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Bory piękne 
i niebezpieczne 

W październiku br. minie pięć lat od dnia, gdy bydgoski oddział Kolportera przeprowadził się do nowej siedziby 
w Bydgoskim Parku Przemysłowym. obecny magazyn, z którego rozwożona jest prasa, jest większy od poprzed-
niego, ma powierzchnię 1371 m kw. część punktów znajduje się w rejonie Borów tucholskich, które są piękne, 
ale bywają też niebezpieczne. 

Każdego dnia, z wyjątkiem 
niedziel, kierowcy Kolportera 
z Bydgoszczy przejeżdżają 5643 
km, rozwożąc prasę do 1140 
kontrahentów, przede wszystkim 
w województwie kujawsko-po-
morskim. Najdłuższa trasa liczy 
441 km, prowadzi przez Chojnice 
i mniejsze miejscowości położone 
w Borach Tucholskich, zahacza 
również o województwo pomor-
skie. Bory Tucholskie są piękne, 
ale bywają też niebezpieczne. Tą 
trasą jeździ Włodzimierz Bethke, 
kierowca związany z Kolporterem 
od 22 lat (wcześniej był dyspozy-
torem). Pan Włodzimierz rozwoził 
prasę również feralnej nocy  
z 11 na 12 sierpnia 2017 r., gdy 
nad województwem kujawsko-
-pomorskim i Pomorzem prze-
szła niewyobrażalna nawałnica, 
dokonując ogromnych zniszczeń 
i powodując śmierć sześciu 
osób, w tym dwóch nastoletnich 
harcerek. 
W rozmowie z „Naszym Kolpor-
terem” Włodzimierz Bethke tak 
wspomniał tamtą noc: – Jak 
zwykle załadowałem do samocho-
du paczki z gazetami i wyruszyłem 
w trasę o godz. 2.15. Wiedziałem, 
że kilka godzin wcześniej przeszła 
nawałnica, ale nie zdawałem sobie 
sprawy z ogromu szkód. szybko 
okazało się, że droga w kierunku 
Tucholi jest zablokowana. Poje-

chałem więc w kierunku Czerska. 
Przez wiele godzin jeździłem tam 
i z powrotem, szukając przejezd-
nych dróg, aż udało mi się dotrzeć 
z opóźnieniem do większości 
kiosków. Nie dotarłem tylko do 
miejscowości Jeziorki. z trasy 
wróciłem około godziny czterna-
stej, siedem godzin później niż 
zazwyczaj.
Tak jak w innych oddziałach 
Kolportera, magazyn nocny pra-
cuje 6 dni w tygodniu od godziny 
19.00 do godziny 3.00, magazyn 
dzienny 5 dni w tygodniu od godz. 

6.00 do 15.00. Łącznie z oddzia-
łem w Bydgoszczy współpracuje 
21 kierowców. W sekcji obsługi 
Dostaw pracuje 6 osób, a w sek-
cji obsługi zwrotów – 8. Jest 
także dwóch dyspozytorów oraz 
kierownik logistki artur Górecki. 
Najdłuższym stażem pracowni-
kiem oddziału Bydgoszcz jest 
kierownik sekcji obsługi Dostaw 
– andrzej Kaźmierski, związany 
z firmą od października 1993 
roku. Całym oddziałem zarządza 
dyrektor Dariusz Nytko. 

GK

Fo
T.

 a
R

TU
R 

G
ó

R
eC

K
I

BYDGOSZCZ

Pracownicy Sekcji Obsługi Zwrotów 
w bydgoskim oddziale Kolportera 
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Sportowcy
piszą felietony

Kamil Kosowski to były reprezentant 
Polski w piłce nożnej, kojarzony 
przede wszystkim z grą w Wiśle Kra-
ków oraz w zagranicznych klubach: 
m.in. Kaiserslautern, southampton, 
Chievo Werona. Felietony Kamila 
Kosowskiego będą publikowane 
w „Przeglądzie sportowym” w każdy 
wtorek.
W piątek 20 września jako stały 
felietonista na łamach „Przeglądu 
sportowego” zadebiutował Łukasz 
Kadziewicz, wybitny gracz piłki 
siatkowej, 178-krotny reprezentant 
Polski w siatkówce i srebrny meda-
lista Mistrzostw Świata w Japonii 
w 2006 r. Karierę zakończył w 2015 
roku, od tego czasu pracuje jako 
komentator Polsatu sport.
W sobotnim „Magazynie lig zagra-
nicznych” nowym felietonistą został 
artur Wichniarek. „Król artur” od nie-
dawna komentuje mecze piłkarskiej 
reprezentacji Polski w Polsacie sport; 
kiedyś był napastnikiem strzelającym 
gole m.in. dla reprezentacji Polski, 
lecha Poznań, Widzewa Łódź, 
herthy Berlin, a przede wszystkim 
arminii Bielefeld.
– Wszyscy felietoniści „Przeglądu 
sportowego” są gwarancją nieba-
nalnych spostrzeżeń, a skomentują 
nie tylko sprawy bieżące, ale też 
wrócą do najciekawszych sytuacji ze 
swoich bogatych karier sportowych 
oraz dziennikarskich – mówi Paweł 
Wołosik, p.o. redaktora naczelnego 
„Przeglądu sportowego”.
Nadal na łamach „Przeglądu spor-
towego” w poniedziałki publikują 

Byli piłkarze Kamil Kosowski i artur Wichniarek oraz siatkarz Łukasz Kadziewicz dołączają do grona 
stałych felietonistów „Przeglądu Sportowego”. tekst autorstwa Kamila Kosowskiego będzie można czytać 
we wtorki, kolejne – Łukasza Kadziewicza oraz artura Wichniarka – w piątek i sobotę.

Na zdjęciu: wśród 
nowych felietonistów 
„Przeglądu 
Sportowego” jest 
Artur Wichniarek, 
były zawodnik 
piłkarskiej 
reprezentacji 
Polski

komentatorzy piłkarscy Jerzy Dudek 
i Dariusz Dziekanowski. 
Przypomnijmy, że wśród wybitnych 
sportowców piszących felietony 
i komentarze, jest również Justyna 
Kowalczyk. Jej teksty ukazują się 
w poniedziałkowej „Gazecie Wybor-
czej”. 

red
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Kserowanie po nowemu

oryginału o cechach autentyczno-
ści (elementy widoczne w świetle 
UV, farba zmienna optycznie, 
nitka). Przedsiębiorcy mogą więc 
spać spokojnie, bo nowa ustawa 
nie przewiduje sankcji za skano-
wanie czy kserowanie dowodów 
osobistych, prawa jazdy czy innych 
dokumentów publicznych do celów 
urzędowych, zawodowych lub służ-
bowych określonych na podstawie 
odrębnych przepisów albo na 
użytek osoby, dla której dokument 
publiczny został wydany. Chodzi 
więc jedynie o zakaz wytwarzania 
czy obrotu kopiami dokumentów 
łudząco podobnymi do oryginałów, 
które mogą zostać potencjalnie 
wykorzystane do popełnienia 
przestępstwa, np. kradzieży tożsa-
mości. 

Pamiętaj o rodo
Należy pamiętać, że tworzenie 
kopii dokumentów, które zawierają 
dane osobowe na użytek przedsię-
biorców, poza przepisami ustawy 
o dokumentach publicznych 
podlega także rygorom przepisów 
dotyczących ochrony danych oso-
bowych. Dlatego też osoby, które 
wykonują kopię takich dokumen-
tów, powinny wziąć pod uwagę 

przepisy prawa, na podstawie 
których działają. Ważne jest, żeby 
zgromadzone dane spełniały wy-
móg ich minimalizacji, co oznacza, 
że na wykonanej kopii czy skanie 
dokumentu nie było zbyt dużo da-
nych w stosunku do celu ich prze-
twarzania. zgodnie z przepisami 
RoDo można przetwarzać jedynie 
takie informacje, które są niezbęd-
ne dla danego celu, a obowiązek 
udowodnienia powyższego ciąży 
na ich administratorze. Tymczasem 
w dowodach osobistych widnieją 
dane takie, jak nasz wizerunek 
czy obywatelstwo, a w starych 
dokumentach dodatkowo wzrost 
i kolor oczu, czyli informacje, które 
nie są potrzebne przedsiębior-
com. W większości przypadków 
więc wystarcza spisanie takich 
danych, jak imię, nazwisko, adres 
zamieszkania czy numer dowodu 
osobistego lub Pesel. Ponadto 
w momencie ustania celu uzasad-
niającego przetwarzanie danych 
administrator zobowiązany jest do 
ich usunięcia. W przypadku, gdy 
firma nie wykaże podstawy do 
przetwarzania danych z dowodu, 
może zostać ukarana karą pienięż-
ną przez prezesa Urzędu ochrony 
Danych osobowych.

Kara za handel repliką
Kopiowanie dowodów osobi-
stych jest powszechnie przyjęte 
w firmach ubezpieczeniowych, 
bankach, telekomach, ale ma 
miejsce także w podmiotach, które 
świadczą inne usługi, np. hotelach, 
wypożyczalniach samochodów, 
rowerów czy sprzętu wodnego, 
a także w zakładach bukma-
cherskich. Jednak nowa ustawa 
nie wprowadza kary więzienia 
za kserowanie czy skanowa-
nie powyższych dokumentów. 
zgodnie z art. 58: „Kto wytwarza, 
oferuje, zbywa lub przechowuje 
w celu zbycia replikę dokumentu 
publicznego, podlega grzywnie, 
karze ograniczenia wolności albo 
karze pozbawienia wolności do 
lat 2”. Powyższe sankcje są więc 
przewidziane jedynie za replikę 
dokumentu, czyli odwzorowanie 
lub kopię wielkości 75-120 proc. 

ustawa o dokumentach publicznych, która 
weszła w życie 12 lipca 2019 r., zakazu-
je wykonywania i handlu replikami takich 
dokumentów, czyli dowodów osobistych, 
paszportów czy praw jazdy, również dowodów 
rejestracyjnych pojazdów, dokumentów wyda-
wanych przez uSc.

Ewelina Bilkiewicz 
Specjalista ds. prawnych Pretorius

PraWo
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zmiany w „olivii”
Na rynku jest już odświeżona „olivia”. 
Dzięki nowej eleganckiej makiecie, 
nowym rubrykom i tematom pismo 
zyskało jakość magazynu premium. 
W „olivii” znajdziemy teraz więcej 
treści lifestylowych, ciekawych, 
inspirujących materiałów zgodnych 
z aktualnymi trendami, w tym m. in. 
nowy dział „Wellbeing”.
Nowym formatem jest „Temat na 
czasie”, który dotyczy aktualnego 
zagadnienia społecznego. W tym 
wydaniu: o dylemacie polskich kobiet 
– po urlopie macierzyńskim zostać 
z dzieckiem w domu, czy wrócić do 
pracy. Inne nowe rubryki to „Tren-
dy”, przedstawiające nowe modne 
kierunki we wnętrzach, modzie, stylu 
życia oraz „Kuchnia wege”, w której 
znaleźć można przepisy blogerki alicji 
Rokickiej – Wegannerd. 
Moda stała się bardziej dynamiczna 
i inspiracyjna, poszerzony został dział 
„Kultura”. Dział „Psychologia” dotyczy 
teraz kariery, partnerstwa, samo-
rozwoju oraz wychowania dzieci od 
wieku wczesnoszkolnego.
Nowością jest również dział Wellbe-

Magazyny co jakiś czas zmieniają układ 
graficzny, layaout i logo, pojawiają się w nich 
nowe rubryki. dzieje się tak zwykle na wiosnę, 
ale okazuje się, że jesień też jest dobrą pora  
na zmiany. 

Pisma się zmieniają
ing – jak żyć lepiej, pełniej i w zgodzie 
z naturą. W tym miesiącu: o space-
rach, które leczą duszę, odkrywamy 
moc wyciągów z leśnych roślin, dieta 
dobra dla organizmu i naszej planety 
oraz sofrologia – ulubiona technika 
relaksacyjna Francuzek.
Do „olivii” dołączyli nowi felietoniści 
– Dorota szelągowska, która pisze 
o tym, co w życiu jest ważne oraz 
leszek Talko, który opisuje rzeczywi-
stość widzianą męskim okiem.
layout pisma oraz logo tytułu są teraz 
nowocześniejsze, a czcionka powięk-
szona. Główne działy pisma otwierają 
duże zdjęcia. okładka jest bardziej 
elegancka, spokojniejsza i bardziej mi-
nimalistyczna. Bohaterkami okładek 
pozostają polskie gwiazdy.
Grupa docelowa magazynu to kobiety 
30 plus, z wykształceniem wyższym, 
mieszkanki dużych miast. 

odświeżony „tPr” 
Ukazało się również odświeżone 
wydanie „Tygodnika Poradnika Rol-
niczego” (wydawanego przez Polskie 
Wydawnictwo Rolnicze), adresowa-
nego do rolników, mieszkańców wsi 
oraz przedstawicieli branży agro. Na 
łamach „Tygodnika” pojawi się teraz 
jeszcze więcej działów. „Tygodnik 
Poradnik Rolniczy” to największe 
czasopismo rolnicze w Polsce.
Wraz z numerem 38/2019 „Tygodnik 

Poradnik Rolniczy” zmienia się już od 
pierwszej strony. okładka jest jeszcze 
atrakcyjniejsza, tak by Czytelnik od 
razu skupił swoją uwagę na najważ-
niejszym temacie, jaki publikowany 
będzie w wydaniu.
zmiany nie kończą się jedynie na 
okładce. zmienił się logotyp, który za 
sprawą Czytelników przyjął właśnie 
taki układ – bardzo wyraźny napis 
TPR na zielonym tle. od 2013 roku 
znak rozpoznawczy Tygodnika ewolu-
ował, ale to nic dziwnego, biorąc pod 
uwagę połączenie dwóch nieza-
leżnych niegdyś bytów: „Poradnika 
Rolniczego” i „Tygodnika Rolniczego”. 
od ponad 6 lat na rynku funkcjonuje 
nazwa „Tygodnik Poradnik Rolniczy”. 
Przez rolników często skracana do 
formy TPR. Dlatego właśnie te trzy 
litery są tak wyeksponowane. - 
Wiadomo, że „Tygodnik” musi mieć 
zielone logo. W końcu jest „rolniczy”. 
Najlepiej, żeby był to taki kolor jak 
zboże w maju. Taki symbol nadziei 
i wzrostu – wskazał jeden z czytelni-
ków podczas tzw. badań fokusowych. 
Dodatkowo zmieniły się paginy po-
szczególnych działów tematycznych, 
aby Czytelnik jeszcze łatwiej mógł 
odnaleźć najbardziej interesujące go 
tematy. „Tygodnik Poradnik Rolniczy” 
zmienia się także pod względem 
treści, będzie jeszcze więcej ciekawo-
stek, jak chociażby „liczba tygodnia”, 
czy też powieść kryminalna – ukazu-
jąca się w każdym numerze w dziale 
„Wieś i rodzina”.
– liczymy, że zmiany w „Tygodniku 
Poradniku Rolniczym” spodobają 
się naszym czytelnikom i dzięki nim 
„Tygodnik” będzie jeszcze bardziej 
przyjazny rolnikom, zwłaszcza że 
staraliśmy się, aby były to zmiany 
wynikające z potrzeb i opinii wyrażo-
nych przez wielu naszych Czytelników 
w ankietach – mówi ewelina hahnel, 
brand manager „Tygodnika”. 
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W październikowych „charakte-
rach”: PRzYszŁoŚĆ JUŻ sIę zaCzęŁa 
Rozwój technologii zmienia nasze 
życie i relacje z ludźmi. Dzięki portalom 
społecznościowym bez trudu możemy być 
połączeni zawsze, wszędzie, z każdym. 
Co więcej, zachowujemy przy tym pełną 
wolność, unikając zobowiązań. Możemy już 
wypożyczyć sobie przyjaciela na godziny 
albo związać się z botem, który zrozumie nas 
lepiej niż człowiek. lub ułożyć sobie życie 
z androidem skrojonym na miarę naszych 
potrzeb... Jakim przeobrażeniom ulegają 
nasze relacje z bliskimi nam ludźmi? 
a Ponadto:
• Kobiety nie umieją powiedzieć „nie” 

– o problemach z asertywnością pisze 
adriana Klos. • czy jesteś coś winien 
rodzicom? – zastanawia się nad tym 
Barbara Bleisch. • triki psychologicz-
ne przydatne na co dzień – jak je 
stosować, podpowiada Klaus Wilhelm. 
• Jak mniejszość może zmienić 
większość – w jakich warunkach 
jest to możliwe, wyjaśnia Katarzyna 
liczoń. 

CzęŚĆ NaKŁaDU DosTęPNa 
JesT z „PsYCholoGIĄ DzIŚ”, 
w której piszemy o tym, co skrywa 
nieświadomość. 

Jesienią dni stają się krótsze od nocy i dociera do nas 
coraz mniej światła. to poważnie wpływa na nasze 
samopoczucie. do potocznego języka weszły takie 
określenia, jak „jesienne smutki” czy „jesienna depresja”. 
obrazują one zjawisko, które staje się udziałem wielu 
ludzi w okresie tzw. przesilenia jesiennego, a potem także 
w trakcie zimy.

Przez całe wieki poeci i pisarze opisywali uczucia smutku, straty i apatii, poja-
wiające się wraz z coraz krótszymi dniami. W wielu kulturach i religiach istnieją 
specjalne rytuały, które mają pomóc przygotować się do tego czasu, a później 
przetrwać go. Te jesienno-zimowe obrzędy polegają zazwyczaj na przeby-
waniu we wspólnocie oraz na czczeniu ognia jako symbolu światła, dobrego 
samopoczucia i bezpieczeństwa (zadziwiające, jak wiele wspólnego mają one 
z zaleceniami specjalistów dotyczącymi dolegliwości wynikających z przesilenia 
jesiennego).

depresja sezonowa 
Podczas okresu jesienno-zimowego wielu ludzi obserwuje u siebie większe niż 
zwykle zmęczenie, nieznaczny przyrost wagi, trudności z porannym wsta-
waniem i częstszy smutek. Niektórzy doświadczają tych objawów w bardzo 
silnej formie – smutek i przygnębienie oraz spadek energii stają się dla nich 
tak obezwładniające, że uniemożliwiają im lub bardzo poważnie komplikują 
normalne, codzienne funkcjonowanie.
szacuje się, że od 10 do 20 proc. populacji doświadcza umiarkowanych ob-
jawów jesienno-zimowej melancholii, a w przypadku około 4-6 proc. możemy 
mówić o występowaniu pełnoobjawowej depresji sezonowej. To zaburzenie, 
nazywane również afektywnym zaburzeniem sezonowym, jest specyficzną 
postacią depresji, która zazwyczaj rozpoczyna się jesienią lub zimą, a kończy 
wiosną albo wczesnym latem. Większość spośród cierpiących na nią to ko-
biety, a najczęściej pojawia się u osób w wieku od 20 do 40 lat. Jest to zatem 
zjawisko o dość szerokim zasięgu. Typowe symptomy sezonowych zaburzeń 
nastroju to: stany depresyjne (uczucie niepokoju, smutku, lęku i przygnębie-
nia, niemożność pełnego przeżywania radości i przyjemności); brak energii 
lub znaczne obniżenie jej poziomu; trudności z koncentracją, brak motywacji 
i drażliwość; zwiększona potrzeba snu, trudności z porannym wstawaniem; 
wzrost apetytu – zwłaszcza na słodycze i węglowodany (często wieczorem 
albo nocą); znaczące przybranie na wadze; znaczne obniżenie napędu (również 
osłabienie popędu seksualnego). symptomy te pojawiają się jesienią, nasilają 

Jesienna 
melancholia
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się zimą i zazwyczaj mijają z nastaniem wiosny. Niektóre cierpiące na sezono-
wą depresję osoby obserwują u siebie w okresie wiosenno-letnim niezwykłe 
pobudzenie energii i kreatywności.
Trudno jednoznacznie określić źródła tego zaburzenia – najprawdopodobniej 
spowodowane jest ono zmniejszeniem ilości naturalnego światła w ciągu 
dnia. Naturalne światło ma bardzo ważny wpływ na funkcjonowanie ludzkiego 
organizmu – reguluje nasz zegar biologiczny, który decyduje między innymi 
o nastroju, śnie i równowadze hormonalnej. Jeśli dziennego światła zaczyna 
brakować – tak jak to się dzieje jesienią – wtedy biologiczny zegar zaczyna 
działać wolniej i mniej sprawnie. Taka zmiana w obrębie okołorocznego bio-
rytmu wpływa również na zachwianie sprawności wydzielania tzw. neurotran-
smiterów, przede wszystkim serotoniny i dopaminy – substancji bezpośrednio 
odpowiedzialnych za nasz dobry nastrój.

Łagodzenie symptomów 
Istnieje wiele sposobów na złagodzenie symptomów sezonowej depresji. Do 
najbardziej skutecznych należą: regularna aktywność fizyczna na świeżym po-
wietrzu, na przykład spacery w ciągu dnia, najlepiej przed południem – nawet 
w pochmurne dni; dobrze zbalansowana dieta; fototerapia, czyli naświetlanie 
twarzy specjalnymi lampami (to jedna z najskuteczniejszych metod); psycho-
terapia (szczególnie gdy depresja powraca w innych okresach roku); farmako-
terapia; angażowanie się w różnego rodzaju aktywność oraz podtrzymywanie 
kontaktów interpersonalnych (może to być ogromnym źródłem wsparcia dla 
cierpiącej osoby). Depresję sezonową leczy się i powinno się ją leczyć  
– zwłaszcza jeśli staje się poważną przeszkodą w normalnym funkcjonowaniu.
Warto uważnie i szczerze przyjrzeć się swojemu życiu – szczególnie ostatnim 
kilku tygodniom czy miesiącom – i zastanowić się, czy to, co się wydarza, 
rzeczywiście wiąże się głównie ze specyficzną porą roku, czy też jest sygnałem 
czegoś poważnego, co dzieje się z naszym życiem i z naszymi związkami. 
Warto też uświadomić sobie, że niezależnie od tego, jak bardzo cywilizowanym 
jesteśmy społeczeństwem, pozostajemy częścią natury i tak jak ona podle-
gamy różnym zjawiskom związanym z cyklicznością pór roku. Po słonecznym, 
często pełnym życiowej energii lecie nadchodzi znacznie mniej energetyczna 
jesień. To czas, w którym otaczający nas świat wycisza się i udaje na odpoczy-
nek. W pewnym sensie spokojniejszy, bardziej stonowany i jednostajny rytm 
życia jest zupełnie normalny dla tej pory roku. Biorąc pod uwagę taki naturalny 
rytm pór roku, można spróbować potraktować trochę inaczej czas jesienno-
-zimowy – mniej jako szary, smutny, nudny i uciążliwy, a bardziej jako okazję 
do wyciszenia się i refleksji, może też do nadrobienia bliższych kontaktów 
z ważnymi dla nas ludźmi.

anna Król-Kuczkowska 
jest psychologiem. Pracuje jako terapeuta w prywatnym  
ośrodku psychoterapii humani oraz w klinice ars Medica w Poznaniu. 
zawodowo zajmuje się badaniem wzorców i stylów przywiązania.  
Cały tekst dostępny w „Charakterach” (10/2014)

Pory roku w głowie 
Nietrudno dostrzec przykłady cyklicznej 
zależności pomiędzy porami roku a życiem 
zwierząt i roślin – wystarczy wyjrzeć przez 
okno. Czy także nasz mózg poddany jest 
takim cyklom? Tak przynajmniej sugerują 
wyniki badania fMRI, przeprowadzonego 
przez Gillesa Vandewalle’a i jego współpra-
cowników z Uniwersytetu w liége (Belgia), 
opublikowane w czasopiśmie „PNas”. Ba-
dacze mierzyli aktywność mózgów zdrowych 
ochotników, którzy wykonywali w tym czasie 
zadania umysłowe wymagające koncentracji 
uwagi i wykorzystania pamięci krótkotrwałej. 
Chociaż poziom wykonania tych zadań nie 
uległ znaczącym zmianom, to jednak wzorce 
aktywności mózgu podczas wykonywania 
każdego z nich wydawały się powiązane 
z porami roku. Na przykład w pierwszym 
zadaniu obszary czołowe, związane ze ste-
rowaniem uwagą, były najbardziej aktywne 
w pobliżu przesilenia letniego i osiągały 
minimum podczas przesilenia zimowego. 
Natomiast przy zadaniu angażującym 
pamięć krótkotrwałą maksymalna i mini-
malna aktywność rozkładała się pomiędzy 
równonocą wiosenną i jesienną: tej drugiej 
towarzyszyła podwyższona aktywność 
między innymi płatów czołowych i wyspy. 
Nie wiadomo, co może być przyczyną 
zaobserwowanych zmian – niewykluczone, 
że wiążą się one z cyklicznymi zmianami 
w produkcji neuroprzekaźników.  
 
Marek Binder 

Przez emocje do serca 
osoby odczuwające pozytywne emocje są 
zdrowsze – przekonują Judith Moskowitz 
i Mary Whooley na łamach czasopisma 
„Psychosomatic Medicine”. Badaczki przez 
pięć lat obserwowały ponad 1000 pacjen-
tów z chorobą wieńcową serca. Ci, którzy 
częściej odczuwali pozytywne emocje, byli 
bardziej aktywni fizycznie, lepiej spali, regular-
nie przyjmowali leki i rzadziej byli uzależnieni 
od nikotyny, niż pacjenci, którym towarzyszyły 
emocje negatywne. ochronne właściwości 
emocji pozytywnych wiążą się przede wszyst-
kim z tym, że towarzyszą prozdrowotnym 
nawykom, obniżającym ryzyko choroby serca 
i przedwczesnej śmierci. ludzie z dobrym 
samopoczuciem są bardziej zaangażowani 
w dbanie o zdrowie. Bardziej wierzą też w sie-
bie i swoje umiejętności oraz potrafią radzić 
sobie ze stresem.
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czytelnicze wakacje  
w salonikach Kolportera

W czasie tegorocznych wakacji klienci saloni-
ków Kolportera kupili około 50 tys. różnego 
rodzaju książek.
Dużym zainteresowaniem cieszyły się 
kolekcje książkowe. Najpopularniejszymi 
były: kolekcja książek stephena Kinga, „złota 
Kolekcja Daniel steel”, „Mistrzowie polskiej 
fantastyki” oraz saga „siostry ze złotego 
Brzegu”. Wśród pojedynczych tytułów 
wakacyjne „top 5” stanowiły natomiast: 
„Perska zmysłowość” laily Shukri, „Ko-
lejne 365 dni” Blanki lipińskiej, „listy 
zza grobu” remigiusza Mroza, „zranić 
marionetkę” Katarzyny Grocholi oraz 
„złota klatka” camilli lackberg.
W sumie od 1 czerwca do 31 sierpnia br. 
w punktach sieci Kolportera sprzedano  
49 460 egzemplarzy różnego rodzaju książek 
i 3 673 kolorowanki dla dzieci. 
– sezon urlopowy sprzyja czytaniu, więc 
wakacje to dobra pora, jeśli chodzi o sprze-
daż książek. Dominuje literatura popularna. 
Kryminały, romanse, fantastyka, powieści 
obyczajowe zawsze znajdują swoich nabyw-
ców, podobnie jak książki znanych i lubianych 
autorów. sprzedaż książek wspierają też 
w wyraźny sposób akcje promocyjne, organi-
zowane przez wydawców. Bardzo popularne 
– nie tylko w okresie wakacyjnym – stają 
się również kolekcje książkowe, których co 
najmniej kilka mamy stale w swojej ofercie – 
mówi dariusz Materek, rzecznik prasowy 
Kolportera.

18.09.2019

KolPorter W MediacH

duże ułatwienie dla osób  
grających w lotto

z problemem płacenia tylko gotówką za 
zakłady Totalizatora sportowego spotkał 
się z pewnością każdy szukający szczęścia 
w grach losowych. od października na 
klientów Kolportera czeka miła niespodzian-
ka - za swój kupon będą mogli zapłacić 
kartą. Klienci saloników Kolportera, kupu-
jący zakłady Totalizatora sportowego, będą 
mogli zapłacić za nie kartą. – To znaczne 
ułatwienie dla tysięcy graczy, którzy co mie-
siąc odwiedzają nasze punkty – komentują 
przedstawiciele spółki. 
W sieci saloników Kolportera działa obecnie 
587 kolektur. Co miesiąc sprzedają kilka mi-
lionów różnego rodzaju produktów Totalizato-
ra sportowego – m.in. zakłady „lotto”, „Multi 
Multi”, „Mini lotto”, „eurojackpot”, losy oraz 
zdrapki. Dotychczas za wszystkie klienci mu-
sieli płacić gotówką. od października to się 
zmieni – za wszystkie produkty Totalizatora 
sportowego będzie można również zapłacić 
kartą. – Umożliwienie płatności kartą będzie 
z pewnością znaczącym ułatwieniem dla 
wszystkich miłośników gier losowych, którzy 
odwiedzają nasze saloniki. To pokaźna grupa 
klientów, naturalne jest więc, że zależało 
nam, aby możliwie szybko wdrożyć system, 
który ułatwi im zakupy. Jesteśmy obecnie na 
ostatnim etapie prac wdrożeniowych, które 
powinny się zakończyć w ciągu najbliższych 
tygodni – mówi dariusz Materek, rzecznik 
prasowy Kolportera. 

10.09.2019

Mapy na topie

Czy w dobie internetu i GPs-ów ktoś jesz-
cze korzysta z papierowych map? okazuje 
się, że tak. tradycyjne mapy, plany 
miast i przewodniki cieszą się dużym 
wzięciem w punktach sprzedaży obsłu-
giwanych przez Kolportera. zwłaszcza 
w mniejszych miastach. Wydawać by się 
mogło, że kierowca czy grupa turystów, 
pochylonych nad rozłożoną mapą to ob-
razek, który na stałe odszedł do lamusa. 
Przecież dziś wystarczy wpisać w nawi-
gację cel, do którego chcemy dojechać, 
i GPs doprowadzi nas na miejsce i jeszcze 
poradzi, jak ominąć korki. Podobnie jest 
z turystycznymi atrakcjami: wystarczy wy-
googlować i już mamy pełen opis każdego 
miejsca. a jednak…
– Na przełomie kwietnia i maja dostałem 
z Kolportera mapy różnych regionów 
Polski oraz przewodniki turystyczne, 
z opisami szlaków, tras, turystycznych 
atrakcji – opowiada kontrahent Kolportera 
dariusz Kasprzak z Pabianic. – sprze-
dały się prawie natychmiast. Klienci ku-
powali zarówno te zwykłe, papierowe, 
jak i laminowane mapy. Podobnie było 
z przewodnikami, można powiedzieć, że 
zeszły na pniu. zostało mi tylko kilka sztuk 
atlasów „Polska dla dzieci”. Myślę, że duże 
znaczenie miały bardzo atrakcyjne ceny. 
zwykłe mapy kosztowały 8 zł, te lamino-
wane 10 zł. Nie był to więc duży wydatek.

9.08.2019

Twoja reklama!
Kontakt w sprawie reklamy:
t. 41 367 82 24
t. kom. 510 030 119
@ naszkolporter@kolporter.com.pl
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nieproszonym gościem był też ponadmetrowy pyton tygrysi, 
który zawitał do przydomowego ogródka w Gliwicach. „rozgo-
ścił się w nim, a po spałaszowaniu posiłku owinął się wokół pło-
tu” – relacjonuje „Super express”. Właściciele posesji w pierw-
szej chwili myśleli, że gad jest plastikowy i że to żart znajomych. 
Wąż był jednak prawdziwy. Strażacy przewieźli go do leśnego 
pogotowia. Pyton był trzeźwy i nie stawiał oporu. 

Media codziennie przynoszą tysiące informacji 
na różne tematy. Dominują polityka, gospodarka 

i sprawy społeczne, ale pojawiają się też wiadomości 
z gatunku takich, które określa się jako tabloidowe 

lub plotkarskie. Co nie znaczy, że wszystkie są 
niepoważne albo nie są ciekawe. Oto wybrane 

przez nas informacje z ostatniego miesiąca. 

popularny ostatnimi laty reżyser 
patryk Vega w wywiadzie 
dla „urody życia” ogłosił, że 
do 2025 roku zamierza nakręcić 
16 filmów. wychodzi, że każdego 
roku zrealizuje prawie trzy fil-
my. tak, wiemy, że na filmy Vegi 
przychodzą tłumy widzów, ale 
dla nas ta zapowiedź brzmi jak 
groźba. 

44-letni mężczyzna włamał się do domu w kętrzynie przez 

okno w piwnicy. potem poszedł do kuchni, usmażył sobie 

jajecznicę, zjadł ser z lodówki, a wychodząc, zabrał 

butelkę wina, z którą ukrył się w ogrodzie – opisuje to 

zdarzenie „super express”. rabuś szybko został zatrzy-

many, w organizmie miał ponad 2,5 promila alkoholu. 

teraz grozi mu do 10 lat więzienia.
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WiadoMości z druGieJ ręKi

Włamanie w Kętrzynie

Wąż w gościnie
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WiadoMości z druGieJ ręKi

Ministerstwo cyfryzacji opublikowało listę najpopularniejszych 
nazwisk w naszym kraju. W zestawieniu znalazło się aż 290 
tys. pozycji. a czołówka najpopularniejszych nazwisk jest 
następująca: 

1. nowak (204 912 Polaków); 
2. Kowalski / Kowalska (138 612 Polaków); 
3. Wiśniewski / Wiśniewska (110 375 Polaków); 
4. Wójcik (99 464 Polaków);
5. Kowalczyk (97 928 Polaków). 

gwiazda polskiego kabaretu

robert Górski 
wziął ślub z młodszą o 14 lat dziennikarką 
moniką sobień – poinformowały media. 
uroczystość odbyła się w warszawskim 
kościele. para poznała się przed rokiem, 
gdy pan robert udzielił wywiadu pani 
monice. Jak widać, i dziennikarz, 
i kabareciarz to zawody wysokiego 
ryzyka, nie potrafimy tylko ustalić, który 
bardziej. 

Przegląd tabloidowych nagłówków:

Złodziej aparat

Nazwiska Polaków

Małżeństwo Górskiego 

Fotograficzną pamięcią może się pochwalić ja-
poński sprzedawca ysuke taniguchi. dzięki niej 
potrafił zapamiętać dane z kart kredytowych, 
łącznie z 16-cyfrowym numerem, aż 1300 klien-
tów, których obsługiwał w sklepie. zdobyte 
w ten sposób informacje zapisywał w notesie, 
a potem wykorzystywał do zakupów przez inter-
net. złodziej ma znakomitą pamięć, ale inteli-
gencją nie grzeszy. wpadł, ponieważ składając 
zamówienie w internecie, podał… swój domowy 
adres.
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zbadaj się  
z „twoim Stylem”
Październikowe wydanie magazynu 
„Twój sTYl” (Bauer) zaprasza czy-
telniczki do akcji zbadaj się z „Twoim 
sTYleM”. To już jej 24. edycja, 
która potrwa do 31 października. 
Wezmą w niej udział liczne placówki 
medyczne z całej Polski i mobilne 
mammobusy. Redakcja zachęca 
Czytelniczki do skorzystania  
z zamieszczonego w numerze kupo-
nu uprawniającego do 30% zniżki 
do wybranych gabinetów. Gabinety 
oferują badania mammograficzne, 
cytologiczne, UsG piersi, test na 
hPV oraz BRCa1/BRCa2.

okładka z najbogatszą 
kobietą
Bohaterką okładki najnowszego 
wydania dwumiesięcznika „Wy-
sokie obcasy Praca” (agora) jest 
Melinda Gates, najbogatsza kobieta 
świata, informatyczka, ekonomistka 
i filantropka. Jej postać przedstawia 
Iwona Dominik. 
Ponadto, w numerze jak zawsze 
można znaleźć praktyczne informa-
cje i inspiracje związane z pracą, 
pasjami, psychologią, nauką i tech-
nologiami.

Najchętniej 
czytane tytuły
W przypadku czytelnictwa dzienników, tygodników i miesięczni-
ków kobiety najchętniej sięgają odpowiednio po „Fakt”, „życie 
na Gorąco” i „twój Styl”, a mężczyźni po „Przegląd Sportowy”, 
„tele tydzień” i „Komputer świat” – wynika z najnowszego 
raportu Polskich Badań czytelnictwa obejmującego okres  
od sierpnia 2018 do stycznia 2019 roku. 

ogólne wnioski płynące z badania czytelnictwa prasy są takie, że panie 
czytają przede wszystkim tytuły poświęcone modzie, urodzie i życiu gwiazd, 
panowie natomiast wolą wiadomości ze świata sportu, materiały o moto-
ryzacji i komputerach. Wspólnym tematem budzącym zainteresowanie obu 
grup jest telewizja, a ściślej – program telewizyjny. Il
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miesięczniki, mężczyźni 25-59

5,3%

4,8%

4,8%

3,8%
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a teraz dokładniejsze dane. Jeśli chodzi o dzienniki ogól-
nopolskie, w czołówce tych, które wybierają do czytania 
kobiety, są „Fakt” (2,4 proc.), „Dziennik Gazeta Prawna” 
(1,6 proc.) i „Gazeta Wyborcza” (1,6 proc.). U mężczyzn 
pierwsza trójka to: „Przegląd sportowy” (4,5 proc.), „Fakt” 
(3,8 proc.), „Gazeta Wyborcza” (2,5 proc.)
W kategorii tygodników ogólnopolskich panie preferują 
„Życie na Gorąco” (10,6 proc.), „Tele Tydzień” (8,9 proc.) 
i „To & owo” (7,6 proc.), a panowie „Tele Tydzień” (8,2 
proc.), „auto Świat” (7,8 proc.) oraz „angorę” (5,1 proc.).
I jeszcze miesięczniki. Pierwsza trójka u kobiet to „Twój 
styl” (9,1 proc.), „skarb” (8,4 proc.) i „avanti” (5,8 proc.). 
U mężczyzn: „Komputer Świat” (5,3 proc.), „auto Moto. 
Magazyn zmotoryzowanych” (4,8 proc.) i „auto Świat. 
Poradnik” (4,8 proc.). 
Badanie przeprowadzono w grupie kobiet i mężczyzn 
w wieku 25-59 lat. Badanie realizowane jest metodą CaPI 
(face to face) – ankieter przeprowadza wywiad z respon-
dentem przy użyciu komputera, na którym zapisywane są 
odpowiedzi. 

RED

opracowano na podstawie raportu PBc 

miesięczniki, kobiety 25-59

9,1%

5,8%

8,4%

5,7%
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ANGORA®
TYGODNIK

ZMYSŁOWA
ROZKOSZ 
CZYTANIA

PROMOCJA. 5,5 mln dolarów Pol-
ska Fundacja Narodowa zapłaciła 
amerykańskiej firmie profile w serwi-
sach społecznościowych, 
  Rys. T. Wilczkiewicz

Przerwa na reklamę

KARIERA CZEKA. Władze Florydy 
poszukują łowców pytonów, które 
stały się plagą w tym stanie.
 Rys. K. Zalepa

ZMIENIĄ TRASĘ? Ekolodzy żąda-
ją wstrzymania budowy małopolskie-
go odcinka drogi ekspresowej S7, bo 
odkryli tam nory chomika europej-
skiego. Rys. K. Zalepa

E-PAPIEROSY TEŻ SZKODZĄ. 
USA zapowiedziały zakaz sprzeda-
ży elektronicznych papierosów 
 Rys. K. Zalepa

Krótkie
***

Całe nieszczęście nie w tym, że 
na górze łgają, a w tym, że na do-
le wierzą.

***
Ludzie byli wolni, gdy telefony by-

ły na uwięzi.
***

Dożyliśmy czasów, w  których 
dobry pracownik może powiedzieć 
pracodawcy:

– Na pana miejsce jest 10 chęt-
nych.

***
W związku z obecnymi cenami 

warzyw wegetarianie wracają do 
jedzenia mięsa.

***
Jak żyję? A, różnie –  jak źle, to 

pogotowie mnie zabiera, jak dobrze 
– policja.

***
Andrzej po wypadku na skuterze 

cieszył się opinią człowieka z otwar-
tą głową...

***
– Patryk, byłeś w Tajlandii?
– Z żoną to tak, ale tak, to nie.

***
–  Czym podróżują internetowe 

trolle?
– Trolejbusem.

***
Zrzucone na siłowni zbędne ki-

logramy cierpliwie czekały na mnie 
w lodówce.

***
Stosunek narodu do przywódców 

i ich pomników najbardziej szczerze 
wyrażają gołębie.

***
Spędziliśmy noc we dwóch –  ja 

i komar. On śpiewał, ja klaskałem.
***

Dobrze jest mieć własnego ad-
wokata. A jeszcze lepiej – własne-
go prokuratora!

***
Jako że wszystkim nie dogodzisz, 

należy ograniczać się do siebie.
***

Dopiero później Mariolka zrozu-
miała, że nieznajomy mówiąc: „Daj 
mi swój telefon”, nie ma zamiaru do 
niej zadzwonić.

***
Doświadczony nurek wypływa po 

trzech minutach, niedoświadczony 
– po trzech dniach.

***
W tym małżeństwie to Marian 

zawsze ma ostatnie słowo do po-
wiedzenia. Brzmi ono: „Tak jest, 
kochanie!”

***
Zmarł dyrektor kina. Po-

grzeb w czwartek o 10.30, 12.40, 
14.50 i 19.00.

Internet
–  Moje hobby to akwarystyka. 

Mogę godzinami siedzieć i przyglą-
dać się rybkom w moim akwarium.

– A twojej żony to nie wkurza?
– A co ją obchodzi, co ja w biu-

rze robię?
***

– A ty jesteś dziecko ślubne czy 
nieślubne?

– Tak pół na pół.
– ???
– Ojciec żonaty, matka panna...

Cwane gapy
Czterej Polacy i Ukrainiec wę-
drowali beztrosko po lasach 

woj. warmińsko-mazurskiego. Aż 
w  niedozwolonym miejscu minęli 
pas graniczny dzielący Polskę od 
Rosji i nacięli się na Straż Granicz-
ną. Niezbici z pantałyku wyjaśnili, że 
zapomnieli, jak wygląda granica 
państwa, i przyszli ją sobie obejrzeć, 
ale celników to nie przekonało. Po-
dróż zagraniczna była jednak nie-
droga – po tysiąc złotych od łebka.

Na podst. www.wegorzewo.wm.pl

Susza!
Mieli ikrę dwaj mieszkańcy Gru-
dziądza chcący ukraść piwo 

z marketu. Nie zadowolili się bowiem 
pojedynczymi flaszkami, tylko od razu 
szarpnęli po skrzynce na osobę. Fakt, 
mieli też  2 i 3 promile we krwi, toteż mo-
gli nie zauważyć, że w skrzynkach rze-
czywiście są flaszki, tyle że puste. Za-
uważył ich za to pracownik sklepu i teraz 
grozi im do dziesięciu lat odwyku.
 Na podst. „Gazety Pomorskiej”

Porsche najgorsze
Pieniądze za często robią za 
protezę rozsądku i kultury oso-

bistej. Jak w przypadku kierowcy por-
sche, który gadając przez telefon za 
kółkiem, wjechał w ulicę z zakazem ru-
chu. Tym razem miał pecha, bo zauwa-
żył to policjant, który dogonił i zatrzy-
mał go na rowerze. Jak się okazuje, po 
raz kolejny. A że nawet superbryką nie 
można jeździć bez uprawnień, jej wła-
ścicielowi grozi do 5 lat więzienia.
 Na podst. „Super Expressu”

Zapakerowany
Mięśnie czy raczej chęć ich po-
siadania przesłoniły trzeźwość 

myślenia młodziana, który w łódzkim 
supermarkecie wykombinował, jak nie 
przepłacić za odżywki na porost mu-
skułów. Zważył je więc na stoisku wa-
rzywnym i przemetkował, chcąc mieć 
zniżkę z 400 na 11 zł. Nim „warzyw-
ka” zweryfikowała kasjerka, niedoszłe-
go kulturystę nakryła ochrona sklepu.
 Na podst. „Expressu Ilustrowanego”

Sztukmistrz spod Lublina
Ma dar przekonywania mężczy-
zna grasujący w  Łukowie. Bo 

wmówił miejscowemu staruszkowi, że 
jest węgierskim lekarzem z niefartem. 
Nie dość bowiem, że zgubił drogę do 
Lublina, to na domiar złego skończyło 
mu się paliwo. Senior, na fali współczu-
cia, kupił odeń trzy zegarki, dwie atrapy 
kamer i  dwie opaski ortopedyczne 
w niezwykle niskiej cenie 3 tys. zł. W tym 
czasie sąd w Montanie wymyślił sposób 
na różnej maści oszustów, każąc dwóm 
mataczom nosić tabliczki z napisem: 
„Kłamałem. Nie jestem weteranem”.
 Na podst. inform. prasowych
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Przepis pochodzi z czasopisma 
Pyszna Kuchnia 3/2019 Przepisy na Thermomix®

Z niecierpliwością
czekamy
na zimę

CHLEB JOGURT OWY
         na zakwasie

Na jeden chleb 
(ok. 12 kromek)

 Przygotowanie: 10 minut
 Oczekiwanie: godzina
 Pieczenie: 45 minut 

Ciasto:
» 300 g mąki pszennej typ 

1050
» 180 g mąki żytniej typ 

1150
» 75 g płynnego naturalne-

go zakwasu żytniego
» łyżeczka cukru
» łyżka soli
» 20 g świeżych drożdży
» 150 g chudego jogurtu 

w temperaturze pokojo-
wej

» ok. 150 g letniej wody

Ponadto:
» mąka do oprószenia blatu 

roboczego
» woda do posmarowania

Przygotowanie:
1 Wszystkie składniki cias-
ta włożyć do naczynia 
miksującego i wyrabiać 
1 i 1/2 minuty/interwał
na jednolite ciasto. Przykryć 
i odłożyć w ciepłe miejsce do 
wyrośnięcia na ok. 30 minut.

2 Ciasto jeszcze raz zagnieść 
na oprószonym mąką blacie 
roboczym i uformować z nie-
go kulę. Włożyć do posypa-
nego mąką koszyka na chleb 
albo foremki wyłożonej pa-
pierem do pieczenia. Przykryć 
i odstawić w ciepłe miejsce 

do wyrośnięcia na kolejne 
30 minut.

3 Rozgrzać piekarnik do 
240˚C. Bochenek kilkakrot-
nie naciąć ostrym nożem 
na głębokość ok. 1 cm 
i posmarować wodą. 
Piec chleb ok. 10 minut na 
najniższej półce rozgrzanego 
piekarnika. Po 10 minutach 
obniżyć temperaturę do 
200˚C. Piec jeszcze 35 minut. 
Po upieczeniu zostawić chleb 
do ostygnięcia na kratce ku-
chennej.
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Doskonale smakuje 
zarówno ze słodkimi, 
jak też pikantnymi 
dodatkami

reklama BPV_PKuch19003.indd   1 18.09.2019   09:10:17
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Michał Wójcik, emil Marat, 
Stanisław aronson
Wojna nadejdzie jutro
znak literanova, s. 288

Książka jest wywiadem ze stanisławem 
aronsonem, człowiekiem legendą. Jako 
osiemnastolatek uciekł z transportu 
do Treblinki. on ocalał, a cała jego 
rodzina mieszkająca w Polsce została 
zamordowana. Należał do Kedywu, czyli 
aK-owskiej elity, walczył w powstaniu 
warszawskim. Po wojnie wyjechał do 
Izraela. Tam był oficerem izraelskiej 
armii, ale też nieformalnym rzecznikiem 
czy też obrońcą polskości.
Rozmowa dotyczy przeszłości i współ-
czesności, a 94-letni dzisiaj aronson 
mówi rzeczy ważne i nie dla wszystkich 
przyjemne. Uważa np., że w czasie woj-
ny więcej korzyści byłoby z likwidowania 
szmalcowników, niż z akcji dywersyjnych 
podziemia. szanując heroizm powstań-
ców, ostro potępia decyzję o wybuchu 
powstania. 
Ten, kto czytał wcześniejsze książki 
Marata i Wójcika, wie, że nie są oni 
grzecznymi potakiwaczami, dzięki cze-
mu ten wywiad czyta się z wypiekami 
na twarzy. 

Wojciech chmielarz
„rana”
Marginesy, s. 380

Nowa powieść jednego z najwyżej 
ocenianych i najchętniej czytanych 
współczesnych pisarzy. Najpierw 
pod kołami pociągu ginie Marysia, 
uczennica ekskluzywnej prywatnej 
szkoły na warszawskim Mokotowie. 
Jej nauczycielka, elżbieta, rozpoczy-
na prywatne śledztwo, ale wkrótce 
sama ginie, a ciało znika. Jedynymi 
osobami, które cokolwiek widziały, 
są Gniewomir, nieprzystosowany 
społecznie chłopak zafascynowany 
seryjnymi zabójcami, i Klementyna, 
nauczycielka na życiowym zakręcie, 
której wydaje się, że praca w powa-
żanej szkole to uśmiech od losu. Nic 
bardziej mylnego. Żadne z nich nie 
chce angażować się w tę sprawę – 
każde z nich ma swoje powody – ale 
żadne nie ma wyjścia.
Gdyby wiedzieli, dokąd zaprowadzi 
ich to śledztwo, nigdy by się na to nie 
odważyli. szkoła okazuje się pełna 
tajemnic. Podobnie jak pracujący 
w niej nauczyciele… „Rana” to bezlito-
sne studium zła uśpionego w zaciszu 
domowego ogniska. 

ryszard Wolański
„tango milonga”
Rebis, s. 416

„Tango milonga, czyli co nam zostało 
z tamtych lat” to czarująca opowieść 
o tętniącej życiem międzywojennej 
Warszawie i losach andrzeja Własta  
– najpopularniejszego i najpłodniejsze-
go przedwojennego tekściarza, twórcy 
przebojów eugeniusza Bodo, zuli 
Pogorzelskiej czy hanki ordonówny. 
Książka, dzięki unikatowym fotogra-
fiom i dołączonej płycie z kultowymi 
utworami lat 20. i 30. xx wieku, 
przywraca życie temu, co dzisiaj 
wspominamy z sentymentem.
andrzej Włast był jedną z najważniej-
szych postaci międzywojennej polskiej 
estrady. Tworzył niezapomniane do 
dziś przeboje dla ówczesnych super-
gwiazd rewii i teatrów – lody halamy, 
eugeniusza Bodo, ludwika sem-
polińskiego, hanki ordonówny i zuli 
Pogorzelskiej. To on zresztą wymyślił 
słowo „przebój” jako zamiennik dla 
niemieckiego „szlagieru”. Niestety los 
obszedł się z nim tragicznie. Wkrótce 
po wkroczeniu hitlerowców do War-
szawy trafił na roboty przymusowe, 
a następnie do getta.

Katarzyna Michalak 
„Marzycielka”
Wydawnictwo WM, s. 312

Trzecia część autorskiej trylogii. 
Jeżeli ewie Kotowskiej wyda-
wało się, że poznała smak sa-
motności, była w błędzie. Teraz 
dopiero, gdy straci ukochanego 
mężczyznę i najbliższych przy-

jaciół, doświadczy prawdziwej 
samotności. Jednak los, dotąd 
tak okrutny, ma dla ewy parę 
niespodzianek. Gdy tylko kobieta 
odnajdzie siłę, by odbudować 
z gruzów swój świat, odnajdzie 
swoje miejsce na ziemi, pojawią 
się nowe przyjaźnie, a promyk 
nadziei, że będzie lepiej, musi 
być, prawda?, nieśmiało rozproszy 
mrok. Miłość… o nie. ewa jest 

bardzo ostrożna z powierzaniem 
serca w czyjeś ręce. Przyjaźnić 
się z mężczyznami? Tak, jak naj-
bardziej, ale pokochać? Nie. Jej 
szczere uczucia zostały tyle razy 
podeptane, miłość odrzucona, 
a ona sama zdradzona, że trzyma 
serce pod kluczem. Czasem 
tylko tęskni za Tym Jedynym, za 
bliskością, jakiej przyjaciele dać 
ewie nie mogą. 

doBre do czytania
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PATENTY PATENTY

Dokładnie połowa kalorii, których sobie dostarczasz, 
powinna pochodzić z węglowodanów. Ludzie, którzy jedzą 

właśnie w taki sposób, żyją statystycznie najdłużej. 

ZIMNY CHÓW 

UPIJ BAKTERIE
Od niedawna wiadomo,  
że prawidłowa flora bakteryjna  
w jelitach ma bardzo korzystny 
wpływ na zdrowie. A co ma 
dobry wpływ na florę? Czer-
wone wino! Ustalili to uczeni 
z King’s College. Uwaga! Mowa 
tu o lampce lub dwóch dzien-
nie, a nie całej butelce. 

Wydaje Ci się, że ciśnienie 
warto zacząć mierzyć dopiero 
po 40? To może być błąd, gdyż, 
jak donosi „Lancet Neurology”, 
podwyższone ciśnienie u trzy-

dziestoparolatków zwiększa 
ryzyko problemów z pamięcią 

na emeryturze. A obniżenie 
ciśnienia nie jest takie trudne. 

Wystarczy trochę więcej się 
ruszać i jeść trochę mniej soli. 

NIE PRZEGAP DEPRESJI
Jeżeli Twoja przyjaciółka, siostra czy mama uwielbia 
np. fotografować, chodzić po górach albo tańczyć, ale 
nagle porzuca to hobby, może to być znak, że cierpi 
na depresję. A gdy dołącza się do tego nadużywanie 
alkoholu, problemy z pamięcią i snem, to być może 
czas namówić ją na wizytę u psychiatry – najwyżej 
okaże się, że nic jej nie jest, a Ty jesteś przewrażli-
wiona. To jest to lepsze zakończenie.

Wystarczy o tyle minut skrócić sen, żeby odczuć spadek 
wydajności w pracy. Trudniej jest się skupić, podjąć  
decyzję lub wymyślić coś pomysłowego. Na szczęście 
20-minutowa drzemka przywraca energię.

16
WIĘCEJ NABOI 

Jeżeli staracie się o dziecko i na razie nie ma 
sukcesów, spróbuj obniżyć nieco temperaturę. 

Nie w łóżku, oczywiście. W łazience. 
U mężczyzn, którzy przestali brać gorące 

prysznice, zwiększyła się liczba plemników 
w nasieniu. 

 
LEPSZY NASTRÓJ 

Zimna hydroterapia, czyli np. kilkuminutowy 
naprawdę zimny prysznic, może zwiększyć 

poziom beta-endorfin we krwi. 
 

MNIEJ CHORÓB 
Traktowanie organizmu zimną wodą  

przyspiesza metabolizm i zwiększa produkcję 
białych krwinek, które są odpowiedzialne za 

zwalczanie infekcji.

50%

CZASAMI WARTO WYJŚĆ ZE STREFY CIEPLNEGO KOMFORTU. 
ZOBACZ, CO MOŻESZ ZYSKAĆ.

    Zanim wyjdziesz na trening 
na zewnątrz, sprawdź stan 
powietrza. Jeśli jest mocno 

zanieczyszczone, lepiej idź do 
siłowni lub potrenuj w domu. 

SMOG!

 
skurczowe < 120 
rozkurczowe < 80

OPTYMALNE  
CIŚNIENIE 

KRWI

Reklama MH i WH do Kolportera 193x268 10_2019.indd   1 20.09.2019   15:30:06



1. W latach 70 ubiegłego wieku 
tygodnik ten osiągał nakład 
3 mln egzemplarzy. Mowa o: 

a) „Kobiecie i Życiu” 
b) „Przyjaciółce” 
c) „Kulturze” 

2. Komiks „tytus, romek 
i a’tomek” ukazywał się na 
łamach: 

a) „Płomyka”
b) „sztandaru Młodych” 
c) „Świata Młodych” 

3. założycielem „tygodnika 
Powszechnego” był 
kardynał:

a) stefan Wyszyński 
b) adam sapieha 
c) Karol Wojtyła 

4. równie dużym nakładem 
jak ogólnopolska „trybuna 
ludu” mógł się pochwalić 
dziennik regionalny: 

a) „Głos Wybrzeża” 
b) „Gazeta Krakowska” 
c) „Trybuna Robotnicza” 
 
5. Kolarski Wyścig 

Pokoju „trybuna ludu” 
organizowała wspólnie 
z dziennikami z dwóch 
krajów: 

a) NRD i zsRR 
b) Czechosłowacji i NRD 
c) Czechosłowacji i zsRR 

6. Pierwszy numer „życia 
Warszawy” ukazał się 
w roku:

a) 1944 
b) 1945 
c) 1948 

7. tygodnik „Polityka” powstał 
w miejsce zlikwidowanego 
przez komunistyczne władze 
tygodnika: 

ocena odpowiedzi (za każdą poprawną odpowiedź 1 pkt):
8-10 pkt. /10 – Gratulacje! Wykazałeś się wiedzą o tytułach prasowych ukazujących się w czasach PRl-u. 
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 – Możemy mieć tylko nadzieję, że w kolejnym quizie pójdzie Ci dużo lepiej.

Odpowiedzi: 1b, 2c, 3b, 4c, 5b, 6a, 7a, 8c, 9c, 10b. 

Październikowy quiz poświęcony jest rynkowi prasowemu, 
ale nie temu współczesnemu, tylko z czasów Polskiej 
rzeczpospolitej ludowej. nie zawsze jest łatwo, pytamy m.in. 
o tytuły prasowe, które już się nie ukazują. zapraszamy do 
zabawy – prawidłowe odpowiedzi znajdują się na dole strony.

Quiz Pr
a

S
o

W
y

a) „Po Prostu” 
b) „odrodzenie” 
c) „Tygodnika Demokratycznego” 

8. Stefan Wiechecki „Wiech” 
publikował swoje felietony 
na łamach:

a) „Kultury” 
b) „szpilek” 
c) „expressu Wieczornego” 

9. aleksander Kwaśniewski był 
redaktorem naczelnym:

a) „sztandaru Młodych”
b) „Trybuny ludu” 
c) tygodnika „Razem” 

10. rysunki z profesorem 
Filutkiem zbigniew lengren 
zamieszczał w: 

a) „Polityce” 
b) „Przekroju” 
c) „Karuzeli” 
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Warto Polecić/noWości W oFercie

życie Po życiu nr 1/2019
Miesięcznik
Cena: 2,99 zł
Wydawca: edipresse Polska

Nowy magazyn z segmentu true story „Życie po życiu”. W każdym, w pełni kolorowym wydaniu 
czytelnicy znajdą wiele historii z życia prawdziwych ludzi, którzy przeżyli wydarzenia nie z tego 
świata. Poznamy opowieści o śmierci klinicznej, rozmowach z duchami, a nawet o podróżach 
w czasie. Ponadto dla miłośników świata magicznego: numerologia, zaklęcia i magia kamieni. 
W sprzedaży od 16 października br.

SoFty MelMito SliMe

Cena: 12,99 zł
Producent: sababam 

W plastikowym kuferku znajduje się 
slime, który bardzo łatwo się ugniata, 
daje się rozciągać na wszystkie strony 
i do tego pachnie! W każdym pudełku 
jest slime w dwóch kolorach oraz 
kolorowe kuleczki, które wymieszane 
ze slimem tworzą zabawne kształ-
ty i wzory. Warto też zrobić z niego 
małe piłeczki, które będą się wysoko 
odbijać!

ice dreaM MelMito 
SliMe

Cena: 12,99 zł
Producent: sababam 

W pudełku znajduje się plastikowa 
zabawka w kształcie loda w wafelku 
wypełniona slimem oraz kolorowe 
kuleczki, które można z nim mieszać. 
slime może być np. brokatowy, me-
taliczny albo świecić w ciemnościach. 
Do zebrania jest 16 różnych lodów. 
slime to niezwykła substancja, która 
łatwo się ugniata, daje się rozciągać 
na wszystkie strony i do tego pachnie!

BiG ice dreaM MelMito 
SliMe

Cena: 9,99 zł 
Producent: sababam 

Big Ice Dream to slime w kształcie 
lodów na patyku. W każdym pudełecz-
ku znajduje się półprzezroczysty slime 
wymieszany z kolorowymi groszkami 
i confetti. Każdy z nich inaczej pachnie 
i ma inny kolor. Do zebrania jest aż  
8 slime’owych lodów. slime to niezwy-
kła substancja, która łatwo się ugnia-
ta, daje się rozciągać na wszystkie 
strony i do tego pachnie! 

WścieKŁe PtaKi nr 1/2019, WścieKŁe PtaKi nr 2/2019 
Dwa razy w roku
Cena: 24,99 zł 
Wydawca: edipresse Kolekcje

Kolorowy magazyn pełen rozrywki i zabawy ze złymi ptakami. Mnóstwo humoru dla 
fanów angry Birds i ich maluszków hatchlings. z pierwszym wydaniem Czytelnicy 
otrzymują bombowy komplet: słuchawki z Czerwonym i etui. W kolejnym numerze 
zestaw kreatywny: gumolina w czterech kolorach i akcesoria. Nr 1 w sprzedaży od 
8 października, nr 2 – od 17 października br.
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Wos łazika przypieczętowała ogólno-
planetarna burza, która szalała na 

Marsie w czerwcu ubiegłego roku. Urzą-
dzenie zameldowało się po raz ostatni 

Amerykańska Narodowa Agencja Aeronautyki i Przestrzeni Kosmicznej (NASA)  
przeprowadziła ostatnią próbę kontaktu z łazikiem Opportunity. Niestety była ona 
nieudana. Rekordowa misja dobiegła końca.

WYDAWNICTWO AMCONEX POLECA:

Udana misja na Marsie zakończona
DZIELNY ŁAZIK POSZEDŁ DO PIACHU!

10 czerwca 2018 roku i od tego czasu 
milczy. Już wtedy było wiadomo, że po-
jemność baterii była na bardzo niskim 
poziomie.

Po ponad 800 próbach kontaktu 
z Opportunity ogłaszamy zakończenie 
udanej misji na Marsie – powiedział Jim 
Bridenstine, administrator NASA.

Łazik Opportunity, wraz z bliźniaczym 
urządzeniem o nazwie Spirit, które prze-
stało odpowiadać w 2011 roku, wylądo-
wał na Marsie w 2004 roku. Jego misja 
miała trwać trzy miesiące, ale ostatecznie 
rover badał planetę przez prawie 15 lat.

Łazik pokonał łącznie 45 km, najwię-
cej ze wszystkich urządzeń tego typu. 
W 2005 roku utknął w wydmie na prawie 
dwa miesiące. Wielu spisało go wówczas 
na straty, ale maszyna stopniowo wydo-
stała się z niebezpiecznej pułapki. Co 
więcej udało jej się też zbadać zdradliwą 
wydmę.

Największym i naprawdę przełomowym 
odkryciem Opportunity było odnalezienie 
hematytu. Był to pierwszy pewny dowód 
na to, że na Marsie była kiedyś woda.      (RED)

Łazik Opportunity pokonał na powierzchni Marsa 45 kilometrów

śWiat JaK na dŁoni/

www.msz.com.plDział dystrybucji: dystrybucja@msz.com.pl, tel. +48 22 870 53 43

Październikowe nowości w ofercie
Media Service Zawada

MEDIA SERVICE ZAWADA

24,99 zł 24,99 zł

19,99 zł22,99  zł 19,99 zł

12,99 zł
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Jak legalnie 

zatrudnić obcokrajowca 
Przepisy dotyczące zatrudniania cudzoziemców mogą sprawiać problemy nawet przedsiębiorcom, którym 
te reguły z pozoru nie są obce. aktów prawnych i tzw. stanów faktycznych, z jakimi spotykają się praco-
dawcy, jest bardzo dużo, więc łatwo jest popełnić błąd, który może mieć poważne konsekwencje.

PoradniK SPrzedaWcy

Coraz większą grupą osób podejmu-
jących pracę w Polsce są cudzoziem-
cy. są to głównie obywatele Ukrainy, 
ale także osoby mające obywatelstwo 
innych państw.

Przekroczenie granicy
obcokrajowiec przekraczający granicę 
Rzeczypospolitej Polskiej z zamiarem 
pobytu długoterminowego musi mieć 
przede wszystkim ważny dokument 
podróży. obligatoryjne jest 
również posiadanie ubezpie-
czenia zdrowotnego (w rozu-
mieniu przepisów ustawy  
z 27 sierpnia 2004 roku 
o świadczeniach opieki zdro-
wotnej finansowanych ze środków 
publicznych) lub podróżnego ubezpie-
czenia medycznego. To ostatnie musi 
opiewać na minimum 30 000 euro, 
być ważne przez okres planowanego 

pobytu cudzoziemca na terytorium 
RP, pokrywać wszelkie wydatki 
związane z koniecznością podróży 
powrotnej z powodów medycznych, 
potrzebą pilnej pomocy medycznej, 
nagłym leczeniem szpitalnym lub ze 
śmiercią. Ubezpieczyciel zobowiązuje 
się do pokrycia kosztów udzielonych 
ubezpieczonemu świadczeń zdrowot-
nych bezpośrednio na rzecz podmiotu 
udzielającego takich świadczeń  

na podstawie wystawionego przez 
ten podmiot rachunku (w przypadku 
wjazdu na podstawie wizy krajowej).
osoba wjeżdżająca do Polski 
w celach zarobkowych musi również 

mieć pieniądze na pokrycie kosztów 
planowanego pobytu oraz podróży 
powrotnej do kraju pochodzenia lub 
zamieszkania.

dokument pozwalający  
na pobyt
W zależności od kraju pochodzenia 
i posiadanego obywatelstwa cudzo-
ziemcy mogą przebywać  
na terytorium Polski na podstawie 

wizy schengen, wizy długotermi-
nowej czy karty pobytu. Mogą się 
również znaleźć w naszym kraju 
w ramach ruchu bezwizowego, 
jednak w takim przypadku pobyt 
każdorazowo jest limitowany 

– najczęściej do 90 dni w okresie 
180-dniowym.
Typowymi dokumentami, które 
uprawniają do wykonywania pracy, 
są np. wiza 05, 05a, 06 czy wiza 

Cudzoziemiec nie może 
pracować w Polsce, jeśli 

przebywa w naszym kraju na 
podstawie wizy turystycznej
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PoradniK SPrzedaWcy

schengen. Do wniosku o wydanie 
wizy trzeba dołączyć zezwolenie  
na pracę albo pisemne oświadczenie 
pracodawcy o zamiarze powierzenia 
cudzoziemcowi wykonywania pracy 
(jeżeli zezwolenie na pracę nie jest 
wymagane). Te dokumenty gromadzi 
zatrudniający. 

legalizacja pracy
Jeżeli dokument pobytowy, jaki 
ma obcokrajowiec, nie uprawnia 
do podjęcia pracy, przedsiębiorca, 
który chce go zatrudnić, musi podjąć 
działania legalizacyjne. Jednym 
z dokumentów legalizujących jest 
zezwolenie na pracę sezonową 
wydawane przez starostę właściwe-
go ze względu na siedzibę firmy lub 
miejsce zamieszkania zatrudniające-
go. Pozwolenie to przyznawane jest 
maksymalnie na 9 miesięcy w roku 
kalendarzowym.

z oświadczeniem łatwiej
Ułatwienia w zatrudnianiu na terenie 
RP odnoszą się do obywateli arme-
nii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Rosji 
i Ukrainy. W ich przypadku wystar-

czające jest oświadczenie o powie-
rzeniu wykonywania pracy cudzo-
ziemcowi. Może być ono wydane 
maksymalnie na 6 miesięcy w ciągu 
roku kalendarzowego, wiąże się 
z opłatą w wysokości 30 zł i obliguje 
zatrudniającego do poinformowania 
powiatowego urzędu pracy w ciągu  
7 dni o tym, czy obcokrajowiec podjął 
pracę, czy nie.

zezwolenie na pracę
zezwolenie na pracę jest wydawa-
ne na wniosek przedsiębiorstwa 
powierzającego wykonywanie pracy 
cudzoziemcowi przez wojewodę wła-
ściwego ze względu na siedzibę firmy 
lub miejsce zamieszkania osoby, do 
której ona należy. Ten dokument 
określa pracodawcę, stanowisko 
lub rodzaj pracy wykonywanej przez 
cudzoziemca oraz warunki zatrudnie-
nia. Jest ważny przez określony czas, 
jednak nie dłużej niż trzy lata.
Istnieje pięć rodzajów zezwoleń  
na pracę:
zezwolenie typu a – cudzoziemiec 
wykonuje pracę w Polsce na pod-
stawie umowy o pracę lub umowy 

NAJCHĘTNIEJ CZYTANY PORTAL BRANŻY FMCG!
PORTAL
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cywilnoprawnej z pracodawcą, 
który ma firmę w Polsce lub mieszka 
w naszym kraju;
zezwolenie typu B – obcokrajo-
wiec pełni funkcję członka zarządu 
przedsiębiorstwa wpisanego do KRs 
przez minimum 6 miesięcy w ciągu 
kolejnych 12 miesięcy;
zezwolenie typu c – cudzozie-
miec wykonuje pracę u pracodawcy 
zagranicznego i jest delegowany 
do Polski na ponad 30 dni w roku 
kalendarzowym;
zezwolenie typu d – obcokrajo-
wiec wykonuje pracę u pracodawcy 
zagranicznego nieposiadającego 
zorganizowanej działalności w Polsce 
i jest delegowany do Polski w celu 
realizacji usługi eksportowej;
zezwolenie typu e – cudzozie-
miec wykonuje pracę u pracodawcy 
zagranicznego i jest delegowany na 
terytorium Polski na co najmniej 30 
dni w ciągu kolejnych 6 miesięcy.

Joanna Torbé
Kancelaria adwokacka
Joanna Torbé & Partnerzy
artykuł ukazał się w „Wiadomościach handlo-
wych” nr 178 
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2004

23
październik

Tego dnia istniejąca od 2001 r. firma Kolporter saloniki Prasowe, któ-
ra zarządzała siecią saloników Kolportera, zmieniła nazwę na Kolporter 
sieci handlowe. Do zadań spółki należało zarządzanie również innymi 
sieciami własnymi, które tworzono w tamtym czasie – m.in. salonami 
multimedialnymi. obecnie nie ma oddzielnej firmy zarządzającej saloni-
kami prasowymi. zajmują się tym działy wchodzące w skład Kolporte-
ra. Na zdjęciu: salon multimedialny w Warszawie. 

KartKa z Kalendarza

oddziaŁ Bia ŁoStocKi 
dyStryBucJi PraSy
15-688 Białystok
ul. Przędzalniana 8
tel. 85 87 70 900
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 22 do 27
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. 58 732 51 22 do 27
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 24
lublin@kolporter.com.pl
oddziaŁ ŁódzKi 
dyStryBucJi PraSy
93-253 Łódź
ul. Poli Gojawiczyńskiej 22
tel. 42 288 04 11-12,
fax 42 288 04 14
lodz@kolporter.com.pl

od dziaŁ olSztyńSKi 
dyStryBucJi PraSy
10-683 olsztyn
ul. augustowska 23 a
tel. 22 355 05 00, 355 04 00
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. 12 25 49 700
rzeszow@kolporter.com.pl
oddziaŁ SzczecińSKi 
dyStryBucJi PraSy
70-789 szczecin
ul. Dąbska 69
tel. 91 881 35 88 
fax 91 881 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 06
fax 71 73 44 531
wroclaw@kolporter.com.pl
oddziaŁ zielonoGórSKi 
dyStryBucJi PraSy
65-001 zielona Góra 
al. zjednoczenia 102 B
tel. 61 624 66 77
fax 61 624 66 11
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
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Duży wybór kalendarzy Wydawnictwa KALPOL.BIS
Zamów w Kolporterze!
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www.kolporter.com.pl

USŁUGI 
MAGAZYNOWE

USŁUGI 
TRANSPORTOWE

PRENUMERATA

DYSTRYBUCJA 
PRASY I KSIĄŻEK

Nie tylko dostawa prasy


