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Aby zamówić ekspozytor, 
zadzwoń: 510 030 759, 502 715 039

O kolekcji MOJI POPS
czytaj na stronie 21!

Aby zamówić ekspozytor, 
zadzwoń: 510 030 759, 502 715 039

O kolekcji MOJI POPS
czytaj na stronie 21!

WYMIAR EKSPOZYTORA: 
wysokość: 141 cm, 
szerokość: 39,5 cm, 
głębokość: 23 cm.



Nikt nie ma wyłączności 

Supermarkety, hipermarkety i dyskonty to już codzienność dla wielu pol-
skich konsumentów, wydawać by się nawet mogło, że zdominowały rodzimy 
rynek, ale czy tak jest w istocie? Wprawdzie sklepów małoformatowych 
z różnych powodów co roku ubywa, to jednak właśnie one w dalszym ciągu 
stanowią o sile polskiego handlu, a Polacy wciąż robią w nich zakupy. 
Kupują tam również prasę, ponieważ kioski już dawno straciły wyłączność 
na sprzedaż gazet i czasopism. 
Szeroko piszemy o tym w marcowym „Temacie numeru”, pokazując, jaką 
ewolucję przeszła w ostatnich dziesięciu latach struktura polskiego handlu, 
a także, jakie zmiany nastąpiły w sprzedaży prasy. Uzupełnieniem głów-
nego tematu jest artykuł o dostawach prasy do miejscowości liczących 
poniżej 5 tysięcy mieszkańców. Okazuje się, że liczba punktów handlowych 
w małych miejscowościach, do których Kolporter dostarcza prasę, w ubie-
głym roku wzrosła o 43. proc. w porównaniu do roku 2017. 
A gdyby ktoś chciał się dowiedzieć, na czym polega praca kierownika 
Regionalnej Sieci Sprzedaży, to zachęcam do przeczytania rozmowy z Nor-
bertem Malinowskim z katowickiego Oddziału Kolportera, który opowiada 
o specyfice zajmowanego przez siebie stanowiska. 
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Redaktor naczelny
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temat miesiąca

Na przestrzeni ostatnich lat zmienił się podział polskiego rynku pod względem 
formatów punktów sprzedaży. ubyło małych indywidualnych sklepów i kiosków, 
przybyło natomiast supermarketów, dyskontów i sklepów convenience. Kolporter 
od lat dostosowuje się do zmian na rynku, docierając z dostawami do wszystkich 
formatów, które mają w ofercie prasę. 

Tak zmienił się 
polski handel

Sporo osób pamięta czasy, gdy 
podstawowe zakupy robiło się 
w sklepach osiedlowych: nabia-
łowych, mięsnych i warzywnych, 
natomiast prasę kupowało się 
wyłącznie w kioskach. Tak było 
jeszcze na początku lat 90. Ale 
handel przeszedł ewolucję związaną 
ze zmianą zwyczajów zakupo-
wych, demografią, stylem życia. 
zaczęły znikać pojedyncze sklepy 
osiedlowe, pojawiły się supermar-
kety i hipermarkety, potem doszły 
dyskonty. Największe formaty cały 
czas funkcjonują, jednak ostatnimi 
laty można obserwować powrót do 
łask klientów mniejszych sklepów, 
głównie typu convenience.
Wraz z ewolucją handlu zmieniał 
się rynek sprzedaży prasy. Tutaj 
warto przypomnieć, że Kolporter 

był pierwszym, który przełamał 
monopol kiosków na sprzedaż 
prasy – punktami, od których firma 
za sprawą swojego właściciela 
Krzysztofa Klickiego rozpoczęła 
w 1990 r. dystrybucję gazet, były 
sklepy „Społem”. Dzisiaj sklepy 
spożywcze i spożywczo-przemysło-
we, również te zrzeszone w sieciach 
handlowych, to największa grupa 
placówek oferujących prasę. 

Jedni tracą, inni zyskują
Przyjrzyjmy się wynikom firmy 
badawczej Nielsen. W 2008 roku 
w Polsce było 134 838 sklepów 
wszystkich formatów, podczas 
gdy na koniec ubiegłego roku już 
tylko 99 147. Szczególnie widocz-
ny jest spadek w kanale kiosków. 
W 2008 r. ich liczba wynosiła 

22 015, a w 2018 – 10 171. 
z rynkowej mapy zniknęło też sporo 
małych sklepów spożywczych 
o powierzchni do 100 m kw., ich 
liczba zmalała z 92 374 (2008) do 
60 242 (2018).
Jednych ubywa, innych przybywa. 
Według Nielsena do tej drugiej gru-
py zaliczają się dyskonty, których 
w 2008 było 1 756, a w ubiegłym 
roku już 4 007. liczba sklepów 
spożywczych o powierzchni 101-
300 m kw. zwiększyła się z 5 444 
(2008) do 8 931 (2018), a super-
marketów z 2 303 (2008) do  
3 281 (2018). Wzrost liczby hiper-
marketów nie jest już tak wyraźny: 
od 267 (2008) do 341 (2018). Od 
dziesięciu lat na podobnym pozio-
mie utrzymuje się liczba stacji paliw, 
oscylując wokół 6 500 punktów. 
– zmiany w strukturze handlu 
w Polsce odzwierciedlają wielolet-
nie trendy europejskie – z roku na 
rok spada liczba sklepów małofor-
matowych – komentuje małgorza-
ta Głos, ekspertka firmy Nielsen. 
– W ciągu dekady liczba najmniej-

Maciej Ptaszyński, dyrektor generalny Polskiej Izby 
Handlu: ‒ Z punktu widzenia małych sklepów, które nie 
mogą liczyć na preferencyjne traktowanie przez produ-
centów, kluczową sprawą w nawiązaniu walki konkurencyj-
nej jest integracja w grupach zakupowych lub sieciach 
franczyzowych szczególnie zorganizowanych wokół sil-
nych integratorów hurtowych. Pozwala to na korzysta-
nie z efektu skali przy zakupach, tworzenie wspólnego 
marketingu, dobór asortymentu, tak aby móc konkurować 
jego rozpiętością. 
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temat miesiąca 

Tak zmienił się 
polski handel

szych sklepów spadła w Polsce 
o 28%. Kiedy jednak spojrzymy na 
liczbę sklepów, to te małoforma-
towe stanowią aż 93% wszystkich 
placówek w Polsce. Co więcej, 
w Polsce sklepy o powierzchni do 
400 m kw. odpowiadają za 46% 
sprzedaży, podczas gdy w Cze-
chach za 10%, a w Niemczech 
tylko za 1%. Polska ma też zde-
cydowanie największą w europie 
liczbę sklepów małoformatowych 
przypadających na 10 tys. miesz-
kańców. Czy jest się zatem czym 
martwić? Warto spojrzeć bardziej 
szczegółowo na liczby – za ogólny 
spadek sklepów małoformatowych 
w największym stopniu odpowiada-
ją te najmniejsze, do 40 m kw. oraz 
kioski. liczba sklepów średnich 
i dużych pozostaje bez większych 
zmian. Co więcej, to właśnie sklepy 
małoformatowe w największym 
stopniu kontrybuują do wzrostu 
koszyka spożywczego – w trzecim 
kwartale 2018 r. odpowiadały za 
ponad połowę z 6% wzrostu. 

liczy się wygoda
zmiany na rynku w minionym 
dziesięcioleciu komentuje dyrektor 
handlowy Kolportera, tomasz 
sak: – Nawyki zakupowe Polaków 
przeszły ewolucję. Obecnie więk-
szość klientów robi główne zakupy 
raz w tygodniu w supermarketach, 
dyskontach i hipermarketach. 
Jednak nie tylko tam. Konkurencją 
dla tych placówek są sklepy typu 
covenience, dobrze zaopatrzone 
i zlokalizowane na osiedlu, czyli 
blisko miejsca zamieszkania kupu-
jącego – mówi Tomasz Sak. 
– Polscy konsumenci chcą żyć 
wygodniej – podkreśla Małgorzata 
Głos z Nielsena. – Dlatego też wy-
bierają sklepy za rogiem, gdzie cała 
wizyta trwa nie więcej niż 20 minut. 
To duża oszczędność czasu w sto-
sunku do wycieczki do hipermarke-
tu, gdzie kolejne minuty są tracone 
na szukanie miejsca parkingowego, 
przemierzanie kolejnych alejek 
i stanie w kolejce do kasy. Aż 
41% Polaków preferuje sklepy, do 
których może wejść i szybko zrobić 

zakupy. Stawianie na wygodę to 
również wybieranie placówek, gdzie 
zakupy są nie tylko szybkie, ale też 
przyjemne. Pozytywne doświadcze-
nia zakupowe to jedno z 3 najważ-
niejszych kryteriów wyboru sklepu. 
estetyczna i przemyślana ekspo-
zycja produktów znacznie ułatwia 
proces zakupowy, przyczynia się 
też często do zwiększenia wartości 
koszyka. Ta nawigacja w sklepie 
jest szczególnie ważna dla seniorów 
– to dynamicznie rosnąca grupa 
konsumentów (obecnie w Polsce 
jest ponad 9 mln osób w wieku 
60+), która zdecydowanie częściej 
wybiera mniejsze placówki na 
zakupy. Świetnie zorganizowane 
i dostarczające pozytywnych wra-
żeń zakupowych wybrane sklepy 
małoformatowe są w stanie coraz 
lepiej sprostać konkurencji dyskon-
tów i dużych formatów – dodaje 
Małgorzata Głos.
maciej Ptaszyński, dyrektor ge-
neralny Polskiej Izby handlu, zwra-
ca uwagę, że choć dyskonty coraz 
bardziej zdobywają rynek, to jednak 
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Konkurencją dla supermarketów, dyskontów 
i hipermarketów są sklepy typu covenien-
ce, dobrze zaopatrzone i zlokalizowane na 
osiedlu, czyli blisko miejsca zamieszka-
nia kupującego.
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aKtualNości

małe sklepy i sklepy convenience 
pozostają drugim najważniejszym 
segmentem w handlu detalicznym 
w naszym kraju. – Ich udział war-
tościowy w rynku można szacować 
obecnie na około 30-40 proc., przy 
liczbie około 60 000 punktów – 
mówi dyrektor Ptaszyński .

Ból głowy menedżerów 
hipermarketów 
eksperci rynkowi przewidują, że 
spadek liczby małych sklepów i kio-
sków nadal będzie postępował, ale 
w zmniejszającym się tempie. 

– Dotyczyć to będzie głównie 
sklepów w mało atrakcyjnych 
lokalizacjach, w bezpośredniej 
strefie wpływów sklepów wielkopo-
wierzchniowych, bez wyróżniającej 
się oferty asortymentowej – uważa 
andrzej Kondej, z firmy Kondej 
Marketing analizującej polski rynek. 
– Pozytywnym zjawiskiem jest 
niewątpliwie wyraźnie poprawiająca 
się konkurencyjność małych skle-
pów, saloników i kiosków działają-
cych w zorganizowanych sieciach 
detalicznych. Jest to szczególnie 
ważne na polskim rynku, gdzie 

temat miesiąca

Dr Andrzej Kondej, Kondej Marketing:
Sukces jest możliwy wtedy, gdy klien-
tom zaoferujemy korzyści w jednej 
z trzech sfer. Czas – za jego zaosz-
czędzenie wielu klientów gotowych 
jest zapłacić nieco wyższą cenę. Wy-
goda – to korzyść z zakupów, relaksu 
czy załatwienia kilku spraw w jednym 
miejscu. Zdrowie – to zainteresowanie 
produktami czy posiłkami naturalnymi. 
Podsumowując: na rynku jest miejsce 
i dla dużych i dla małych, pod warun-
kiem, że oferują to „coś”, co spełnia 
oczekiwania klientów. 
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większość nabywców preferuje 
drobne, lecz częste zakupy doko-
nywane w placówkach handlowych 
zlokalizowanych „w pobliżu”. Takie 
zachowania konsumentów są 
ewenementem w skali europejskiej, 
stwarzają szansę rynkową dla 
handlu małoformatowego i przypra-
wiają o ból głowy menedżerów sieci 
hipermarketów. 
Podobnego zdania jest Maciej Pta-
szyński: – Czynniki demograficzne, 
jak i lifestylowe pozwalają mieć 
nadzieję, że segment małych skle-
pów w Polsce będzie się rozwijał 
i pomimo pewnego zmniejszania się 
liczby sklepów, zwłaszcza niezin-
tegrowanych, będzie nawiązywał 
walkę konkurencyjną z dyskontami.

Kolporter we wszystkich 
formatach
zmiany na rynku to także zmia-
ny w specyfice sprzedaży wielu 
produktów, w tym prasy. lukę po 
znikających kioskach wypełniły inne 
punkty sprzedaży. Kolporter zawsze 
był firmą elastyczną, reagującą 
i dostosowującą się do zmian 
rynkowych. zaczynał od dostaw do 

150%

120%

90%

60%

30%

0%

-30%

2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017

*2009 rok = 100%
Źródło: Przewodnik po handlu w Polsce 2019, 
wiadomoscihandlowe.pl 

DYNAMIKA WZROSTU LICZBY SKLEPÓW W PODZIALE NA FORMATY HANDLOWE *

Sklepy małoformatowe

Sklepy dyskontowe

Supermarkety

Hipermarkety

Łącznie

Sklepy convenience

8

NASz KOlPORTeR 03/2019      



temat miesiąca 

Małgorzata Głos, Nielsen:
Polscy konsumenci chcą żyć wygodniej – podkre-
śla Małgorzata Głos z Nielsena. – Dlatego też 
wybierają sklepy za rogiem, gdzie cała wizyta 
trwa nie więcej niż 20 minut. To duża oszczęd-
ność czasu w stosunku do wycieczki do hiper-
marketu, gdzie kolejne minuty są tracone na 
szukanie miejsca parkingowego, przemierzanie 
kolejnych alejek i stanie w kolejce do kasy. 
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sklepów „Społem”, a kiedy w Pol-
sce zaczęły powstawać pierwsze 
super- i hipermarkety, również tam 
pojawiła się prasa dystrybuowana 
przez Kolportera. Firma stworzyła 
także własną sieć saloników, gdzie 
prasa należy do podstawowego 
asortymentu. Obecnie dostarcza 
gazety, czasopisma i produkty 
okołoprasowe do ponad 24 tysięcy 
punktów sprzedaży i są to prak-
tycznie wszystkie formaty, jakie 
funkcjonują w Polsce. Największy 
spadek, tak jak na całym polskim 
rynku, dotyczy kiosków. Ta tenden-
cja utrzymuje się od paru lat. 
– Kiosków jest coraz mniej, bo 
okazały się archaiczne, natomiast 
salonikom prasowym łatwiej było 
się dostosować do ewolucji rynko-
wej – mówi Tomasz Sak. – Saloniki 
to punkty z wejściem do środka 
– a więc wygodniejsze dla klientów 
– które specjalizują się w sprzeda-
ży prasy, produktów tytoniowych 
i artykułów impulsowych. Można 
powiedzieć, że klienci robią tutaj 
zakupy uzupełniające, bowiem 
oferta prasy czy papierosów jest 
bogatsza niż w supermarketach czy 
dyskontach – dodaje Tomasz Sak. 
– Kioski nigdy nie stanowiły naj-
większej grupy odbiorców naszych 
dostaw – zaznacza Bogusław 
morański, dyrektor Pionu Sieci 
Sprzedaży w Kolporterze. – 
W przypadku sieci handlowych 

– to kolejny rok dynamicznego 
rozwoju sklepów typu convenience. 
W 2018 roku nastąpił też przyrost 
liczby supermarketów – najwięcej 
sklepów w ostatnim czasie w tym 
kanale przybyło głównie za sprawą 
sieci: Dino, Stokrotka i Delikatesy 
Centrum. To następny rok przyro-
stu liczby sklepów dyskontowych. 
Kolejne nowe punkty sprzedaży 
pojawiają się w kanale salonów 
prasowych – praktycznie każda 
przez nas obsługiwana sieć w tym 
kanale otwiera saloniki w nowych 
lokalizacjach. Mniej dynamicznie, 
ale też na plus rozwija się kanał 

stacji paliwowych, głównie dzięki 
dwóm największym operatorom 
w tym kanale. Rok 2018 to kolejny 
gorszy rok dla formatu sklepów 
typu hipermarket.
Dane Kolportera pokazują także 
jeszcze jedną rzecz: najwięcej 
punktów obsługiwanych przez 
firmę znajduje się w grupie sklepów 
spożywczo-przemysłowych i spo-
żywczych (w tym typu convenien-
ce) oraz supermarketów, a więc 
formatów, które dynamicznie się 
rozwijają. 

Grzegorz Kozera

LICZBA PUNKTÓW HANDLOWYCH W POLSCE

HIPERMARKETY 267

2 303

1 756

5 444

32 547

59 827

22 015

341

3 281

4 007

8 931

27 021

33 221

10 171

SUPERMARKETY

DYSKONTY

SKLEPY 100300 M ²

SKLEPY 41100 M ²

SKLEPY DO 40 M ²

KIOSKI

2008 2018

Źródło Nielsen
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Wzrost dostaw prasy 
do małych miejscowości

aKtualNości

Kolporter w 2018 r. znacząco zwiększył 
dostawę prasy do małych miejscowości. liczba 
punktów obsługiwanych przez dystrybutora 
i zlokalizowanych w miejscowościach liczących 
poniżej 5 tys. mieszkańców wzrosła w stosunku 
do 2017 r. o ok. 43 proc.

Dziś Kolporter dostarcza prasę do 
wszystkich miast, powiatów i gmin 
w Polsce. Punkty obsługiwane 
przez dystrybutora zlokalizowane 
są w ok. 5 tysiącach miejscowości. 
Największy wzrost zasięgu spółka 
zanotowała w ubiegłym roku 
w kategorii tych najmniejszych, 
liczących poniżej 5 tys. mieszkań-
ców. W 2017 r. Kolporter dostar-
czał prasę do ok. 4 600 zlokalizo-
wanych w nich punktów sprzedaży, 

w 2018 – już do ponad 6 600. 
– To dość wyraźny dowód, że poja-
wiające się ostatnio w dyskusjach 
o rynku prasowym teorie, jakoby 
tylko jeden dostawca zajmował 
się dystrybucją prasy do małych 
miejscowości, są dalekie od stanu 
faktycznego. Konsekwentnie, od 
co najmniej 10 lat, rozwijamy swoją 
sieć dystrybucji właśnie o tego 
typu lokalizacje. Już w 2010 r. 
stanowiły one blisko 18% naszej 
sieci odbiorców, dziś ich udział 
wzrósł do ponad 27%. W ubiegłym 
roku rzeczywiście zanotowaliśmy 
skokowy wzrost zapotrzebowa-
nia na dostawy prasy w małych 
miejscowościach. Dzięki naszemu 
systemowi logistycznemu mogliśmy 
bardzo szybko zareagować na te 

MIEJSCOWOŚĆ PONIŻEJ 5 TYS.

MIEJSCOWOŚĆ 5-20 TYS.

MIEJSCOWOŚĆ 21-50 TYS.

MIEJSCOWOŚĆ 51-100 TYS.

MIEJSCOWOŚĆ POWYŻEJ 100 TYS.

28%
16%

14%

8%

34%

potrzeby – mówi Dariusz Materek, 
rzecznik prasowy Kolportera. 
Spółka już na początku ubiegłego 
roku deklarowała, że jest w stanie 
zapewnić dostawy prasy do znacz-
nie większej liczby punktów. – Na-
dal mamy możliwości, by zwiększać 
sieć odbiorców i dostarczać prasę 
do kolejnych punktów – zapewnia 
D. Materek. – Dystrybucja prasy 
jest dla nas podstawowym źródłem 
zysków, nie podejmujemy więc 
oczywiście działań, które byłyby 
nierentowne. Jednak dbałość 
o poziom czytelnictwa czy szeroką 
dostępność prasy są dla nas 
jednym z ważniejszych parametrów 
długofalowej strategii rozwoju – 
dodaje rzecznik Kolportera. 

dm, GK
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Wzrost dostaw prasy 
do małych miejscowości



ryNeK PrasoWy 

Jak sprzedawać 
dodatki cenowe

dzienniki trafiają do sprzedaży na jeden dzień, 
jednak są wyjątki. chodzi o mutacje gazet 
codziennych z dodatkami, które posiadają 
inny kod kreskowy, wyższą cenę, a niektóre 
pozostają w sprzedaży dłużej niż dzień. Na co 
zwracać uwagę przy ich sprzedaży? 

Dla wydawców dzienników ogólnopol-
skich takich jak „Fakt” (Ringier Axel 
Springer Polska), „Gazeta Wybor-
cza” (Agora) czy „Super express” 
(Time S.A.) dodatki cenowe to jeden 
ze sposobów na pozyskanie czytelni-
ków, dlatego prawidłowa sprzedaż wy-
dań z dodatkami w wyższej cenie jest 
dla nich bardzo istotna. Przyznaje 
to Agnieszka Ślusarczyk-Salicka 
z Działu Dystrybucji RASP – wy-
dawcy „Faktu”. 
– Wielkim sukcesem okazał się czwart-
kowy dodatek, ukazujący się w mutacji 
cenowej – „Fakt za miastem” i pozo-
stający w sprzedaży do środy – mówi 
agnieszka ślusarczyk-salicka. 
– W mutacji cenowej ukazują się 
także środowy magazyn „Faktu” „Żyj 
lepiej” – poradnik o zdrowym żywieniu 
oraz sobotnie „Krzyżówki”. 

Oprócz dodatków tematycznych, do 
dzienników dołączane są także inne 
płatne dodatki: płyty CD, książki, 
numizmaty. W odróżnieniu od wydań 
kolorowych magazynów, mutacje 
dzienników z dodatkami nie są folio-
wane przez wydawców, co nie ułatwia 
pracy sprzedawcom. To jednak nie 
jedyny kłopot. 
– Do sprzedaży trafiają dwie mutacje 
jednego dziennika – wyjaśnia Ewa 
dziemianko, kierownik logistyki 
w gdańskim oddziale Kolportera. 
– Pierwsza mutacja to wydanie pod-
stawowe z kodem kreskowym, druga 

– wydanie podstawowe z dodat-
kiem, przy czym kod znajduje się na 
dodatku. Dlatego, jeśli klient kupuje 
gazetę z dodatkiem cenowym, ważne 
jest, aby sprzedawca sczytywał kod 
kreskowy wydrukowany na dodatku, 
a nie ten z dziennika. Kolejną ważną 
sprawą jest, aby niesprzedaną gazetę 
z dodatkiem oddawać do zwrotu 
w dniu jej wywołania, czyli np. „Fakt 
za miastem”, który wychodzi w czwar-

tek, powinien być zwrócony 
w środę. To pozwoli później uniknąć 
problemów przy rozliczaniu. 
Jak potwierdza kontrahentka Kol-
portera, Wiesława Braszak, wła-
ścicielka dwóch punktów w Łodzi, 
pomylenie dwóch mutacji może się 
zdarzyć, tak samo jak przedwczesne 

zwrócenie gazety z dodatkiem. – Na-
uczyłam się jednak, żeby gazety z ce-
nowymi dodatkami kłaść oddzielnie 
od ich wydań podstawowych, dzięki 
czemu unikam pomyłek – mówi. 
– Wystarczy dobrze wczytać się 
w dokumenty dostaw i zwrotu, jakie 
codziennie dostajemy od Kolportera, 
i będzie wiadomo, jak sprzedawać 
i przekazywać do zwrotu egzemplarz 
z dodatkiem – podkreśla ryszard 
Gruza, właściciel dwóch kiosków 
we Wrocławiu. – Po dwudziestu 
latach pracy przy sprzedaży prasy nie 
mam z tym problemu. 
W przypadku „Gazety Wyborczej” 

oddawanie do zwrotu egzem-
plarza z dodatkiem jest prostsze, 
przynajmniej teoretycznie. – Do 
sprzedaży jednego dnia trafiają 

dwie mutacje „Gazety” w dwóch 
cenach: z dodatkiem i bez dodatku, 
przy czym wydanie z dodatkiem nie 
ma wydłużonego czasu sprzedaży, 
trafia do zwrotów następnego dnia 
razem z wydaniem podstawowym – 
wyjaśnia robert małaszek, dyrektor 
ds. kolportażu w Agorze. – Naturalnie 
sprzedawca sprzedając egzemplarz 
„Gazety” z płatnym dodatkiem powi-
nien pamiętać o sczytaniu ceny z kodu 
znajdującego się na dodatku. 
Również dodatki cenowe dołącza-
ne do „Super expressu” mają czas 
sprzedaży analogiczny jak wydania 
podstawowego, czyli jeden dzień. 
Ostatnio takim dodatkiem była książ-
ka „emerytury”.

red

„Fakt za miastem” – poświęcony jest tematom związa-
nym z życiem na terenach pozamiejskich, w szczegól-
ności z rolnictwem – biznesowi rolniczemu, innowa-
cjom, ludziom, którzy odnoszą sukcesy w dziedzinach 
z rolnictwem powiązanych

za miastem”, który wychodzi w czwar-

Jak potwierdza kontrahentka Kol-
portera, 
ścicielka dwóch punktów w Łodzi, 
pomylenie dwóch mutacji może się 
zdarzyć, tak samo jak przedwczesne 

„Fakt za miastem” – poświęcony jest tematom związa-
nym z życiem na terenach pozamiejskich, w szczegól-
ności z rolnictwem – biznesowi rolniczemu, innowa-
cjom, ludziom, którzy odnoszą sukcesy w dziedzinach 
z rolnictwem powiązanych

Dodatki cenowe to jeden ze sposobów na 
pozyskanie czytelników.
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Nieprzeszkadzanie
też jest ważne

czym się zajmuje kierownik 
działu regionalnej sieci sprze-
daży?
Odpowiadając formalnie: monitoro-
waniem pracy i planowaniem zadań 
dla ekipy handlowej, która mi pod-
lega, a także bieżącymi kontaktami 
z kontrahentami.
a mniej formalnie?
Akurat teraz rozmawiamy w biurze, 
siedzę przy laptopie, bo muszę 
odpowiedzieć na maile, jednak 
moja praca to zazwyczaj spotkania 
i rozmowy z ludźmi. Czyli praca 
z człowiekiem. Czasami za pośred-
nictwem telefonu i poczty elektro-
nicznej, ale często też bezpośred-
nia, poza biurem, co dotyczy przede 
wszystkim kontrahentów. 
Najpierw powiedzmy o ekipie 
handlowej.
zarządzam zespołem siedmiu 
przedstawicieli handlowych, którzy 
działają w rejonie Katowic, Opola, 
Bielska Białej i Częstochowy. 
Każdy z nich w ciągu dnia odwiedza 
co mniej więcej dziesięć punktów 
handlowych, w których sprzeda-
wana jest prasa dostarczana przez 
Kolportera. Pracy mają wystar-
czająco dużo, nieoptymalne byłyby 
więc codzienne spotkania z nimi, 
dlatego na bieżąco komunikujemy 
się drogą elektroniczną. Jestem 
w tej dobrej sytuacji, że wszyscy 
przedstawiciele z mojej ekipy są 
doświadczonymi pracownikami. 
Najmłodsi stażem pracują dla Kol-

portera od pięciu lat, a najstarsi, jak 
Dariusz Nowak, Damian Bednarz 
czy Robert hartman, od 2001 r. 
Nie ma więc konieczności dodat-
kowej pracy z nimi, douczania lub 
specjalnego wyjaśniania podsta-
wowych spraw, bo oni to wszystko 
wiedzą. Moja rola to bieżący nadzór 
realizacji zleconych zadań, dopyty-
wanie, a czasami nieprzeszkadzanie 
im w pracy, co też jest ważne. 
a praca poza biurem?
Rynek się zmienia, każdy indywidu-
alny klient wymaga indywidulanego 
podejścia. Na co dzień to rola 
naszego przedstawiciela handlowe-
go, ale od czasu do czasu razem 
z nim jadę do punktu sprzedaży, 

np. gdy zmieniana jest ekspozycja. 
Wtedy doradzam, jak ułożyć prasę, 
gdzie ustawić ekspozytor, żeby był 
najlepiej widoczny dla kupującego. 
Ponadto uczestniczę w podpisywa-
niu umów z nowymi kontrahentami 
bądź w renegocjacjach dotychcza-
sowych umów. zdarza się również, 
że odwiedzam naszych kontrahen-
tów bez specjalnego powodu, po 
prostu, żeby im powiedzieć „dzień 
dobry”. Pracuję w Kolporterze 
od 14 lat, więc zdążyłem poznać 
osobiście większość z nich, a takie 
podtrzymywanie zwykłych ludzkich 
relacji przekłada się potem na 
dobre kontakty handlowe.

rozmawiał Grzegorz Kozera

rozmowa z NorBertem maliNoWsKim, 
kierownikiem działu regionalnej sieci sprzedaży  
w oddziale Kolportera w Katowicach.

Każdy indywidualny klient 
wymaga indywidulanego podejścia
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Kto zapoluje
na dziki
Razem strzelili w tym sezonie 52 gole. Razem s¹ czo³owymi
napastnikami w silnych ligach europejskich. Razem pojawi¹ siê
na zgrupowaniu reprezentacji Polski przed marcowymi meczami
w eliminacjach mistrzostw Europy 2020. Ale czy razem mog¹
zagraæ w nich od pocz¹tku?

T renerzy, decydując się na
wystawienie pary atakujących,

najczęściej szukają zawodników
różnych. Jeśli jeden jest klasycznym
królem pola karnego, piłkarzem
zajmującym się finalizowaniem
akcji, drugi ma inną charakterystykę.
Lubi cofnąć się po piłkę, stara się
budować akcje, zaatakować
dryblingiem szesnastkę czy zejść
na skrzydło. Tymczasem
Lewandowski i Piątek to zawodnicy
do siebie podobni, także pod
względem poruszania się po boisku.
Nie chodzi tylko o aktywność w tych
samych sektorach boiska, ale też
sposób schodzenia na prostopadłe
piłki czy sposób wykańczania akcji.
Nawet jeśli są skuteczni w klubach,
wspólnie na boisku mogą ograniczać
grę nie tylko swoją, również całego
zespołu. W tym miejscu próba
powołania się na przykład wspólnej
gry Lewandowskiego z Arkadiuszem
Milikiem nie będzie trafna. Milik ma
inną charakterystykę, jest zawodnikiem
chętnie biorącym udział
w konstruowaniu akcji, potrafi
uderzyć z dystansu. Dlatego
nie brakuje głosów, że jeśli już
reprezentacja ma grać dwójką
z przodu, z punktu widzenia
taktycznego, organizacji większy
sens ma wystawienie pary
Lewandowski – Milik lub Piątek
– Milik niż Lewandowski – Piątek.
Dwaj różni od siebie napastnicy dają
dużo więcej możliwości trenerowi.
Przy czym szanse na to,
że kapitana drużyny narodowej
zabraknie na boisku, zakładając,
iż będzie zdrowy, są żadne.

– Rozmowy z Robertem są dla
mnie ważne. Podkreślam – rozmowy,
a nie konsultacje. Pozycja, jego
wartość dla reprezentacji jest jasna.
Cieszę się z dwóch rzeczy,
po pierwsze – mam zawodników
o niesamowitych umiejętnościach,
bardzo skutecznych. Po drugie – są
inteligentni, świadomi tego, w jakim
otoczeniu znajdują się w kadrze,
jakie są realia drużyny i co chcemy
osiągnąć – mówił Brzęczek.

Gdyby mimo wszystko selekcjoner
zdecydował się na taki wariant,
piłkarzem cofniętym, wracającym
do drugiej linii, pomagającym
w rozegraniu byłby RL9. Wynika to
z jego większej wszechstronności.
Napastnik Bayernu w tym momencie
jest po prostu lepiej wyszkolonym
piłkarzem, lepiej przygotowanym
pod względem technicznym, dobrze

radzącym sobie w tłoku, gdy trzeba
grać na małej przestrzeni. Dostając
trudne do opanowania podanie, jest
w stanie utrzymać się przy piłce.
Piątek na tle Lewego ma tu jeszcze
rezerwy, na dziś trudniej mu
odnaleźć się w budowaniu
kombinacji, grze na jeden kontakt
niż Robertowi. KP19 rzadko tworzy
tak zwaną małą grę, po której padają
bramki, jest piłkarzem, któremu
trzeba akcję przygotować
do wykończenia. Jak ktoś zgrabnie
zauważył – przypomina byłego
selekcjonera Pawła Janasa na
polowaniu, który trafiał dzika, gdy
ktoś go na niego naprowadził, bo
sam nie potrafił zwierza namierzyć.

To wszystko nie oznacza,
że Piątek jest piłkarzem przeciętnym.
Inna jest po prostu perspektywa,
kiedy zestawia się go z zawodnikiem
klasy Lewandowskiego. Napastnik
Milanu będzie się jeszcze rozwijał.
Na dziś Piątek to siła, umiejętność
wywalczenia pozycji, szybka reakcja,
wyjście do prostopadłej piłki,
pazerność. Jego znakiem
rozpoznawczym jest bardzo dobra
gra głową, lepsza niż w przypadku
Roberta. W tym elemencie jest
odważny, ma dobry timing i bardzo
ważną cechę – potrafi długo wisieć
w powietrzu. Niemniej można
usłyszeć nawet tak zdecydowane
głosy, że żaden trener, chcąc zagrać
jednym napastnikiem i mając
do wyboru Lewandowskiego i Piątka,
nie zdecyduje się na wystawienie
tego drugiego. Obecność na boisku
zawodnika Bayernu daje po prostu
więcej możliwości.

– Obaj czują się bardzo dobrze
w szesnastce, potrafią strzelić gola
z niczego, wykończyć akcje
uderzeniem z pierwszej piłki,
bez zastanowienia – mówi Jacek
Zieliński, trener Lecha Poznań
w sezonie 2009−10, kiedy Kolejorz
z Lewym w składzie zdobył
mistrzostwo Polski. – Potrafią grać
tyłem do bramki, wziąć grę na siebie,
dać możliwość podejścia do akcji
kolegom. A co ich różni? Krzysiek
lepiej gra głową, z kolei Robert
to lata gry na najwyższym poziomie,
pod względem umiejętności czysto
piłkarskich w tym momencie jest
zdecydowanie przed Krzyśkiem.
Gra w tłoku, przyjęcie piłki, szukanie
wolnych przestrzeni na boisku,
rozegranie – od czasu naszej
wspólnej pracy w tych elementach
Robert zrobił ogromne postępy. �
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Nowi klienci
są zadowoleni 

Gorące linie telefoniczne
W przyjmowanie dodatkowych 
nadziałów prasy od wydawców oraz 
podpisywanie umów z nowymi klien-
tami zaangażowane były zarówno 
Biuro zarządu Kolportera, jak i od-
działy firmy w całej Polsce. Szczegól-
nie dużo nowych kontrahentów, bo 
130, pozyskał w grudniu i styczniu 

do końca stycznia br., w ciągu niespełna pół roku, Kolporter podpisał 
umowy na dostawy prasy do ponad 1000 punktów sprzedaży, 
którym wcześniej gazety i czasopisma dostarczał inny dystrybutor. 
Większość handlowców zdecydowała się na współpracę z Kolporterem 
w listopadzie, grudniu i w styczniu, co było spowodowane sytuacją na 
rynku prasowym i problemami finansowymi drugiego co do wielkości 
dystrybutora prasy. 

Oddział Kolportera w Katowicach. 
– W naszym Biurze Obsługi Klienta 
pracuje 16 osób, z czego 8 osób przy 
bezpośredniej obsłudze kontrahentów 
z województwa śląskiego i opol-
skiego. Na przełomie roku wszyscy 
pracownicy praktycznie non stop 
mieli gorącą linię z nowymi klienta-
mi – przyznaje andrzej retkowski, 

kierownik katowickiego BOK. – Cho-
dziło o dostosowanie naszych dostaw 
prasy do ich potrzeb w okresie 
dynamicznie zmieniającej się sytuacji 
rynkowej i oczywiście staraliśmy się 
spełnić ich oczekiwania. Obecnie jest 
już spokojnie, bo większość spraw 
została dograna.
Również w Oddziale Kolportera 
w Łodzi przełom roku był gorącym 
okresem. Dziennie podpisywano 
tu kilka, a nawet kilkanaście umów 
z nowymi kontrahentami. – Sytuacja 
była dynamiczna, bo przejmowanie 
nowych punktów odbywało się 
z dnia na dzień – mówi dagmara 
cebula, kierująca łódzkim BOK. 
– Największym problemem było 
ustalenie liczby egzemplarzy i listy 
tytułów, które trzeba było dostarczyć 
do danego punktu. Oczywiście, tak 
jak w przypadku innych oddziałów, 
otrzymaliśmy mocne wsparcie od 
centrali Kolportera. 

reakcja jest natychmiastowa 
zapytaliśmy nowych kontrahen-
tów, jak im się układa współpraca 
z nowym dostawcą prasy, czyli 
z Kolporterem. Dla niektórych zmiana 
dystrybutora prasy to całkiem nowe 
doświadczenie, inni znają Kolportera 
z wcześniejszych kontaktów. 
Katarzyna rudkiewicz prowadzi 
we Wrocławiu kiosk z wejściem do 
środka, a dostawy od Kolportera za-
częła przyjmować w grudniu ubiegłe-
go roku. – Akurat wtedy skończyła 
mi się umowa z innym dystrybutorem 

Bogumiła Baran, która jest właścicielką kiosku  
w centrum Lądka-Zdroju
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– mówi. – Jestem zadowolona ze 
zmiany dostawcy. Na początku – 
i na szczęście krótko – było trochę 
zamieszania, jednak to zrozumiałe, 
trzeba było przecież ustalić, które 
tytuły będą dostarczane do mojego 
kiosku. Na bieżąco kontaktuję się 
z przedstawicielem handlowym Kol-
portera, a w Biurze Obsługi Klienta 
domawiam potrzebne tytuły i bez 
problemu jej otrzymuję. Wszyscy są 
mili i uprzejmi. Ja już przed kilku laty 
współpracowałam z Kolporterem, ale 
tylko przez pół roku, ponieważ wtedy 
musiałam zawiesić działalność. 
Bogumiła Baran, która jest wła-
ścicielką kiosku w centrum lądka-
-zdroju, wcześniej współpracowała 
z dwoma innymi dostawcami prasy. 

– Kolporter jest trzecim i bije na głowę 
poprzedników – ocenia pani Bogumiła. 
– Wprawdzie współpracujemy dopiero 
od miesiąca, jednak od razu widać, 
że to firma dobrze zorganizowana 
i rzetelna. Podoba mi się też zaanga-
żowanie ludzi, z którymi się kontaktuję. 
Kiedy dzwonię, nie jestem zbywana, 
a reakcja jest natychmiastowa i to, o co 
poproszę, dostaję nazajutrz. 
z poprzednim dystrybutorem Katarzy-
na lisicka z Warszawy była związana 
przez pięć lat. – Wszystko było dobrze 
do czasu, aż przestałam otrzymywać 
nadziały prasy, a monity o ustaloną licz-
bę egzemplarzy nie odnosiły żadnego 
skutku – wspomina.  
– Mój salonik znajduje się na bazarach, 
klientów mam bardzo dużo, ale gdy 

pytali mnie o gazety czy kolorowe 
magazyny, mogłam tylko bezradnie 
rozłożyć ręce. A prasa w takim punkcie 
jak mój to ważny asortyment. Dlatego 
w grudniu zdecydowałam się zmienić 
dystrybutora i podpisałam umowę 
z Kolporterem. 
Julia Perzyna, która prowadzi kiosk 
w Piasecznie, nie kryje zadowolenia 
z podpisania umowy z Kolporte-
rem. – Nie ma żadnego porównania 
między Kolporterem a poprzednim 
dystrybutorem, rzecz jasna na korzyść 
tego pierwszego – podkreśla. – Teraz 
rozliczenia są na czas, a domówione 
tytuły dostaję już następnego dnia. 
Jeśli trzeba zmienić liczbę egzemplarzy, 
też nie ma z tym problemu. 
Dla ewy strzeleckiej współpraca 
z Kolporterem to nie pierwszyzna, 
ponieważ od kilkunastu lat właśnie ta 
firma dostarcza prasę do dwóch jej 
punktów w Sosnowcu. Jednak pani 
ewa jest również właścicielką jeszcze 
jednego punktu – saloniku na osiedlu 
w Sosnowcu, który był obsługiwany 
przez inną firmę kolportażową. – Tak 
było do końca ubiegłego roku – mówi 
ewa Strzelecka. – Ale kiedy przestała 
przychodzić prasa, nie przedłużyłam 
umowy z tamtym dystrybutorem. To 
salonik, który ma duże obroty na sprze-
daży prasy, a ja w związku z brakiem 
dostaw ponosiłam straty finansowe, 
traciłam też klientów. Nie mogłam 
sobie na to pozwolić. Naturalną więc 
decyzją było związanie się z Kolpor-
terem. 

Grzegorz Kozera

Katarzyna Rudkiewicz prowadzi we 
Wrocławiu kiosk z wejściem do środka
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Prasa trafia też 
na promy

Z magazynu oddziału Kolportera w Gdańsku prasa dostarczana jest do 
punktów sprzedaży głównie w województwie pomorskim. Kierowcy Kolportera 
dowożą też prasę – przede wszystkim kolorowe czasopisma – na trzy promy 
wypływające z Gdańska i Gdyni do szwecji. 

Na 22 trasach
Oddział w Gdańsku obsługuje teren 
podzielony na 22 trasy, a położony 
w północnej części Polski (większą 
część województwa pomorskiego od 

powiatu wejherowskiego po powiat 
elbląski) i graniczący z jednej strony 
z rosyjskim obwodem kaliningradzkim, 
powiat braniewski w województwie 
warmińsko-mazurskim (tutaj przebiega 
najdłuższa trasa w Oddziale i wynosi 
450 km). 
Dostawy prasy od wydawców oraz 
kompletacja gazet na paczki dla kon-
trahentów odbywają się w magazynie 
o powierzchni 1100 m kw., mieszczą-
cym się tuż przy jednej z głównych ulic 
wylotowych Gdańska. 
– Wielu z kierowców obsługuje więcej 
niż jedną trasę, a podwykonawcami 

i osobami kompletującymi prasę są 
często członkowie ich rodzin. Najdłużej 
z firmą, bo od ponad 20 lat, związani 
są Stanisław Warych oraz Andrzej 
Ścisłowski – opowiada kierownicz-

ka gdańskiej 
logistyki, ewa 
Dziemianko. 
Prasa rozwożona 
jest na 22 trasach, 
z których najdłuż-
sza liczy 450 kilo-
metrów. Na terenie 

obsługiwanym 
przez oddział 
w Gdańsku 
znajduje się 
część nabrzeża 
Bałtyku z Mierzeją Wiślaną i Półwy-
spem helskim, a także przepiękne 
Kaszuby. Na przełomie kwietnia i maja 
na tym obszarze otwierane są dodat-
kowe sezonowe punkty sprzedaży. 
– Najwięcej punktów uruchamiamy 
w pasie Morza Bałtyckiego z Półwy-
spem helskim na czele – informuje 
ewa Dziemianko.  
– Nad sprawnym funkcjonowaniem 

tras i punktualnym dostarczaniem 
dostaw czuwa dyspozytor Damian 
Walas. 

stała obsada
Sekcją Obsługi zwrotów zarządza 
Wioletta Modrow, która pracuje w fir-
mie od ponad 20 lat. Długi staż pracy 
i zdobyte w tym czasie doświadczenie 
ułatwiają kierowanie działem. Magazyn 
dzienny tworzą silne kobiety: pani 
Barbara Konkol, Joanna Kilanowska, 
Ania Chmielińska, lidia Tyda, Ma-
riola Jasińska przy męskim wsparciu 
w osobach Daniela Bryguły, Andrzeja 
Muszyńskiego i Tomasza zielińskiego. 
Sekcją Obsługi Dostaw kieruje Krzysz-
tof Rypiński z pomocą Radosława 

Grzecy, Grzegorza Jarosza, Łukasza 
Przybylskiego i Mariusza Bizewskiego. 
– Obsada w obu sekcjach nie zmienia 
się od dobrych kilku lat. Jest to nie-
wątpliwie zasługą panującej w oddziale 
atmosfery. zgrany zespół tworzą ludzie, 
którzy na co dzień się lubią i wzajemnie 
szanują – podsumowuje Jarosław 
Jagiełło, dyrektor Oddziału w Gdańsku.

red

Zdjęcie po wyżej pracownicy Sekcji Obsługi Zwrotów, 
obok pracownicy Sekcji Obsługi Dostaw 

GDAŃSK
Oddział
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Emocjonujący 
świat MojiPops

mojiPops to nowa kolekcja figurek dla 
dzieci, młodsze rodzeństwo popularnej serii 
superZings. ale mojiPops to wyjątkowe postacie 
pod każdym względem, a ich największym 
atutem jest umiejętność wyrażania emocji.

Poznaj mojiPops
i dowiedz się, co czują
Wzorowane na pomyśle emo-
tikonów, figurki MojiPops mają 
wymienne twarzyczki wyrażające 
różne emocje: radość, gniew, za-
skoczenie, itp. Buzię każdej figurki 
można odwrócić, by na drugiej 
stronie odkryć zupełnie inny wyraz 
twarzy. Te kolorowe postacie, 
występujące w pojedynkę w sa-
szetkach lub zbiorczo w blistrach, 
wspomagają rozwój dzieci – poma-
gają im określać i komunikować, 
co czują. Same twarzyczki można 
również wymieniać pomiędzy 
poszczególnymi figurkami.

48 figurek
Kolekcja MojiPops liczy 48 figurek 
(w tym 6 ekskluzywnych, pokry-
tych brokatem Glitter), z których 
każda jest dostępna w dwóch 
kolorach. Wszystko razem to 
niemal setka kolorowych kombi-
nacji, które dzieci pokochają za 
fantastyczną zabawę, a rodzice 
docenią za wkład w zdrowy rozwój 
emocjonalny swoich pociech.
MojiPops zachęcają też do kre-
atywności, wymyślania historyjek 
i bajek z ich udziałem. Dostępne 

twarzy. Te kolorowe postacie, 
występujące w pojedynkę w sa-
szetkach lub zbiorczo w blistrach, 
wspomagają rozwój dzieci – poma-
gają im określać i komunikować, 
co czują. Same twarzyczki można 
również wymieniać pomiędzy 
poszczególnymi figurkami.

48 figurek
Kolekcja MojiPops liczy 48 figurek 
(w tym 6 ekskluzywnych, pokry-
tych brokatem Glitter), z których 
każda jest dostępna w dwóch 
kolorach.
niemal setka kolorowych kombi-
nacji, które dzieci pokochają za 
fantastyczną zabawę, a rodzice 
docenią za wkład w zdrowy rozwój 
emocjonalny swoich pociech.
MojiPops zachęcają też do kre-
atywności, wymyślania historyjek 
i bajek z ich udziałem. Dostępne 

są MojiPops Stories, specjalne ze-
stawy figurek z gotowymi elemen-
tami do zabawy, np. w poszukiwa-
nie skarbów, piknik czy zabawę na 
słońcu ( jest ich aż 12). Dzięki Mo-
jiPops Photo Pop maluchy mogą 
sami urządzić sesję fotograficzną, 
a blistry m.in. I like movies, I like 
ice cream, oferują dodatkowe ga-
dżety do zabawy. MojiPops zestaw 
Startowy zawiera, oprócz figurek, 
kolorowy przewodnik po świecie 
MojiPops wraz z naklejkami.
MojiPops to kolekcja kierowana 
do dzieci w wieku od 3 lat, choć 
niewątpliwie zachwyci wielu do-
rosłych. Jej premierze na polskim 
rynku towarzyszy kampania re-
klamowa w tradycyjnych mediach 
i mediach społecznościowych.

redtych brokatem Glitter), z których 
każda jest dostępna w dwóch 

 Wszystko razem to 
niemal setka kolorowych kombi-
nacji, które dzieci pokochają za 
fantastyczną zabawę, a rodzice 
docenią za wkład w zdrowy rozwój 
emocjonalny swoich pociech.
MojiPops zachęcają też do kre-
atywności, wymyślania historyjek 
i bajek z ich udziałem. Dostępne 
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Kasy fi skalne 
do przeglądu
Przedsiębiorcy, którzy w swojej działalności 
gospodarczej korzystają z kas fiskalnych, 
zgodnie z rozporządzeniem ministerstwa 
Finansów zobowiązani są dokonać przeglądu 
technicznego swoich urządzeń fiskalnych 
przynajmniej raz na dwa lata. 

W przypadku nowej kasy czas jest liczony od chwili jej 
fiskalizacji, w przypadku starej – od daty ostatniego prze-
glądu. O obowiązkowym przeglądzie nikt przedsiębiorcy 
nie przypomina, sam musi o tym pamiętać, żeby nie na-
razić się na karę finansową, która wynosi minimum 150 
zł. Chęć dokonania przeglądu należy zgłosić w punkcie 
serwisowym, wpisanym do książki serwisowej urządzenia. 
Punkt ma pięć dni na wykonanie przeglądu, który trwa 
nie dłużej niż godzinę i może się odbyć zarówno w lokalu 
przedsiębiorcy, jak i w samej firmie serwisowej. Koszt 
usługi wynosi od 100 do 300 zł, w zależności od miasta 
i firmy serwisującej. 
lepiej pamiętać o obowiązkowym przeglądzie, tym bar-
dziej że jak informują „Wiadomości handlowe” trwają już 
prace nad nowelizacją ustawy o VAT. W tekście ma poja-
wić się zapis o obligatoryjnej karze 300 zł za spóźnienie 
dla każdego, kto nie dopełni tego obowiązku. A ponieważ 
serwisy są zobowiązane przekazywać do urzędu skar-
bowego informacje dotyczące wykonanych przez siebie 
przeglądów na koniec każdego kwartału, możemy zapła-
cimy nawet za niewielką zwłokę.

opr. GK

PraWo i FiNaNse
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oBoWiąZKoWy PrZeGląd tecHNicZNy 
Kasy oBeJmuJe sPraWdZeNie: 

• stanu i liczby plomb kasy oraz zgodności ich z zapisem 
w książce kasy i dokumentacją związaną z wykonywanym 
serwisem;

• stanu obudowy kasy; 
• czytelności dokumentów drukowanych przez kasę;
• programu pracy kasy i programu do odczytu pamięci, 

a w przypadku kas z elektronicznym lub papierowym zapi-
sem kopii programu pracy kasy i programu archiwizujące-
go, jego wersji co do zgodności z zapisami w książce kasy 
i dokumentacją serwisu;

• poprawności działania kasy, w szczególności w zakresie 
wystawiania dokumentów fiskalnych; 

• poprawności działania wyświetlacza dla nabywcy;
• stanu technicznego akumulatorów lub baterii wewnętrzne-

go zasilania kasy;
• poprawność ustawień zegara kasy.

oBoWiąZKoWy PrZeGląd tecHNicZNy Kasy oBeJmuJe 
rÓWNieŻ: 

• wpis do książki kasy jego wyniku;

• w przypadku kas on-line zapisanie przeglądu technicznego 
w pamięci fiskalnej;

• dołączenie do książki kasy zaleceń pokontrolnych oraz 
kopii dokumentu potwierdzającego wykonanie przeglądu 
technicznego, w szczególności wydruku raportu z kasy 
potwierdzającego dokonanie przeglądu.
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W każdy czwartek 
dowiesz się, 
jak zadbać o zdrowie:
ludzie – porady lekarzy
pro�laktyka – jak uniknąć chorób
przepisy – dla Twojego zdrowia
sprzęt – przydatny w rehabilitacji
prawo – pacjent w NFZ i ZUS

+

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

CZWARTEK
MIESIĄCA

CZWARTEK
MIESIĄCA

CZWARTEK
MIESIĄCA

CZWARTEK
MIESIĄCA

Nasz Dziennik.
Jesteśmy codziennie

w Twoim kiosku.



GWiaZda Numeru

Mikołajem 
Cieślakiem

Rozmowa z
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W domu
też jestem śmieszny

Jako współtwórca „ucha prezesa”, które od kilku 
sezonów święci triumfy popularności w sieci, jest Pan 
zapewne bardzo dumny, zwłaszcza że to Pan wymyślił 
obsadę tego serialu? 
– Ten etap mam już za sobą, bo wszystkie role zostały obsa-
dzone. z przyjemnością wspominam jednak moment, kiedy 
dokonywałem tych wyborów, tym bardziej że były trafione. 
Choć to przede wszystkim zasługa aktorów, którzy kapitalnie 
wykonali swoją robotę, ja perfidnie wziąłem całą chlubę na 
siebie (uśmiech – przyp. red.). A mówiąc szczerze, to faktycz-
nie w paru momentach intuicyjnie, w sposób nieoczywisty, 
udało mi się trafnie przeprowadzić casting.  
siebie też Pan bardzo dobrze obsadził w roli mariusza. 
– Tak, bo moja relacja z Prezesem Robertem Górskim jest 
bardzo naturalna i prawdziwa (uśmiech 
– przyp. red.). Nie wiem, skąd to się bie-
rze? Kto wie, może wcale nie jestem taki 
niezłomny, tylko podlizujący się i usłużny? 
Widocznie mam taką cechę charakteru.  
ma Pan też bardzo żywą mimikę. 
Podpatruje Pan ludzi, żeby ich potem naśladować? 
– Bardzo! A najbardziej lubię podpatrywać zachowanie 
osób postawionych w różnych dziwnych sytuacjach. Kiedyś 
na przykład, kiedy jechałem autobusem, obserwowałem 
pana, który siedział sobie z wytłaczanką po jajach na głowie 
przytwierdzoną za pomocą gumki. Normalnie wracał z pracy 
o godzinie 17.00. Nie było w jego zachowaniu nic dziwnego, 
oprócz tej wytłaczanki. Siedział i patrzył w okno. Najciekaw-
sze było obserwowanie ludzi, którzy się dosiadali – jedni się 
uśmiechali, inni udawali, że nic nie widzą, albo, że wszystko 
jest w najlepszym porządku. Prawdziwa kopalnia ludzkich 
reakcji i zachowań! Takie obserwacje bardzo się przydają 
w naszej pracy, zwłaszcza w serialach absurdalno-komedio-
wych. 
czy są takie tematy i wątki, których jako kabareciarze, 
nigdy nie wyśmiewacie? 
– Owszem, nigdy nie śmiejemy się z osób zmagających się 
z różnymi przypadłościami, które od nich nie zależą. Na przy-

GWiaZda Numeru

kład nie będziemy się śmiać z osoby, która utyka, jest kaleką 
nie z własnej winy, bo to podłe. Obrzydliwe jest też wyśmie-
wanie się z czyjegoś bólu czy smutku. Tej granicy nigdy nie 
przekraczamy. Natomiast ze wszystkich innych przypadłości 
typu głupota, przywary społeczne, rodzinne, czy też dotyczą-
ce służb państwowych i kościelnych, czemu nie?  
i śmiech niekiedy może być nauką, kiedy się z przy-
war, nie z osób natrząsa? 
– O właśnie! Biskup Ignacy Krasicki dobrze to ujął. z pomo-
cą przychodzi też Gogol: „z czego się śmiejecie? z siebie 
samych się śmiejecie!”. Czasem pokazujemy na scenie 
wrednego teścia czy głupiego wujka. Przypuszczam, że 20 
procent sali mogłoby być wzorem takiej postaci, a jednak 
wszyscy się śmieją! Może i ja z siebie się śmieję pokazując 
jakąś postać. Nikt nie jest bez winy. 
Podobno kabareciarze w zaciszu domowym wcale nie 
są aż tak zabawni i śmieszni. Zalicza się Pan do nich? 
– Skąd! Ja jestem bardzo śmieszny w zaciszu domowym. 
Może aż za bardzo. Czasem tylko ja się dobrze bawię, a moje 
dzieci niekoniecznie.  
Proszą: „tato przestań!”? 

– Prawie. Mówią: „Tato, jak nie umiesz, 
nie żartuj”. W ten sposób moje dwie córki, 
15-letnia Maja i 19-letnia Jagoda, dają mi 
do zrozumienia, że wcale nie jestem taki 
zabawny.  
ale „ucho prezesa” im się podoba? 

– Tak, zwłaszcza starsza córka twierdzi, że „Ucho prezesa” 
fajnie żeśmy zrobiliśmy. W jej środowisku kabaret jest ab-
solutnie niepopularny, a nawet trochę faux pas. Bez wstydu 
można się za to pochwalić koleżankom i kolegom, że tata 
„Ucho prezesa” zrobił, a nie, że tylko w kabarecie fika.  
miłość prezesa do kotów jest powszechnie znana. czy 
Pan również zalicza się do grona kociarzy? 
– Tak, mam jednego kota i naprawdę bardzo go lubię. Ma 
na imię Gacek, bo jest czarny i latał jak nietoperz po całym 
domu, kiedy był mały. Nazywam go też „kot pocztowy”, po-
nieważ znalazłem go na poczcie. Poszedłem kiedyś odebrać 
list na pocztę i usłyszałem pisk małych kotków. Okazało 
się, że ktoś je podrzucił, no to wziąłem sobie jednego. Teraz 
nawet żałuję, że nie wziąłem dwóch, bo to kapitalny zwierzak. 
Mam jeszcze w domu psa, który żyje z Gackiem jak pies 
z kotem. Takie mam safari domowe. 

rozmawiała ewa Jaśkiewicz/aKPa

mikołaj cieślak, współtwórca Kabaretu moralnego Niepokoju 
oraz hitowego serialu „ucho prezesa”, miniony rok może 
zaliczyć do niezwykle udanych. sukces „ucha prezesa”, 
którego ukoronowaniem była jego sceniczna wersja 
w teatrze 6.piętro, sprawił, że artysta z satysfakcją patrzy 
w przyszłość.  

Mikołajem 
Cieślakiem

 Obrzydliwe jest 
też wyśmiewanie się 
z czyjegoś bólu czy 

smutku.
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Objętość wydania „Gazety Regio-
nalnej” wynosi średnio 80 stron, 
„Tygodnika Regionalna” – średnio 
40 stron, z czego 8 stron poświęco-
ne jest wydarzeniom sportowym.
Misją gazety jest przekazywanie 
czytelnikom rzeczowej i zgodnej 
z prawdą informacji z zakresu wszel-
kich dziedzin życia (obyczajowości, 
polityki, gospodarki, etc.), a także 
ocena, krytyka i kształtowanie opinii 
na temat problemów społecznych. 
Dotarcie do prawdy jest prioryteto-
wym celem dziennikarzy i redakto-
rów. Gazeta zaspokaja ciekawość 
czytelników, ale jest także ich 
orężem w konfrontacji z instytucja-
mi, wobec których sami pozostają 
bezradni. Inną ważną rolą jest bu-
dowanie lokalnej społeczności, inte-
growanie jej i wzbudzanie poczucia 
dumy ze wspólnych przedsięwzięć. 
Co tydzień, można przeczytać 
newsy, relacje, reportaże, wywiady, 
komentarze, artykuły dyskusyj-
ne, sylwetki, zapowiedzi, kroniki 
wydarzeń, a także listy do redakcji, 

Pierwszy numer „Gazety regionalnej” trafił do 
czytelników 8 marca 2001 roku. od początku, 
tygodnik obejmuje zasięgiem powiaty żarski 
i żagański. od 2008 roku zasięg dotarcia 
powiększył się o powiat nowosolski, a od 2011 
o zielonogórski, w których wydawany jest 
„tygodnik regionalna”.

„Regionalna” – 
gazeta i tygodnik 

opinie czytelników i odpowiedzi 
dziennikarzy. Na zainteresowanie 
czytelników dziennikarze i redak-
torzy zapracowali, przekazując im 
każdego tygodnia rzetelną informa-
cję o wszystkim, co dzieje się w ich 
otoczeniu, sąsiedztwie, okolicy. 
„Gazeta Regionalna” i „Tygodnik 
Regionalna” to jedyne w regionie tak 
bogate źródło lokalnych wiadomości. 
Dostarczają czytelnikom wiedzy 
na temat aktualnych wydarzeń – 
społecznych, kulturalnych, obycza-

jowych. Ważną funkcją gazety jest 
reagowanie na sygnały czytelników. 
Często stają się one pretekstem do 
wyjaśnienia opinii publicznej zasy-
gnalizowanego problemu. 
Redakcje angażują się również 

Po prawie 18 latach 
gazeta dostępna 

jest we wszystkich 
miejscowościach regionu, 
zarówno w miastach, jak 

i małych wsiach. 

w akcje o charakterze charyta-
tywnym; organizują, wspierają 
bądź patronują przedsięwzięciom 
mającym na celu zbiórkę pieniędzy 
lub pomocy rzeczowej na rzecz osób 
dotkniętych chorobami, ubóstwem, 
niezaradnych życiowo, samotnych. 
Interwencje i akcje podejmowane 
na prośbę i na rzecz czytelników 
są relacjonowane na łamach 
gazety. Podejmują także inicjatywy 
związane z wydarzeniami kultural-
nymi, patronują zarówno imprezom 
o dużym znaczeniu regionalnym, jak 
i mniej popularnym. Szczegółowo 
informują o atrakcjach związanych 
z zapowiadanymi imprezami. Promu-
ją lokalnych twórców, hobbystów, 
ludzi z pasjami. Odnotowują sukcesy 
uczniów, zdają relacje z występów 
artystycznych, pikników, festynów 
wiejskich i parafialnych, spotkań ze 
sławnymi ludźmi odwiedzającymi 
region.

red

REGIONALNA
TYGODNIK
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Pustynni wojownicy

Jedź wygodniej

Ukończenie 4 Deserts jest dla ultramaratończyka  
tym samym, czym zdobycie Korony Ziemi dla himalaisty.  
Dla zwykłych śmiertelników to dokonanie niemożliwe-
go. O skali wyzwania, przed którym stają uczestnicy 
tych biegów, niech świadczy fakt, że warunkiem startu 
jest wykupienie polisy na życie, która gwarantuje 
transport zwłok do rodzimego kraju. Serię 250-kilome-
trowych katorżniczych biegów po pustyni ukończyło 
czterech Polaków – i opowiadają nam, jak było!

Samochody są ekscytujące. Gdyby było inaczej, ludzie 
nie wpadliby na pomysł, żeby się nimi ścigać, bić 
rekordy i z zapartym tchem całymi dniami o nich 
dyskutować. Z drugiej jednak strony to także narzędzia, 
które mają być przede wszystkim bezpieczne  
i wygodne. A tutaj producenci biją samych siebie! Fotele 
najnowszej generacji nie tylko utrzymają plecy kierowcy  
w odpowiedniej pozycji, ale i zrobią mu masaż. Nie 
wspominając nawet o tym, że już niedługo większość 
obowiązków kierowcy przejmą roboty. Kierowca będzie 
musiał w samochodzie tylko jedno: odpocząć.FO

T.
: D

AN
ie

ll
e 

le
vi

TT
, D

Av
iD

e 
eS

PO
Si

TO
, m

AT
er

iA
ły

 P
rA

SO
w

e 
bm

w
, r

Ac
iN

G
 T

he
 P

lA
N

eT

P: Co ze scenami seksu? Im częściej się je gra,  
tym mniej przerażają?

O: Do nich nigdy się nie przyzwyczaisz. Wiesz, one 
są w gruncie rzeczy absurdalne, ale pod pewnymi 

względami są jednak jak prawdziwy seks. 

P: Jeśli kiedyś powstanie film na temat prezyden- 
tury Donalda Trumpa, chciałbyś w nim zagrać?

O: Pewnie z powodu moich wąsów byłbym Johnem 
Boltonem. A tak szczerze to sam nie wiem, ale 

chyba jednak nie. W ogóle nie chciałbym, żeby ktokol-
wiek nakręcił o tym film. Uważam, że lepiej tego nie 
upamiętniać ani nie celebrować w żaden sposób.

michael 
shannOn
Pamiętny Generał Zod z Człowieka  
ze stali opowiada nam o choasie,  
seksie i złych filmach.

PROWOKUJE DO MYŚLENIA Nr 04 (316) KWIEcIEń 2019

PROWOKUJE DO MYŚLENIA Nr 04 (316) KWIEcIEń 2019
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Zagadnienie dalszego rozwoju ludzkości 
stanowi twardy orzech do zgryzienia 

nawet dla naukowców. I choćby starali się 
oni jak najściślej trzymać się metod nauko-
wych, to i tak w ich hipotezach jest duża 
doza niepewności. Jednak jest to na tyle 
ciekawy temat, że my, jako ludzkość, ciągle 
do niego wracamy i wymyślamy nowe teo-
rie. Jak moglibyśmy wyglądać za 10 000 
albo nawet 100 000 lat?

AMERYKAŃSKI MODEL PRZYSZŁOŚCI
Na to pytanie spróbowali odpowiedzieć Ame-
rykanie Nickolay Lamm i Alan Kwan. Współ-
praca grafika i profesora genetyki zaowoco-
wała opisem człowieka w bliższej i dalszej 
przyszłości, przy założeniu, że jako najlepiej 
rozwinięte organizmy na Ziemi, będziemy naj-
bardziej podatni na zmiany ewolucyjne. Efekt?

Jedną z najbardziej widocznych zmian jest 
ciemniejsza karnacja niż u współczesnych bia-
łych ludzi. Będzie to odpowiedź na nieustan-
nie zmniejszającą się warstwę ozonową. Co 
więcej, mamy być ogólnie wyżsi i szczuplejsi.

OCZY JAK Z KOMIKSU?
Założyli oni, że na planecie (albo planetach), 
które ludzie będą zamieszkiwać za tysiące 
lat, będzie mniej światła, w związku z czym 
ludzkie oczy się powiększą, żeby ułatwić 
widzenie w ciemności. Za 60 000 lat oczy 
będą takiej wielkości, że moglibyśmy je po-
równać do tych z japońskich komiksów i fil-
mów animowanych.

Wszystkie wymienione zmiany będą coraz 
bardziej widoczne z upływem lat, a przez to, że 
ludzkość będzie zamieszkiwać inne planety, 
panujące na nich niepowtarzalne warunki też 
wpłyną na modyfikacje ciał ich mieszkańców.

INSPIRACJA Z PRZESZŁOŚCI
Autorzy tego scenariusza wcale nie twierdzą, 
że ich przewidywania się sprawdzą. Chcieli tyl-
ko, inspirując się zmianami ewolucyjnymi 
z przeszłości, spróbować przewidzieć, jak 
będą one wyglądały w przyszłości.

Ale wróćmy do oczu. Trzeba będzie dla 
nich zwolnić trochę miejsca, co doprowa-
dzi do powiększenia czoła. Autorzy do-

puszczają jednak różne warianty rozwoju wy-
darzeń, ze względu na to, że człowiek może 
zacząć manipulować własnym genomem.

Wygląd ludzkiej twarzy będzie coraz 
bardziej zależny od tego, czego ktoś sobie 
zażyczy, napisał Kwan. Pytanie tylko, czy 
zdołamy dotrwać do tego momentu, ponie-
waż samo założenie, że ludzkość przetrwa 
kolejne 100 000 lat może być błędne.

Niektóre reakcje na teorię Kwana nie były 
pozytywne. Profesor był krytykowany za to, że 
nie ma dostatecznych dowodów na poparcie 
swoich tez, i że do swoich spekulacji użył po-
pularnych wizerunków z filmów science fiction. 

 (RED)

Ludzkość przeszła już spory kawałek ścieżką ewolucji. Dziś wiemy już, że wygląd czło-
wieka powoli zmienia się wraz z otoczeniem, które wystawia go na zmieniające się 
warunki. I to prawdopodobnie nie zmieni się też w przyszłości.

WYDAWNICTWO AMCONEX POLECA:

Za wiele tysięcy lat wszyscy ludzie mogą mieć bardzo duże oczy

JAK BĘDZIEMY WYGLĄDAĆ ZA TYSIĄCE LAT?

śWiat JaK Na dŁoNi

ZESTAW STARTOWY
Z ALBUMEM NA WSZYSTKIE KARTY!

W KAŻDEJ SASZETCE 
GWARANTOWANA KARTA

PREMIUM

OFICJALNA KOLEKCJA KART REPREZENTACJI POLSKI
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GRZEGORZ KRYCHOWIAK

MECZOWA, KOMIKSOWA 
MEGA lub GOLD

198 KART
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SZUKAJ W PUNKTACH SPRZEDAŻY PRASY!
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NOWOŚĆ

Już dostępne!

w sprzedaży  

od 26 marca!

Pierwszy numer magazynu 

w sprzedaży od 28 marca!

© MGA Entertainment, Inc L.O.L. SURPRISE! TM is a trademark of MGA in the U.S. and other countries. All logos, names, characters, likenesses, images, slogans and packaging appearance are the property of MGA.

 Szaleństwo zabawy z 

Niezwykłe publikacje z mnóstwem 

atrakcji w środku! 
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Niezwykłe publikacje z mnóstwem 

 Szaleństwo zabawy  Szaleństwo zabawy 

w sprzedaży  

od 14 marca!

koloruj projektuj

graj w planszówkę

rozwiązuj testy
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Już dostępne!

Czekam, 

skarbie!



ludZie

Praca to ciągłe 
wyzwania

Jej ścieżka zawodowa od samego początku 
związana była z dystrybucją prasy. Zaczynała 
w dziale zajmującym się obsługą zwrotów, 
a obecnie pracuje w Pionie administracji 
Wydawnictw. Przedstawiamy Wiolettę 
Jaworską, specjalistę działu dystrybucji.

– Gdy dwadzieścia lat temu 
zaczynałam pracę w Kolporterze, 
strukturalnie wszystko wyglądało 
inaczej. Swoją zawodową przygodę 
zaczynałam w Sekcji Prasowej jako 
specjalista ds. zwrotów. Przez lata 
trochę „powędrowałam” pomiędzy 
poszczególnymi stanowiskami, 
żeby ostatecznie zostać specjalistą 
Działu Dystrybucji – mówi Wioletta 

Jaworska. – W pracy zajmuję się 
pozyskiwaniem informacji dotyczą-
cych dostaw tytułów ogólnopol-
skich, koordynacją tych dostaw, 
aktualizacją danych okładkowych, 
a także analizą Centralnego Projek-
tu zwrotów i rozliczaniem fizycznych 
zwrotów – dodaje.
co najbardziej podoba ci się 
w pracy na twoim stanowisku?
– Możliwość kontaktu z ludźmi, 
zarówno z firmy, jak i z klientami 
zewnętrznymi, np. przedstawiciela-
mi wydawców. Co jeszcze? Czasem 
dynamiczny rozwój sytuacji. W ta-
kich momentach trzeba się mocno 
skupić, szybko działać, by potem 
mieć satysfakcję z wyników.
co uważasz za swój zawodowy 
sukces?
– Pomimo długiego stażu wyda-
je mi się, że ten spektakularny, 
zawodowy sukces jeszcze „czai się 
za drzwiami”. Gdy zapuka, zostanie 
wpuszczony. :)
co było największą niespo-
dzianką, jaka spotkała cię 
w firmie?
– Pewnie wszyscy nagrodzeni tak 
odpowiadają (i choć może wydawać 
się to banalne), ale faktem jest, 
że bardzo dużą niespodzianką dla 
mnie było otrzymanie wyróżnienia 
Pracownika Roku 2018.
Jakie było największe, posta-
wione przez tobą, wyzwanie?
– Wyzwań zawsze jest dużo. 
Czasem nie wiadomo, kiedy się 
pojawiają. Na przełomie całego 
okresu zatrudnienia było ich wiele, 
nie sposób wszystkich pamię-
tać. A te najbardziej aktualne, to 
zmiany w przekazie informacji przez 
wydawców i współpraca w tym 
obszarze. 

twoje największe osiągnięcia 
zawodowe w ubiegłym roku?
– W tym pytaniu jest nawiązanie 
do poprzedniego, czyli współpraca 
z wydawcami (edipresse, Burda) 
przy przekazywaniu awizacji przez 
Crex. Ważne wyzwanie, posta-
wione przede mną, okazało się 
sukcesem, a to zaowocowało 
nagrodą.
Największe trudności w pracy 
w minionym roku?
– Nie przychodzą mi do głowy 
„największe”. Owszem, jak wszę-
dzie, czasem pojawiają się trud-
ności, ale z reguły takie, z którymi 
sobie radzę.
słowo, którego nie znosisz?
– To w zasadzie wyrażenia: „za 
chwilę”, „za moment”. Tak na-
prawdę nie wiadomo, ile ta „chwi-
la” czy „moment” będzie trwać…
twój ulubiony film/książka/
płyta?
– Ulubiony film to „Twarz” w re-
żyserii Małgorzaty Szumowskiej. 
Książka „A ja żem jej powiedziała” 
Katarzyny Nosowskiej. Natomiast, 
jeśli chodzi o muzykę, to waham 
się pomiędzy utworami grupy 
Coldplay a 30 Seconds to Mars. 
ulubiony bohater filmowy/
literacki? 
– Tu też należy wrócić do pytania 
o książkę – Katarzyna Nosowska. 
Jej poczucie humoru, dystans do 
siebie powoduje, że jest aktu-
alnie moją ulubioną bohaterką. 
Nie można jej nazwać bohaterem 
literackim, bo to nie postać fik-
cyjna, ale to ona zrobiła na mnie 
wrażenie.

Notowała  
Kinga szymkiewicz
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latem 1995 r. amerykańskie dzienniki „the New 
york times” i „the Washington Post” opublikowały, 
liczący blisko sto stron maszynopisu, manifest 
terrorysty nazwanego przez FBi unabomberem. 
unabomber zagroził, że jeśli redakcje odmówią, on 
dokona kolejnych zamachów.

Theodore Kaczynski urodził się 
w Chicago w 1942 r. w rodzinie 
o polskich korzeniach. Był mrukli-
wym odludkiem, ale też wyjątkowo 
inteligentnym chłopakiem o bardzo 
wysokim ilorazie inteligencji IQ 170. 
Jako szesnastolatek dostał się na 
matematykę do harvardu, na Uniwer-
sytecie w Michigan zrobił doktorat, 
a w 1967 r. został asystentem na wy-
dziale matematycznym uniwersytetu 
w Berkeley. Uważano go za geniusza, 

który w przyszłości może 
dostać nagrodę Nobla, 
więc władze uczelni ze 
zdumieniem przyjęły 
w 1969 r. jego decy-
zję o porzuceniu pracy 
naukowej. 

Najdłuższe śledztwo
Ted Kaczynski zamieszkał w leśnej głu-
szy w Montanie, w prymitywnej chacie 
bez wody i prądu. Bardzo rzadko ją 
opuszczał, nie licząc sporadycznych 
wyjazdów po zakupy, prawie z nikim 
się nie kontaktował. Stał się wyznawcą 
filozofii przypominającej anarchoprymi-
tywizm – światopoglądu odrzucającego 
naukę, technikę i cywilizację. W imię tej 
idei postanowił walczyć ze złem, jakie 
jego zdaniem przyniosły osiągnięcia 
cywilizacji. zaczął wysyłać przesyłki 
z bombami i podkładać ładunki wybu-
chowe. Początkowo ofiarami jego za-

machów byli przedstawiciele środowisk 
akademickich i linii lotniczych, później 
także przemysłu drzewnego. Od 1978 
do 1995 roku w wyniku zamachów 
przeprowadzonych przez Kaczynskiego 
zginęły trzy osoby, a 23 zostały ranne, 
niektóre bardzo poważnie. 
FBI nazwało zamachowca Unabom-
berem. Unabomber do przesyłek 
załączał czasami długie listy, w których 
przedstawiał swoje poglądy, śledczy 
wiedzieli więc, że jest człowiekiem 
wykształconym, ale niewiele więcej. 
Przez prawie 18 lat nie udawało się 
zamachowca namierzyć, było to jedno 
z najdłuższych i najdroższych śledztw 
w historii amerykańskiej kryminalistyki. 

Zgubił go esej
Kaczynski wpadł tylko dlatego, że 
chciał, aby jego szokujące poglądy 
poznało jak najwięcej ludzi – stąd jego 
żądanie, by dwa największe amery-

Historia Prasy
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kańskie dzienniki wydrukowały jego 
esej filozoficzny na temat zagrożeń, 
jakie niesie postęp techniczny. esej 
przeczytał młodszy brat Teda, David 
Kaczynski. W tekście Unabombera 
David rozpoznał styl i poglądy z ma-
nifestu, który mu Ted przesłał ćwierć 
wieku wcześniej. David zawiadomił 
władze o swoich podejrzeniach. 
Unabomber został aresztowany 3 
kwietnia 1996 r., a jego zatrzymanie 
poprzedziła wielomiesięczna obserwa-
cja. Na miejscu znaleziono materiały 
niezbędne do produkcji bomb, a także 
notatki potwierdzające, że to Kaczyn-
ski jest autorem manifestów i listów 
rozsyłanych przez Unabombera. 
W 1998 r. Ted Kaczynski został 
skazany na dożywocie. 

Grzegorz Kozera
W tekście wykorzystano informacje 
z artykułu Tadeusza Wójciaka na rp.pl 

Kaczynski wpadł tylko 
dlatego, że chciał, aby 
jego szokujące poglądy 
poznało jak najwięcej 

ludzi.

Jak geniusz 
został terrorystą
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Darowizna a umowa dożywocia
tyczące darowania, natomiast osoba 
obdarowana musi wyrazić zgodę na 
przyjęcie darowizny. zawarcie umowy 
następuje w formie aktu notarialne-
go. z chwilą jego podpisania prawo 
własności przechodzi na osobę 
obdarowaną, a osoba dokonująca 
darowizny traci wszystkie prawa do 
przekazanej własności, co oznacza, 
że nie będzie mogła na przykład 
zamieszkiwać w darowanej nierucho-
mości. Aby strona dokonująca daro-
wizny zachowała prawo do dożywot-
niego zamieszkania, konieczne jest 
ustanowienie służebności osobistej. 
Ponadto ważną informacją dotyczącą 
darowizny jest fakt, że wykonaną 
darowiznę trudno jest odwołać. Taka 
możliwość istnieje jedynie w przy-
padku, gdy obdarowany dopuści się 
rażącej niewdzięczności względem 
darczyńcy.

umowa dożywocia 
Umowa dożywocia to także 
przekazanie prawa własności innej 
osobie, jednak z zastrzeżeniem, 
że nabywca zobowiązany jest do 
zapewnienia zbywcy dożywotniego 
utrzymania. W tym przypadku strony 
mogą dowolnie kształtować zakres 
obowiązku wobec dotychczasowego 
właściciela nieruchomości. Jeżeli 
obowiązki nie zostaną sprecyzowane 

w umowie, to zobowiązany powinien 
przyjąć zbywcę jako domownika 
oraz dostarczyć mu wyżywienie, 
ubranie oraz zapewnić odpowiednią 
pomoc i pielęgnowanie w chorobie, 
a także pokryć koszty pogrzebu. 
Istotą tej umowy jest więc odpłatne 
przeniesienie własności nieru-
chomości na nabywcę, którego 
świadczeniem jest dożywotnie utrzy-
manie dotychczasowego właściciela 
nieruchomości.
Najbardziej charakterystyczną róż-
nicą jest więc fakt, że w przypadku 
zawarcia umowy darowizny strona 
obdarowująca podpisując akt nota-
rialny traci wszelkie prawa względem 
darowanego przedmiotu, z wyłącze-
niem sytuacji, w której darczyńca 
znajduje się w niedostatku. Umowa 
darowizny jest więc aktem bez 
wzajemności. W przypadku umowy 
dożywocia w zamian za przekazanie 
prawa własności nieruchomości 
osoba obdarowana ma obowiązek 
zapewnienia darczyńcy godnych wa-
runków życia. zaznaczenia wymaga, 
że przedmiotem umowy darowizny 
może być dowolna własność osoby 
chcącej jej dokonać, natomiast 
umowa dożywocia może zostać 
zawarta jedynie w przypadku, gdy jej 
przedmiotem jest prawo własności 
nieruchomości. 

W obrocie nieruchomościami wystę-
puje coraz więcej przypadków, gdy 
domy czy mieszkania dziedziczone 
są przez kolejne pokolenia. Wiele 
osób, głównie w starszym wieku, 
podejmuje decyzje o przekazaniu 
swojego majątku innym osobom (nie-
koniecznie spokrewnionym) jeszcze 
za swojego życia. Podejmując taką 
decyzję mają one do wyboru dwa 
podobne narzędzia, które w prak-
tyce często są ze sobą mylone. Są 
nimi umowa darowizny oraz umowa 
dożywocia. Warto poznać podsta-
wowe informacje o obu instytucjach, 
gdyż nabierają one zasadniczego 
znaczenia w momencie, gdy stosunki 
między stronami umowy ulegają 
pogorszeniu, a rozwiązanie sporu na 
drodze polubownej nie zawsze jest 
możliwe. 

umowa darowizny
Umowa darowizny polega na nieod-
płatnym przekazaniu wybranej przez 
siebie osobie posiadanego majątku. 
Strony umowy składają dwa odrębne 
oświadczenia. Osoba dokonująca 
darowizny składa oświadczenie do-

czym jest umowa darowizny, a czym umowa 
dożywocia? sporo osób ma problem z rozróż-
nieniem obu pojęć, wyjaśniamy więc, na czym 
polega różnica. 

Ewelina Bilkiewicz
Pracownik ds. prawnych Pretorius

PraWo
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PsycHoloG radZi

W marcowych „charakterach”: 
PODeJMOWANIe DeCYzJI – CO 
ROBIĆ, KIeDY NIe WIADOMO, CO 
ROBIĆ
Codziennie stajemy przed wyborami, 
których konsekwencji nie jesteś my pewni. 
Czym zatem się  kierować , podejmują c 
trudne decyzje? Czemu zaufać  – sercu 
czy rozumowi, intuicji czy kalkulacji? Jak 
zbudować  własny kompas, który pomoż e 
wybrać  najlepszą  drogę ? 

PoNadto: 
• Klucz psychologii do zmiany klimatu 
• dlaczego kobiece serce choruje 
inaczej niż  mę skie • Życie z kimś, kto 
raz kocha, a raz nienawidzi • insta-
gram i pewnoś ć  siebie 

Część nakładu dostępna z periodykiem 
„style i charaktery. mistrzynie życia”, 
w którym niezwykłe kobiety mówią  
o odradzają cej się  nadziei, pokonywaniu 
lę ków, przywileju bycia kobietą , pozna-
waniu siebie, pamię ci, która nie oszukuje 
i miłoś ci, która nie słabnie 
luB 
„Psychologią w szkole”, w której 
piszemy o współdziałaniu i zastanawia-
my się , czy uczniowie potrafią  ze sobą  
pracować .

Zazdrościmy tym, którzy patrzą na świat przez różowe
okulary i nawet w trudnych sytuacjach potrafią dostrzec 
plusy przeciwności losu. Jest jednak dla pesymistów dobra 
wiadomość: optymizmu można się nauczyć! 

Niektórzy ludzie są niereformowalnymi pesymistami – we wszystkim do-
strzegają jedynie minusy. Inni niezmiennie zachowują optymizm, przekonani, 
że poradzą sobie ze wszystkim, co przyniesie życie. Te dwa różne sposoby 
patrzenia na świat, jeśli przybiorą skrajne nasilenie, mogą ukierunkować 
ludzi w stronę lęku i depresji lub dobrostanu i rozkwitu. Wydaje się, że 
takie rozbieżne spojrzenia na życie można w dużej mierze sprowadzić do 
określonych wzorców aktywności mózgowej. Niezwykłe nowe dane każą 
zastanowić się jednak, w jakim stopniu cechy te są w nas „zaprogramowa-
ne” neuronalnie. 
Czy coś tak głęboko w nas zakorzenionego jak osobowość może być 
podatne na zmianę? 
Albo czy możemy wzmocnić nasze zdrowie psychiczne, zmieniając sposób 
spostrzegania i interpretowania tego, co się dzieje wokół nas? Nauka stop-
niowo zbliża się w kierunku odpowiedzi na te pytania.

W stronę zmiany
O tym, jacy jesteśmy, decydują trzy elementy: nasze geny, nasze własne 
doświadczenia oraz tendencyjność poznawcza, dotycząca tego, co zauwa-
żamy i co pamiętamy. Nie jesteśmy w stanie zmienić swojego DNA. Często 
też nie jesteśmy w stanie wpłynąć na to, co nam się przydarza. za to trzeci 
element, czyli tendencyjność poznawcza, jest czymś, co rzeczywiście może-
my zmodyfikować. Tendencyjność umysłu, czyli jego subtelne przechylenie 
w kierunku dobrego lub złego, stanowi trwałą cechę umysłu optymistycz-
nego i pesymistycznego. zniekształcenia te nie podlegają kontroli radaru, 
jakim jest nasza świadomość, i tworzą w ten sposób pryzmat, przez który 
patrzymy na świat i doświadczamy go.
Okazuje się, że sieci neuronalne, które leżą u podłoża optymizmu i pe-
symizmu – ja mówię tu o „słonecznym” i „chmurnym” mózgu – są bardzo 
plastyczne i podatne na zmianę. Wiemy dziś, że niewielkie zmiany w zacho-

zostać
Jak

 pogodnym 
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waniu zmierzające do unikania tego, 
co dla nas niemiłe, lub zbliżania się 
do tego, co pozytywne, stają się 
z czasem naszą drugą naturą. Te 
różnice prowadzą do ukształtowania 
się spójnych sposobów reago-
wania na świat. Jeśli jednak sieci 
neuronalne, które kontrolują nasze 
reakcje strachu, wzmocnią się 
i zaczną dominować, umysł może 
rozwinąć nadmiernie pesymistycz-
ną postawę. W najczarniejszym 
scenariuszu może to doprowadzić 
do zaburzeń lękowych i depresji. 
W tym wypadku mówię o „chmur-
nym” mózgu. z kolei optymalne 
zdrowie psychiczne wiąże się 
z silnymi sieciami „słonecznego” 
mózgu, które mogą prowadzić do 
prawdziwego rozkwitu i dobrostanu 
psychicznego. Skłonności te są 
głęboko w nas zakorzenione
i bardzo trudno je zmienić – choć 
nie jest to niemożliwe. Co ważne, 
wiemy już, że możemy przechylić 
szalę – pokonać pesymizm i roz-
winąć bardziej optymistyczny styl 
myślenia. 
Potwierdzają to przede wszystkim 
dane dotyczące terapii przezna-
czonych dla osób cierpiących na 
depresję i zaburzenia lękowe, które 
cechuje pesymizm odnośnie prze-

PsycHoloG radZi

depresja w hałasie 
U osób, które są  naraż one na cią gły 
hałas, istnieje wię ksze ryzyko zachoro-
wania na depresję  – donoszą  naukowcy 
z Centrum epidemiologicznego Kliniki Uni-
wersyteckiej w essen. W ramach badania 
heinz Nixdorf Recall, które trwało pię ć  lat, 
przebadano ponad 3000 osób w wieku 
45–75 lat. Kierują ca badaniami ester 
Orban zwraca uwagę , ż e hałas powoduje 
stres i rozdraż nienie. Jeś li utrzymuje się  
przez długi czas na stałym poziomie, moż e 
przyczynić  się  do powstawania depresji. 
Ryzyko jej wystą pienia jest o 25 procent 
wyż sze u osób mieszkają cych w miej-
scach o duż ym natę ż eniu ruchu w po-
równaniu do tych, które mogą  cieszyć  
się  ciszą  w swoim najbliż szym otoczeniu. 
Szczególnie naraż one na depresję  są  
osoby, które nie tylko ż yją  w hałasie, 
ale są  takż e biedne, bezrobotne, gorzej 
wykształcone, palą  papierosy lub mają  
problemy z bezsennoś cią  – zauważ ają  
niemieccy badacze. Dodają  jednak, ż e 
wprawdzie hałas drogowy jest zwią zany 
z depresją , nie moż na jednak powiedzieć , 
ż e ją  powoduje. Wyniki badań  opublikowa-
no w czasopiś mie „environmental health 
Perspectives”.

dj

uważ niej patrzysz, mniej słyszysz
„Głuchota zależ na od uwagi” – w ten 
sposób moż na okreś lić  fenomen odkryty 
przez Nilli lavie i jej współpracowników 
z University College london. Opisane 
w grudniowym numerze „Journal of 
Neuroscience” zjawisko polega na tym, 
ż e im bardziej skupiamy się  na patrzeniu, 
tym mniej słyszymy. Okazało się , ż e gdy 
uczestnicy wyszukiwali okreś loną  literkę  
wś ród wielu innych, podobnych, przesta-
wali ś wiadomie słyszeć  docierają ce do 
nich dź wię ki. Dlaczego tak się  dzieje? 
By odpowiedzieć  na to pytanie, badacze 
próbowali zajrzeć  w mózgi badanych, 
korzystają c z magnetoencefalogra-
fu (mierzą cego aktywnoś ć  neuronów 
w oparciu o wytwarzane pole magnetycz-
ne). Okazało się , ż e gdy nasza uwaga
jest skupiona na patrzeniu, aktywnoś ć  
kory słuchowej jest wyciszana już  na 
począ tku analizy słuchowej. 

marek Binder 
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szłości i przyszłości. Okazało się na 
przykład, że leki antydepresyjne są 
skuteczne, ponieważ wpływają na 
uporczywe negatywne zniekształce-
nia poznawcze typowe dla depresji. 
Osoby cierpiące na depresję lepiej 
pamiętają negatywne zdarzenia niż 
pozytywne, a antydepresanty mogą 
zniwelować te zniekształcenia. 
Podobnie terapie takie jak terapia 
poznawczo-behawioralna, lub tech-
niki takie jak medytacja, opierająca 
się na uważności, są skuteczne 
w zmianie niebezpiecznych znie-
kształceń, charakterystycznych 
dla depresji i zaburzeń lękowych. 
Taka zmiana dotycząca „toksycznej” 
tendencyjności poprawia zdrowie 
psychiczne.
Cały tekst dostępny w „Charakterach” 
(7/2013). 

elaine Fox 

jest profesorem psychologii na 
University of Oxford. Jej zaintereso-
wania naukowe i badawcze obejmują 
psychologię emocji. Jest autorką 
wielu publikacji dotyczących strachu 
i optymizmu, m.in. podręcznika 
„emotion Science: Neuroscientific 
and Cognitive Approaches to Un-
derstanding human emotions” oraz 
książki „Szczęście w rozumie. Między 
pesymizmem a optymizmem”.
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statystyKi

Chętnie kupujemy
słodycze 

słodycze to jedne z częściej kupowanych 
produktów w sklepach małoformatowych do 
300 m² – różnego rodzaju słodkie przekąski 
pojawiają się na co ósmym paragonie, przy 
czym największy udział w wartości sprzedaży 
mają ciastka, czekolady i batony.

W sklepach małoformatowych do 
300 m² różnego rodzaju słodycze 
pojawiają się na paragonach bardzo 
często – największy udział w liczbie 
transakcji i w wartości sprzedaży 
mają batony i ciastka, ale często do 
koszyków trafiają też wafelki impul-
sowe, gumy do żucia oraz czekolady. 
Klienci przychodzą do pobliskiej 
placówki po coś słodkiego właści-
wie przez cały tydzień, przy czym 

o ile w przypadku ciastek i czekolad 
podobną liczbę transakcji raportuje 
się od poniedziałku do soboty, to 
sprzedaż batonów, wafelków impul-
sowych oraz rogalików z nadzieniem 
utrzymuje się na podobnym poziomie 
od poniedziałku do piątku, ale wyraź-
nie spada w soboty i niedziele. 

duży wybór słodkości
Trudno znaleźć sklep małoforma-
towy, który nie miałby w ofercie 
przynajmniej kilku różnych słodkości. 
W placówce tego formatu klienci 
mogą wybierać średnio spośród 
około 170 produktów, przy czym 
najwięcej miejsca na półce zajmują 
ciastka (średnio około 40 warian-
tów), czekolady (ponad 20 rodzajów) 
oraz batony i wafelki impulsowe (po 
kilkanaście wariantów). Te grupy 
produktów odpowiadają również za 

największą część obrotów katego-
rią słodyczy – w 2018 r. ciastka 

miały 19% udziałów w war-
tości sprzedaży słodyczy, 
a batony i czekolada po 
14%. Duże znaczenie dla 
obrotów tej kategorii mają 
również praliny i wafelki 
impulsowe. 
Klienci sklepów mało-
formatowych najwięcej 

wydają na batony firmy 
Mars – w okresie od stycznia 

do grudnia 2018 r. jej marki ze 
Snickersem, Twixem, Marsem 

i Bounty na czele odpowiadały za 
ponad 25% wartości sprzedaży tej 
kategorii. Na kolejnych miejscach 
pod względem udziałów w wartości 
sprzedaży plasują się firmy Ferrero 
(marki Kinder Bueno, Kinder Coun-
try), Nestle (KitKat, lion) i Wedel 

(m.in. marka Pawełek). W oma-
wianym okresie klienci najczęściej 
sięgali po batony Snickers (ponad 
14% udziałów w liczbie transakcji), 
Kinder Bueno (ponad 12%), a także 
KitKat (ponad 8%). 

liderzy wśród wafelków
W segmencie wafelków impulso-
wych liderem jest firma Mondelez 
(z marką Prince Polo), która w okre-
sie od stycznia do grudnia 2018 r. 
odpowiadała za ponad 29% wartości 
sprzedaży tej kategorii. Jej główni 
konkurenci to firmy Colian (Grześki), 
I.D.C. holding (Góralki) i Nestle 
z marką Princessa. W ostatnich 12 
miesiącach w sklepach małoforma-
towych najlepiej sprzedawały się 
wafelki Prince Polo Classic XXl 
50 g (występował na ponad 13% 
paragonów z tą kategorią), Grześki 
Mega o smaku kakaowym w opako-
waniu 48 g oraz Knoppers.
Sprzedaż rogalików i babeczek 
w sklepach małoformatowych 
zdominowała firma Chipita z markami 
7Days i Chipicao, która w oma-
wianym okresie odpowiadała za 
prawie 94% wartości sprzedaży tej 
kategorii. zdecydowanie najpopu-
larniejszym wariantem jest 7Days 
Croissant z nadzieniem kakaowym 
w opakowaniu 60 g, który w oma-
wianym okresie pojawił się na ponad 
35% paragonów z rogalikami. Na 
kolejnych miejscach znalazły się 7 
Days Max Croissant z nadzieniem 
kakaowym (w opakowaniu 110g) 
oraz 7 Days Double Max Croissant 
z podwójnym nadzieniem (w opako-
waniu 110g). 

ewa Pikuła

SŁODYCZE

Udziały w wartości sprzedaży. 
Sklepy małoformatowe do 300m² - 2018 r.

Ciastka
19,15%

Tabliczki czekoladowe
13,72%

Batony
13,94%

Praliny
11,95%

Wafelki impulsowe
8,77%

Cukierki
7,45%

Gumy 
do żucia

6,77%

Ciasta gotowe
 

i rogaliki
6,14%

Pozostałe słodycze
12,11%
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Twój perfekcyjny ogród

z wami

 70 lat
Wiosenne oczyszczanie organizmu z wami

z wami

 70 lat

 70 lat

w pojemnikach

OZDOBNE 
WIŚNIE

FORMOWANIE 
WINOROŚLI

ŻYWOPŁOT
Z OWOCAMI

w pojemnikach
WARZYWNIK

       CO  
ZAGRAŻA
WARZYWOM? 

 = kompendium wiedzy ogrodniczej!

działkowiec – najlepiej sprzedający się 
miesięcznik ogrodniczy, na rynku od  1949 r.

 profesjonalna wiedza

 rady i zalecenia jak i kiedy sadzić, uprawiać, 

 nawozić i ochraniać, oryginalne pomysły 

 najnowsze trendy i inspiracje

 porady ekspertów z obszaru ogrodnictwa, doboru sprzętu, 

 ekologii, tematyki kulinarnej,  zdrowia i urody

Mój Ogródek – czasopismo o ogromnym potencjale 
sprzedażowym, potwierdzonym przez prawie 13 000 
grupę  wiernych prenumeratorów. Od niedawnej premiery 
stale utrzymuje się na 4 miejscu złotej piątki najlepiej 
sprzedających się czasopism ogrodniczych. 

 poradnik niezbędny na każdym etapie ogrodniczej 

 przygody

 przyjazna forma bogato ilustrowanych artykułów 

 ogrodniczych, kulinarnych, promujących zdrowy 

 styl życia w żywieniu i przy pielęgnacji urody

  przystępny sposób prezentowania fachowych treści

Miesięcznik „działkowiec” i „Mój Ogródek” dostępne na rynku 20-go każdego miesiąca

PO TE TYTUŁY KLIENT ZAWSZE WRACA!

POMAGA, INSPIRUJE, RADZI

Kwiecień 2019 Nr 04/2019 (61) cena 3,50 zł

Nr IND. 400734

Ogródek Ogródek
SPECJALNY DODATEK RÓŻE od A do Z str. 33
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CZAS NA ŚWIĘTA ZDROWE SOKI FASOLA GOA

Kwiatowy

TRAWNIK 
JAK NOWY!

WARZYWA
NA ŚCIANIE

Wieloodmianowe
w sadzie

  w tym 8% VAT

Ogródek
cena 

Ogródek
cena 

JAK NOWY!

mamy

lat5

Kwiatowy
„kalendarz”
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Nowy miesięcznik!
 116
STRON!

Zamów Wędkarstwo 360 do swojego punktu sprzedaży

miesięcznik!miesięcznik!
Wędkarstwo 360 polecają 

największe autorytety ze świata 

wędkarskiego - Jacek Kolendowicz, 

Marek Szymański i Adam Niemiec STRON!wędkarskiego - wędkarskiego - wędkarskiego - wędkarskiego - wędkarskiego - wędkarskiego - wędkarskiego - wędkarskiego - wędkarskiego - wędkarskiego - wędkarskiego - wędkarskiego - wędkarskiego - wędkarskiego - wędkarskiego - wędkarskiego - Jacek KolendowiczJacek KolendowiczJacek KolendowiczJacek KolendowiczJacek KolendowiczJacek KolendowiczJacek KolendowiczJacek KolendowiczJacek KolendowiczJacek KolendowiczJacek KolendowiczJacek Kolendowicz,

Marek SzymańskiMarek SzymańskiMarek SzymańskiMarek SzymańskiMarek SzymańskiMarek SzymańskiMarek SzymańskiMarek SzymańskiMarek SzymańskiMarek SzymańskiMarek SzymańskiMarek Szymański Adam NiemiecAdam NiemiecAdam NiemiecAdam NiemiecAdam NiemiecAdam NiemiecAdam NiemiecAdam NiemiecAdam Niemiec

Zamów Wędkarstwo 360 do swojego punktu sprzedaży

STRON!wędkarskiego - wędkarskiego - wędkarskiego - wędkarskiego - wędkarskiego - wędkarskiego - 
Marek SzymańskiMarek SzymańskiMarek SzymańskiMarek SzymańskiMarek SzymańskiMarek SzymańskiMarek SzymańskiMarek SzymańskiMarek SzymańskiMarek SzymańskiMarek SzymańskiMarek SzymańskiMarek SzymańskiMarek SzymańskiMarek SzymańskiMarek SzymańskiMarek SzymańskiMarek Szymański i  i  i  i  i Adam NiemiecAdam NiemiecAdam NiemiecAdam NiemiecAdam NiemiecAdam NiemiecAdam NiemiecAdam NiemiecAdam NiemiecAdam NiemiecAdam NiemiecAdam NiemiecAdam NiemiecAdam Niemiec

PieRWSZy 
NuMeR 

MAgAZyNu 

WSPieRA 

KAMPANiA 

PROMOcyJNA 

W TeleWiZJi,  

iNTeRNecie 
 ORAZ 

W PuNKTAch 

SPRZedAży.

Już od 
25 marca 
w kioskach!



CZĘSTOTLIWOŚĆ: MIESIĘCZNIK
CENA: 2,99  ZŁ
WYDAWCA: EDIPRESSE POLSKA

CZĘSTOTLIWOŚĆ:CZĘSTOTLIWOŚĆ:CZĘSTOTLIWOŚĆ: MIESIĘCZNIK MIESIĘCZNIK MIESIĘCZNIK
CENA: CENA: CENA: 2,99  ZŁ2,99  ZŁ2,99  ZŁ
CZĘSTOTLIWOŚĆ: MIESIĘCZNIK MIESIĘCZNIK MIESIĘCZNIK

   
  

  
  

 
   

NOWOŚĆ

wiarainadzieja 4_193x268_kolporter_red.indd   3 22.02.2019   12:47

oPoWiadaNie

41

     NASz KOlPORTeR 03/2019



statystyKiFlesZ

Konkurs rozstrzygnięty

W grudniowym numerze „Nasze-
go Kolportera” ogłoszony został 
konkurs dla sprzedawców na 
zwiększenie sprzedaży dziennika 
„Rzeczpospolita” w prenumeracie 
teczkowej w styczniu 2019 r. 
w stosunku do grudnia 2018 r. 
zwycięzcą konkursu został Woj-
ciech Kozłowski prowadzący 
kiosk wielobranżowy w Żukowie. 
W nagrodę otrzyma kupon SPA 
o wartości 1 000 zł. zwycięzcy 
serdecznie gratulujemy! 

Pierwszy rok 
„Vogue Polska”

W lutym magazyn „Vogue Polska” 
(Visteria) obchodził pierwszy rok 
działalności na polskim rynku. Na 
okładce jubileuszowego wydania 
pojawiła się Małgorzata Bela i na-
pis „Gdańsk Gdynia Sopot”.
Redakcja w marcowym numerze 
przygotowała szereg wywiadów 
z artystami, prawnikami, dzienni-
karzami i projektantami. Wśród 
rozmówców „Vogue’a” znaleźli się 
m.in. Anja Rubik, Robert Biedroń, 
luka Rayski czy zofia Wichłacz. 
W miesięczniku ukazała się także 
rozmowa z Natachą Ramsay-levi, 
dyrektor kreatywną domu mody 
Chloé oraz z londyńską artystką 
Goshki Macugi. 
 

Polityka
 dominuje 
w mediach
Na pierwszym miejscu wśród najczęściej cytowanych 
tytułów prasowych w 2018 roku znalazł się dziennik 
„rzeczpospolita”, wyprzedzając „Gazetę Wyborczą” oraz 
„Fakt” – wynika z raportu instytutu monitorowania mediów. 
„rzeczpospolita” zapewniła sobie zwycięstwo dzięki ma-
teriałom dotyczącym polityki – informacjom własnym oraz 
wywiadom z politykami.

Wśród najczęściej cytowanych tygodników i dwutygodników pierwsze 
miejsce zajął „Do Rzeczy”. Na kolejnych miejscach znalazły się „Sieci” 
oraz „Newsweek”. Miesięcznikiem, na który najczęściej powoływały 
się inne media, były „Perspektywy”, które zacytowano ponad 2 tys. 
razy. Wyprzedziły „Forbes” (ponad 1,3 tys.) oraz „Press”. Najczęściej 
przywoływanym medium ekonomicznym był „Dziennik Gazeta Prawna”, 
który został zacytowany prawie 10 tys. razy. Wyprzedził m.in. „Puls 
Biznesu” oraz „Forbes”.
W ogólnym rankingu IMM „Najbardziej opiniotwórcze media w Polsce” 
zwyciężył TVN24, którego informacje cytowane były w 2018 roku po-
nad 25,5 tysiąca razy – w prasie, radio, telewizji i w portalach interne-
towych. Na podium znalazły się też RMF FM (25,3 tys. cytowań) oraz 
„Rzeczpospolita” (niemal 24 tys. cytowań). Tematem, który wywoływał 
największe zainteresowanie była polityka. Najchętniej cytowane były 
wypowiedzi przedstawicieli sceny politycznej oraz odniesienia do publi-
kowanych wywiadów i rozmów prowadzonych na antenach. 
Badanie przeprowadzono na podstawie 353 801 przekazów z mediów 
(materiałów prasowych, publikacji w portalach internetowych oraz 
programów radiowych i telewizyjnych) z okresu od 1 stycznia do 31 
grudnia 2018 roku. Dziennikarze odnosili się do wiadomości z łamów 
innych mediów 365 967 razy (287 427 razy w portalach, 42 348 razy 
w prasie, 26 624 w telewizji i 9 568 w radio). Analiza obejmuje ponad 
1000 gazet i czasopism oraz 18 stacji telewizyjnych i wybrane progra-
my w rozgłośniach radiowych. 

opr. GK
Źródło: imm
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25 lat „elle”
Mija 25 lat od czasu debiutu 
miesięcznika „elle” (Burda) na 
polskim rynku. W jubileuszowym 
wydaniu bohaterką okładki oraz 
obszernej sesji mody jest Cleo 
Ćwiek, modelka, która stała 
się ulubienicą polskich projek-
tantów. Marcowe wydanie to 
tradycyjnie kompletny przewodnik 
po trendach wiosna-lato 2019. 
Specjalnie dla czytelniczek „elle” 
redaktorzy wybrali najmodniej-
sze w tym sezonie wzory, kolory, 
akcesoria, tendencje w makijażu, 
fryzurach oraz pielęgnacji. 

„twój styl” w nowej 
odsłonie

Marcowe wydanie magazynu „Twój 
STYl” (Bauer) ukazało się w nowej 
odsłonie. Miesięcznik ma nowe, 
nowocześniejsze logo i bardziej 
przejrzystą i ułatwiającą nawigację 
makietę. Częściowo zmienił się 
układ magazynu i pojawiły nowe 
formaty i sekcje tematyczne.
„Twój STYl” otwierają teraz jed-
nokolumnowe materiały poświę-
cone nie tylko, jak dotąd, modzie 
i urodzie, ale trendom ze wszystkich 
interesujących czytelniczek dzie-
dzin: sztuki, dizajnu, kuchni, ekolo-
gii. Pierwsza część miesięcznika, 
obejmująca wywiady, reportaże 
i inne formaty, jest teraz bardziej 
niż dotychczas ukierunkowana na 
ciekawe, inspirujące, warte pozna-
nia kobiety wyróżniające się pasją, 
profesją, autorytetem, ekspertki 
z różnych dziedzin. Nowością jest 
dział „Piękne Życie” – adresowany 
do dojrzałych.

NAJBARDZIEJ OPINIOTWÓRCZE TYGODNIKI I DWUTYGODNIKI

NAJBARDZIEJ OPINIOTWÓRCZE TYTUŁY PRASOWE

NAJBARDZIEJ OPINIOTWÓRCZE MEDIA BIZNESOWE

TYGODNIKI

PRASA

MEDIA EKONOMICZNE

DO RZECZY

RZECZPOSPOLITA

DZIENNIK GAZETA PRAWNA

SIECI

GAZETA WYBORCZA

PULS BIZNESU

NEWSWEEK

FAKT

FORBES

3030

23873

9950

2907

18815

5402

2662

12888

1390
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ANGORA®
TYGODNIK

NAJNOWSZE WYZWANIE. Lech 
Wałęsa zapowiedział na swoim inter-
netowym profilu, że planuje dokonać 
skoku z wysokości 50 kilometrów.
 Rys. M. Szymański

Przerwa na reklamę

DEBIUT. Nowa partia Roberta Bie-
dronia – Wiosna – uzyskała w son-
dażu aż 14 proc. poparcia
 Rys. K. Zalepa

ZEMSTA. Mieszkaniec Ostrowa Wl-
kp., który miał zapłacić 750 zł kosz-
tów sądowych, przyniósł do kasy 
dwa worki z groszówkami.
 Rys. K. Zalepa

LUKSUSOWE DMUCHANIE. Mini-
sterstwo Finansów zakupiło sobie 
supernowoczesny alkomat za… 
13 050 zł. Rys. K. Zalepa

Są dwa powody, dla których nie 
daję pieniędzy żebrzącym bezdom-
nym.

Pierwszy: Oni te pieniądze po-
trzebują na alkohol!

Drugi: Ja tych pieniędzy potrze-
buję na alkohol!

 „Supernowości” nr 17
***

Chłopak pyta przyjaciela:
– Powiedz, co mam robić. Jestem 

skromny, wstydliwy i krępuję się po-
dejść do jakiejkolwiek dziewczyny...

– Napij się i podpełznij...
 joemonster.org

***
–  Wybacz mi,  ojcze, bo  zgrze-

szyłem.
– Co zrobiłeś, synu?
– Zabiłem dwie osoby.

– To bardzo poważna sprawa. Nie 
możesz oczekiwać, że będę mógł 
zachować to w tajemnicy...

– W takim razie będą trzy osoby...
 „Kontakty” nr 44

***
– Czym zajmuje się pani mąż?
– Jest wynalazcą.
– A co wynalazł?
– Codziennie inny powód, dla któ-

rego wraca późno do domu.
 „ABC” nr 4
Facet odbiera telefon w biurze:
– Kochanie! Nie mogę się teraz 

kłócić. Oddzwonię do ciebie później.
 „Obserwator Lokalny” nr 3

***
– No, panie Nowak, jest pan zdro-

wy, nie ma powodów do niepokoju. 
Nie ma pan świńskiej grypy.

– Co za ulga, dziękuję, panie dok-
torze!

– Prosię.
 „Na Luzie!”

***
Wraca mąż wieczorem z pracy 

i pyta żonę:
– Mamy może coś smacznego 

na kolację?
Żona wygina się do niego roz-

kosznie i pyta:
– Mogę być ja?
– Wiesz, że nie mogę tłustego, 

kochanie... „Korso” nr 6

Z życia wzięte
Ułamałam chłopakowi dwa zęby 

i rozcięłam mu wargę. A chciałam się 
tylko do niego przytulić przez sen i za-
pomniałam, że mam rękę w gipsie...

***
Nasza siedmioletnia córecz-

ka ma ostatnio wielkie „ciśnienie” 
na samodzielne przygotowywanie 
jedzenia. Do tej pory nie mieliśmy 
nic przeciwko temu, ale chyba bę-
dziemy musieli zrewidować zasa-
dy. Dzisiaj rano młoda zrobiła so-
bie płatki z mlekiem. Zdziwiło mnie 
to, bo płatki skończyły się wczoraj 
i jeszcze nie kupiliśmy nowych. Cór-
ka wcinała w najlepsze mleko z kar-
mą dla kota.

***
Aplikacja z mapami zasugerowa-

ła mi, żebym ustawił aktualną loka-
lizację jako dom. Problem w tym, 
że akurat byłem w sklepie monopo-
lowym. Moja dziewczyna chyba jed-
nak ma rację, twierdząc, że za dużo 
ostatnio piję... yafud.pl

DWIE TWARZE PREZESA

Angora reklama dla Kolportera - 2019-03.indd   1 27.02.2019   14:08:41
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www.astromagia.pl

Może być sporo zamieszania, np. w pracy
okaże się, że trzeba zmienić plany lub wziąć
na siebie cudze obowiązki. We znaki mocno
da ci się rodzina. Wobec nowych znajomych
bądź bardziej krytyczny. 

Będziesz pełen energii do pracy i chęci do
rywalizacji, czym zaimponujesz kolegom
i zyskasz w oczach szefa. W domu staniesz
na czele rodziny i zarządzisz wiosenne
porządki. Uważaj, by nie wyrzucać za dużo.

Najważniejsze sprawy staraj się załatwić 
w dwóch pierwszych dekadach marca. Potem
trudno będzie ci się skupić na pracy.
Pochłonie cię miłość. Spokój w stałych
związkach zmącić mogą nieporozumienia.

Zajmiesz się rozwiązywaniem problemów
przyjaciół, a twój dom będzie szeroko
otwarty dla gości. W pracy czeka cię pasmo
sukcesów i wreszcie większe pieniądze.
Możesz także zakochać się do szaleństwa. 

Będziesz mieć do czynienia z zaskakującymi
sytuacjami, w których trzeba będzie szybko
się odnaleźć. Remont? Przeprowadzka?
Nowy projekt w pracy? Partnerowi okaż
więcej zaufania. Zasługuje na to!

Ciesz się tym, że chwilowo masz mniej
obowiązków i stresów, odpoczywaj, oddawaj
się swojemu hobby i ładuj akumulatory. 
W relacjach damsko-męskich możesz 
bardziej liczyć na przyjaźń niż na miłość.

Będziesz mieć okazję sprawdzić się 
w niesprzyjających okolicznościach i nauczyć
czegoś nowego. Oryginalne pomysły
przyniosą ci uznanie przełożonych i awans.
Twój urok będzie wręcz zniewalający.

Będzie się działo! Odkryjesz nowe
zainteresowania, wyjedziesz w podróż,
zaczniesz uprawiać sport, poznasz nowych
ludzi. Okazji do flirtów też nie zabraknie,
nieoczekiwanie przyjść może nawet miłość.

Grono twoich znajomych się powiększy,
dogadasz się nawet z ludźmi, którzy
dotychczas ci nie sprzyjali. Z poważnymi
decyzjami uczuciowymi nie masz na 
co czekać. Powiedz wreszcie tak!

Szykuje się wiele pracy, spotkań, służbowych
podróży. Zdobywanie pieniędzy przyjdzie 
ci teraz bez większego trudu. Wydawanie
również. Z krewnymi możesz jednak pójść
„na noże”. W miłości czas na nowe otwarcie. 

Dobry humor cię nie opuści. Chętnie
wybierzesz się w gości lub zaprosisz
znajomych. Nie wplątaj się w ryzykowny
romans. Marzysz o lepszej pracy lub
założeniu firmy? Zrób pierwszy krok.

HOROSKOP NA MARZEC

Przed tobą nowe zawodowe wyzwania 
i sporo nauki. Być może trzeba będzie
uzupełnić wiedzę, zdać egzaminy. Nie
zmarnuj tej szansy. Romanse będą burzliwe,
ale nietrwałe. Unikaj intryg i kłótni.

wyjątkowy miesięcznik dla kobiet

001 do Kolportera 03.qxp_kolporter  25/02/19  13:19  Page 1
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PATENTY PATENTY

Smutna prawda jest taka,  
że w Polsce na cukrzycę choruje 
około 3 milionów ludzi, z czego – 

uwaga! – mniej więcej jedna trzecia 
nie wie, że jest chora. Jeśli chcesz 

zmniejszyć ryzyko zachorowania aż 
o połowę, zacznij chodzić do pracy 

pieszo. Masz za daleko? Zacznij 
parkować samochód kilometr 
od pracy, albo wysiądź kilka 

przystanków wcześniej. 

Oto 4 sygnały, które świadczą o tym,  
że najprawdopodobniej jesteś 

przepracowany i czas zrobić sobie urlop.

Uczeni badają dosłownie 
każdy aspekt naszego 

życia. Ostatnio sprawdzili 
nawet, jaka jest najlepsza 
pozycja podczas robienia 
„dwójki”. Okazało się, że 
średni czas wypróżniania 

się w pozycki „na kucaka” 
to niecała minuta. 

W klasycznej pozycji 
siedzącej czas jest średnio 

dwa razy dłuższy. A Ty?  
Ile czasu siedzisz?  

MAKARON NA KOLACJĘ
Jeśli dopadła Cię sezonowa obniżka 
nastroju i masz ochotę na pałaszo-

wanie węgli, najlepszym czasem  
na uzupełnienie węglowodanów 

będzie wczesna kolacja. Węgle 
poprawią nastrój, a przy okazji  

również jakość snu. 

55%
Zmęczony?

Idź pieszo

14 DNI STRESU
Wystarczy stresować się  

przez dwa tygodnie, by rozre-
gulować pracę narządów 

wewnętrznych. Lekarstwo – 
30 minut ruchu codziennie.  

To nie musi być konkretny tre-
ning. Wystarczy przejażdżka 

na rowerze albo szybki spacer. 

Jeśli wciąż jest Ci zimno 
i zastanawiasz się, czy 
podkręcić ogrzewanie, 

czy założyć grubszy 
sweter, wybierz to  

drugie. Po pierwsze, 
oszczędzisz na rachun-

kach, po drugie, śpiąc 
w temperaturze  

ok. 18 stopni Celsjusza – 
chudniesz przez sen! 

Tylko taki odsetek mężczyzn jest zadowolonych  
z rozmiaru swojego penisa. Za to aż 84% pań zapewnia, 

że przyrodzenie ich partnerów jest idealnej długości.  
Dla szukających wymiernych danych - przeciętna  

długość penisa to 13,2 cm. 

ŹLE ŚPISZ
Masz kłopot z zaśnięciem 
albo budzisz się w nocy.

BOLĄ CIĘ PLECY I KARK
I nie pomagają ani masaż,  
ani ćwiczenia.

TRACISZ EFEKTYWNOŚĆ
Coraz więcej czasu 
zajmują Ci zwykłe zadania.

NA NIC NIE MASZ OCHOTY
Życie towarzyskie zamarło,  
a o seksie to szkoda gadać...
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BiNG 

Dwumiesięcznik
Cena: 10,99 zł
eGMONT POlSKA SP. z O.O.

Magazyn „Bing” adresowany jest do dzieci 
powyżej dwóch lat, a w szczególności w wieku 
przedszkolnym oraz wszystkich tych, które 
lubią wspólną zabawę z bohaterami serialu 
o tym samym tytule. 
Bing jest trzyletnim króliczkiem. Jego przygody 
do złudzenia przypominają codzienność dzieci 
w podobnym wieku. Każdy epizod zaczyna się 
typową dziecięcą czynnością, z którą muszą 
poradzić sobie bohaterowie: Bing, jego opie-
kun Flop, przyjaciele Sula i Pando oraz kuzyni 
Koko i Charlie. W każdym numerze czytelnicy, 
podobnie jak w serialu, wspólnie z Bingiem 
i jego najlepszymi przyjaciółmi podejmują 
codzienne, nowe wyzwania.

dZiKie ZWierZĘta. KoleKcJa 

Cena Tomu 2 i pozostałych – 19 ,99 zł | Wydawca: edipresse Polska

Kolekcja „Dzikie zwierzęta” to wyjątkowa seria skierowana dla młodych miłośników przyrody. 
z każdym tomem mnóstwo prezentów: figurka zwierzęcia, naklejki, drzewo lub krzew do złożenia, a także niespo-
dzianki np. maska do wycięcia lub zakładka do książki. z tomem drugim dodatkowo mapa świata dzikich zwierząt 
i gra planszowa XXl. Oprócz prezentów, w każdym tomie: gry i zabawy, ciekawostki i informacje o dzikich zwierzę-
tach, a także dział poświęcony ekologii.

NatioNal GeoGraPHic Kids 

Miesięcznik | Cena: 9,99 zł | Wydawca edipresse Polska

Już 19 marca br. ukaże się kolejny numer magazynu „National Geographic KIDS”, którego misją jest rozbudzanie 
ciekawości i upowszechnianie wiedzy o otaczającym świecie wśród młodzieży. Tym, co wyróżnia miesięcznik, są 
niezwykłe zdjęcia z całego świata, niesamowite treści, rzetelność informacji i bogactwo tematów. W najnowszym 
numerze ambasador magazynu Szymon Radzimierski opowiada o plemieniu Mursi z etiopii. Czytelnicy dowiedzą się 
także m.in.: Dlaczego zwierzęta zrzucają futro, gdy zmienia się pora roku? Gdzie można zobaczyć włochaty wieżo-
wiec i śpiewające drzewo? Jak posługiwać się kodem Polybiusa? W numerze ponadto konkurs z supernagrodami.

talKiNG tom 
aNd FrieNds. 

sZaloNe ZaBaWy! 

Wydanie jednorazowe
Cena: 16,99 zł
Wydawca: edipresse Polska

„Talking Tom and Friends” to austriacko-
-cypryjsko-tajlandzki serial animowany 
stworzony na podstawie aplikacji mobilnej. 
W Polsce premiera serialu odbyła się 6 
listopada 2017 na antenie teleTOON+. 
Serial opisuje perypetie szarego kota 
Toma, który marzy o tym, aby zostać wiel-
ką gwiazdą. zanim jednak osiągnie swój 
wymarzony cel, przed nim jeszcze długa 
droga do sławy. W środku wydawnictwa 
znajdziemy komiks poświęcony fanom 
sympatycznego Toma i jego przyjaciół!, 
szalone zabawy, plakaty oraz kolorowanki.

iNFormator 
dla 8-KlasistÓW (i aBsolWeN-

tÓW GimNaZJÓW 2019) 

Rocznik
Cena: 24,90 zł 
Wydawca: Perspektywy

Kim chcę być? Jak przygotować się do 
egzaminu na zakończenie nauki w szko-
le podstawowej lub gimnazjum? Jak 
zwiększyć swoje szanse w rekrutacyjnej 
rywalizacji? Co wybrać – liceum, technikum 
czy szkołę branżową? I bardziej konkretnie: 
które liceum (bo są różne), które techni-
kum (bo są różne) i jaką szkołę branżową, 
bo też są różne? To tylko niektóre z pytań, 
które zadają sobie uczniowie VIII klas szkół 
podstawowych i III klas gimnazjów. „Infor-
mator”„Perspektyw” ma pomóc w znalezie-
niu na te pytania odpowiedzi. 

NoWości W oFercie
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dZieNNiK 
PoWiatu KamieŃsKieGo 

Tygodnik
Cena: 2,50 zł
Wydawca: DJ MeDIA Sp. z o.o.

„Dziennik Powiatu Kamieńskiego” ukazuje 
się na lokalnym rynku mediów od 2008 
roku, w każdy piątek. Czytelnicy z terenu 
powiatu kamieńskiego (Kamień Pomorski, 
Golczewo, Wolin, Międzyzdroje, Dziwnów 
i Świerzno) otrzymują wiadomości doty-
czące lokalnej polityki, spraw społecznych, 
kultury czy sportu.

miraculous. 
BiedroNKa i cZarNy Kot 

Wydanie jednorazowe
Cena: 34,99 zł
Wydawca: edipresse Polska

Książka z zestawem kolorowych koralików, 
która pozwoli na samodzielne wykonanie 
oryginalnych bransoletek i innych ozdób 
w stylu postaci z ulubionego serialu. W środku 
znajdują się m.in. wskazówki i zdjęcia, jak krok 
po kroku wykonać fantastyczne bransoletki, 
pamiętnik Marinette, kolczyki Biedronki, etui 
na telefon Rudej Kitki, przepiękny grzebień do 
włosów Królowej Pszczół oraz wiele innych 
fantastycznych przedmiotów. W sprzedaży od 
20 marca br.

1. „Wiosna – ach to ty” to piosenka 
napisana i śpiewana przez:
a) Stanisława Soykę 
b) Wojciecha Młynarskiego 
c) Marka Grechutę

2. Wiosną najlepiej zasiać: 
a) rzodkiewkę 
b) jęczmień
c) pszenicę 

3. magazyn „działkowiec” jest: 
a) dwutygodnikiem 
b) miesięcznikiem
c) dwumiesięcznikiem 

4. W powiedzeniu „Wesoły jak … 
na wiosnę” brakuje słowa: 
a) kanarek 
b) szczypiorek 
c) ogórek 

5. W tym roku, pierwsza 
równonoc, czyli zrównanie dnia 
z nocą, nastąpi: 
a) 20 marca
b) 21 marca
c) 22 marca

6. „Wiosna” to jedna z części 
powieści pt.
a) „Syzyfowe prace” 
b) „Komediantka” 
c) „Chłopi” 

7. Główną rolę w komedii „Wiosna, 
panie sierżancie” zagrał: 
a) Bronisław Pawlik 
b) Józef Nowak 
c) Wirgiliusz Gryń 

8. „Wiosna” w „czterech porach 
roku” Vivaldiego jest częścią: 
a) trzecią 
b) czwartą 
c) pierwszą
 
9. dokończ przysłowie: „Gdy 
marzec z gromem schodzi…: 
a) …lipiec deszczem uwodzi” 
b) …maj śniegiem obrodzi” 
c) …spodziewaj się powodzi” 

10. autorem obrazu „Wiosna – 
Krajobraz z tobiaszem” jest: 
a) Stanisław Wyspiański 
b) Jacek Malczewski 
c) Jan Matejko 

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

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

W marcu przyjdzie wiosna, 
przynajmniej ta kalendarzowa, 
więc marcowy quiz jest pełen 
różnorodnych pytań, trudnych 
i łatwych, związanych właśnie 
z wiosną. Prawidłowe odpowiedzi 
znajdziecie na dole strony. 
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Jak obniżyć 
rachunki za prąd

Nie da się prowadzić sklepu bez dostępu 
do energii elektrycznej. da się za to obniżyć 
koszty zużycia prądu. W praktycznie każdym 
sklepie można poszukać takich oszczędności. 
Byle z głową!

PoradNiK sPrZedaWcy

analiza pracy urządzeń
zarządzanie energią wymaga monito-
ringu jej zużycia i stanu technicznego 
sklepowych urządzeń. Trzeba też wła-
ściwie przystosować parametry pracy 
sprzętu do konkretnych warunków 
i sposobów eksploatacji. Szukając 
oszczędności, właściciel sklepu 
powinien ustalić, choćby w przybliże-
niu, ile energii zużywają poszczególne 
urządzenia:
* w określonej porze dnia,
* dniu tygodnia,
* porze roku.
Ponieważ poziom pobieranej energii 
może się bardzo różnić w zależno-
ści od modelu, stanu zużycia oraz 
warunków eksploatacji urządzenia, 
najlepszą metodą na określenie 
faktycznego poboru jest wykorzysta-
nie miernika. Niektóre rozwiązania 
są łatwe w realizacji, za to pozwalają 
obniżyć pobór mocy. W przypadku lad 
chłodniczych dość prostym zabie-
giem jest zainstalowanie agregatu 
poza salą sprzedaży, np. na ścianie 
budynku.
– Pozwala to o kilka stopni obniżyć 
temperaturę urządzenia. Dzięki temu 
lodówka nie musi zużywać energii na 
schłodzenie samej siebie – radzi Mi-
chał Miziura z firmy PQ-System, która 
świadczy usługi z zakresu zmniejsza-
nia zużycia energii elektrycznej. Jego 
zdaniem przeniesienie agregatu może 
obniżyć pobór mocy o około 10 proc.

DOBRE PRAKTYKI
Dbaj o właściwą konserwację urządzeń 
chłodniczych i optymalizuj ich ustawienia 
– da to oszczędności rzędu nawet 10 proc.

Zamontuj kurtyny na ladach i regałach 
chłodniczych.

Wymień żarówki na energooszczędne.

Eliminuj zbędne oświetlenie na zaple-
czu, w toaletach i rzadko uczęszcza-
nych pomieszczeniach.

Uczul pracowników, by gasili światło, 
gdy wychodzą z pomieszczenia.

Upewnij się, że termostat w lodówce 
jest sprawny.

Na noc obniżaj temperaturę w sklepie. 
Typowe ustawienia dla sklepu to 20°C, 
a magazynu 10-12°C. Obniżenie tempera-
tury w pomieszczeniu o 1°C może obni-
żyć koszty ogrzewania nawet o 6 proc.!

Zamykając sklep, gaś światła w lodów-
kach. W przypadku artykułów, które nie 
wymagają przechowywania w warunkach 
chłodniczych (np. piwa), na noc pod-
nieś o 2-3 stopnie temperaturę 
w chłodni. Nie wyłączaj całkowicie 
urządzenia – koszt obniżenia tempera-
tury do docelowego poziomu byłby zbyt 
duży.
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PoradNiK sPrZedaWcy

oświetlenie
Koszty oświetlenia mogą się różnić 
w zależności od stanu instalacji 
i rodzaju zastosowanych rozwiązań. 
Alternatywami dla klasycznej żarówki 
są halogeny, zintegrowane świe-
tlówki kompaktowe lub oprawy ze 
świetlówkami liniowymi oraz systemy 
oświetleniowe wykorzystujące diody 
elektroluminescencyjne (leD).
– Wiele sklepów wciąż korzysta 
z przestarzałych świetlówek liniowych 
ze statecznikami indukcyjnymi, 
które pobierają o około 10 proc. 
więcej mocy niż lampy wyposażone 
w stateczniki elektroniczne – za-
uważa Michał Miziura. Dodaje, że 
w sklepie o powierzchni 200 mkw. 
potrzeba 20 lamp ze świetlówkami 
2x36 W lub 2x40 W. – Dla uzy-
skania tego samego efektu należy 
zastosować oprawy o mocy 2x28 
W ze statecznikiem elektronicznym 
oraz świetlówkami T5. Po wymianie 
opraw moc oświetlenia spadnie 
o około 400-450 W, co przełoży się 
na miesięczną oszczędność około 
100 zł – informuje ekspert. Jedna 
oprawa kosztuje 120-150 zł, czyli 
za całość wychodzi 2500-3000 zł. 
zwrotu nakładów można się spodzie-

wać po dwóch latach. W przypadku 
wymiany oświetlenia na oprawy 
leD moc oświetlenia spadnie nawet 
o połowę. zakładając redukcję 
o 800 W, detalista zaoszczędzi około 
200 zł miesięcznie. Oprawy leD są 
jednak droższe, kosztują 280-300 zł, 
koszt inwestycji będzie więc dwa razy 
większy. zwrot nakładów – podobny 
jak w przypadku świetlówek.

Klimatyzacja
Niestety, tu nie spodziewajmy się 
zbyt wielu oszczędności. Ważne 
jest, aby urządzenie było sprawne 
i regularnie serwisowane. – Jeżeli 
klimatyzator jest zaniedbany, to 
zużywa więcej energii na chłodzenie 
tego samego obiektu – przestrzega 
Michał Miziura.

inwestycje
Warto rozważyć wymianę sprzętu, 
a nawet stałych elementów wypo-
sażenia sklepu, np. okien. Starej 
generacji lodówki i chłodziarki nie 
dość, że są zawodne, to mają więk-
szy pobór mocy z uwagi na gorszej 
jakości izolację termiczną. W do-
datku zużyte uszczelki w drzwiach 
powodują „ucieczkę” zimna, co 

PRZEWODNIK  
po handlu w Polsce 

99 800 hurtowni ogólnospożywczych
99 430 specjalistycznych hurtowni spożywczych
99 350 ogólnopolskich sieci handlowych 
i grup zakupowych prowadzących  
placówki w 16 formatach detalicznych

99 300 spółdzielni prowadzących sklepy
99 200 sieci specjalistycznych sklepów z żywnością
99 130 e-sklepów spożywczych i kosmetycznych
99 90 spożywczych systemów franczyzowych
99 50 dystrybutorów i hurtowni kosmetycznych
99 40 sieci stacji paliw
99 30 największych sieci aptecznych
99 25 sieci drogeryjnych
99 16 kosmetycznych systemów franczyzowych
99 11 sieci sklepów typu dom i ogród
99 6 sieci elektromerketów

ZAMÓW

PROGNOZY  
DLA SEKTORA HANDLU 
DO 2030 ROKU
Unikalne informacje, 
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komentarze ekspertów 
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Planet Retail • PMR • POHiD • Polska 
Izba Handlu • Polski Związek Przemysłu 
Kosmetycznego • Polskie Badania 
Internetu • POPiHN • Profit System • 
PWC • Roland Berger Polska
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GWARANCJA

JAKOŚCI

podnosi pobór prądu. Koszt wymiany 
uszczelek zwraca się zwykle w ciągu 
niecałego roku.
Kupując sprzęt, warto pamię-
tać, że najtańsze urządzenia nie 
są energooszczędne, bywają też 
bardziej zawodne. Patrzmy nie tylko 
na cenę, ale i na koszty eksplo-
atacji, rozważmy, czy sklep stać 
na przestoje sprzedaży z powodu 
awarii sprzętu. W niedoinwestowa-
nych sklepach energia ucieka także 
wtedy, gdy nieszczelne są drzwi czy 
okna. Przez duże witryny sklepowe 
traci się zwykle do 30 proc. ciepła, 
a jeśli są one w złym stanie, to nawet 
więcej. Wybierając nowe okna, warto 
zamówić takie, które mają najniższy 
współczynnik przenikania ciepła (0,6 
i niższy).
Dobre uszczelnienie okien może 
przełożyć się na niższe o 10 proc. 
koszty ogrzewania. Straty energii 
cieplnej z pomieszczenia mogą ogra-
niczyć okiennice, żaluzje antywłama-
niowe i rolety zewnętrzne opuszcza-
ne na noc (wypełnione materiałem 
izolacyjnym – nawet o 40 proc.).

anna terlecka
Artykuł ukazał się w „Wiadomościach han-
dlowych” nr 153
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www.              .pl relaks i hobby

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

Szukając
nowych
trendów

LODY  POMARAŃCZOWE                    

               z goździkami

Na 4 porcje:

 Przygotowanie: 30 min
Chłodzenie: minimum 

11 godzin

» 300 g śmietanki kremówki
» 200 g mleka
» 150 g cukru
» 2 małe szczypty mielonych 

goździków
» miąższ z laski wanilii
» skórka starta z pomarań-

czy
» 2 średnie jajka (M)
» żółtko (z jajka M)
» 40 g likieru pomarańczo-

wego

Przygotowanie:
1 Założyć nasadkę mieszającą 
(motylek). Do naczynia miksu-
jącego wlać śmietankę i mleko, 

dodać cukier, mielone goździki, 
miąższ wanilii, skórkę z po-
marańczy i żółtko, wbić jajka 
i podgrzewać 10 minut/
90°C/obr. 1,5. Dla ochrony 
przed pryskaniem na pokrywie 
naczynia miksującego ustawić 
koszyczek zamiast miarki; mie-
szając, studzić 7 minut/obr. 
2. Zdjąć nasadkę mieszającą. 
Masę lodową przełożyć do 
miski, tę włożyć w drugą miskę 
z lodowatą wodą i studzić 30 
minut, kilkakrotnie mieszając. 

2 Dodać likier pomarańczowy 
i wymieszać. Krem pomarań-
czowy przelać do płytkiego 
pojemnika na mrożonki do 
wys. ok. 4 cm, przykryć i od-
stawić do zamrażarki na co 
najmniej 10 godzin. Umyć na-
czynie miksujące.

3 Zamrożony krem pomarań-
czowy wyjąć i zostawić na ok. 
15 minut w temperaturze po-
kojowej, potem długim ostrym 
nożem pokroić na kawałki. 
Połowę włożyć do naczynia 
miksującego i rozdrabniać 
8 sekund/obr. 6, zsuwając ze 
ścianek kopystką, następnie 
mieszać 10 sekund/obr. 4 
na krem. Przełożyć do miski 
i odstawić do lodówki. Tak 
samo przygotować drugą 
połowę zamrożonych kawa-
łeczków lodów. Wymieszać 
z pierwszą porcją lodów i wsta-
wić do zamrażarki jeszcze na 
30 minut. Łyżką do lodów 
formować kulki i podawać.
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DU¯Y WYBÓR KART WIELKANOCNYCH WYDAWNICTWA POLKART 

Ju¿ w sprzeda¿y!



Warto PoleciĆ

Poznaj 
„SuperZings 2”
W sprzedaży jest już kolekcja „superZings 2”. to kontynuacja 
ubiegłorocznej serii kolekcjonerskiej, która okazała się wielkim 
sukcesem wydawniczym. Prezentujemy produkty, które tworzą 
kolekcję. 

Blister 10

To największy zestaw różnych figurek Superzings 2. W tym blistrze jest ich aż 10, 
w tym zwykłe figurki, trzy kryształowe oraz jedna złota, czyli ta bardzo trudna do 
znalezienia. Gratka dla kolekcjonerów!

„SuperZings 2”

starter Pack czyli zestaw startowy

W zestawie znajduje się komiksowy przewodnik przedstawiający świat Superzings 2, który 
prezentuje poszczególnych bohaterów serii, wyjaśnia, jakie moce posiadają i kto jest ich rywalem. 
Do komiksu dołączone są trzy różne figurki Superzings 2 oraz metalizowany, kolorowy pojazd 
SuperJet.

superJet

W pudełku jest jeden pojazd i jedna figurka Superzings 2. Każdy z pojazdów 
SuperJet wygląda inaczej i ma inne właściwości. W kolekcji znajduje się osiem 
pojazdów w różnych kolorach przypominających auto, motocykl, helikopter 
i motorówkę. Umożliwiają one przemieszczanie się oraz rywalizację z innymi 
Superzingsami.

superZings cyber squad collector tin 
czyli puszka dla kolekcjonerów 

Jest to kolekcjonerskie, metalizowane, kolorowe pudełko, w którym 
znajduje się pięć unikatowych figurek Superzings związanych ze 
światem wirtualnym (te postacie nie są dostępne w innych zestawach). 
Puszka jest na tyle duża, że zmieszczą się w niej dodatkowe postacie 
serii Superzings.

54

NASz KOlPORTeR 03/2019      



saloniki partnerem kampanii 
promocyjnych
1 lutego br. w salonikach Kolportera 
ruszyła akcja wydawania nagród w pro-
gramie konsumenckim „Milion Grześków 
do wygrania”. To kolejny ogólnopolski 
program promocyjny, którego partnerem 
jest Kolporter. W ubiegłym roku sieć sa-
loników była wykorzystywana w ponad 
30 tego typu akcjach. 
W promocji „Milion Grześków do 
wygrania” klient, który kupi wafelka 
„Grześki” w promocyjnym opakowaniu 
i znajdzie wewnątrz napis „WYGRAŁeŚ 
Grześki kakaowe 36g”, otrzymuje gratis 
drugi wafelek. Może go odebrać m.in. 
w jednym z saloników Kolportera. Akcja 
potrwa do 30 kwietnia br. 
– To kolejna duża, ogólnopolska akcja 
promocyjna, której jesteśmy partnerem. 
W ubiegłym roku w sieci naszych salo-
ników Kolportera zorganizowano ponad 
30 takich akcji, w których wydano 
klientom kilka milionów sampli – mówi 
Aleksandra Łanocha, starszy specja-
lista ds. marketingu w Kolporterze. 
– W ostatnich latach widzimy wyraźny 
wzrost zainteresowania naszą ofertą wy-
dawania nagród lub bezpłatnych próbek. 
Producentom czy dystrybutorom zależy 
na precyzyjnym dotarciu do klientów, 
na możliwościach stałego monitoringu 
danej akcji i pomiarach skuteczności. 
A te wszystkie elementy znajdują się 
w naszej ofercie. 
W 2018 roku z sieci saloników Kolpor-
tera korzystały w swoich akcjach takie 
marki, jak m.in.: Winiary, Mola, Tele-
pizza, Mastercard, Monnari, labofarm. 
Łącznie w ich kampaniach rozdano po-
nad 2 mln nagród, katalogów, gazetek 
i sampli. 
– Rocznie obsługujemy ok. 60 mln 
klientów, a nasze punkty zlokalizowane 
są w całym kraju. Dodatkowo zapewnia-
my wsparcie komunikacyjne dla danej 
promocji – bezpośrednio w salonikach, 
ale także z wykorzystaniem naszych 
mediów – dodaje Aleksandra Łanocha. 

6.02.2019 

Warto PoleciĆ

Kolporter w mediachPoznaj 
„SuperZings 2”

Blister 4

W blistrze znajdują się dwie 
kryjówki, obie w postaci okrągłej 
kabiny z obrotowymi drzwiami oraz 
cztery figurki Superzings 2, w tym 
jedna srebrna i jedna kryształowa. 
Oprócz tego jest tu Superstrzelacz 
oraz amunicja do niego, czyli trzy 
Superdyski.

one Pack czyli figurka 
superZings 

W opakowaniu znajduje się 
jedna figurka Superzings 2 oraz 
lista wszystkich dostępnych 
postaci Superbohaterów 
i Superzłoczyńców. Do zebrania 
jest ponad 80 różnych figurek, 
w tym te rzadkie (złote i srebrne) 
oraz ta najtrudniejsza do 
znalezienia czyli Profesor K.

Hideout czyli kryjówka

W saszetce znajduje się jedna 
kryjówka w postaci okrągłej 
kabiny z obrotowymi drzwiami, 
za którymi ukrywa się figurka 
Superzings 2. Do zebrania jest 
8 kryjówek w różnych kolorach, 
wśród nich może znajdować się 
też ta kolekcjonerska, czyli złota. 
W opakowaniu znajduje się lista 
pułapek, pojazdów oraz postaci tej 
serii.

Kaboom trap

Jest to wyjątkowa pułapka 
używana przez bohaterów serii 
Superzings. Wystarczy pociągnąć 
za dźwignię, by niczego nie 
podejrzewający rywale wpadli 
do celi, a naciskając niewielki 
przycisk szybko można ich uwolnić. 
Do pułapki dołączone są dwie 
ekskluzywne figurki Superzings, 
niedostępne oddzielnie.

Warto PoleciĆ
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2015

8
marzec

Podczas rozegranych 7 i 8 marca 2015 r. w Bydgoszczy X 
Mistrzostw Polski Firm i zakładów Pracy w halowej piłce nożnej 
reprezentacja Kolportera zdobyła tytuł mistrza Polski. W czasie 
całego turnieju dominacja piłkarzy Kolportera była bezdyskusyjna. 
W finale pokonali drużynę Ivetu Gliwice 3:2. Uzupełnijmy, że firmo-
wa drużyna Kolportera wielokrotnie zajmowała pierwsze miejsce 
i stawała na podium Mistrzostw Polski Firm i zakładów Pracy 
rozgrywanych zarówno w hali, jak i na otwartych boiskach. 

KartKa Z KaleNdarZa

oddZiaŁ Bia ŁostocKi 
dystryBucJi Prasy
15-688 Białystok
ul. Przędzalniana 8
tel. (85) 87 70 900
fax (85) 653 75 25
bia ly stok@kol por ter.com.pl
oddZiaŁ BydGosKi 
dystryBucJi Prasy
85-862 Bydgoszcz
ul. Franza Blumwego 5 (Bydgoski 
Park Przemysłowo-Technologiczny)
tel. (52) 561 30 00
fax (52) 561 30 27
byd goszcz@kol por ter.com.pl
oddZiaŁ GdaŃsKi 
dystryBucJi Prasy
80-720 Gdańsk
ul. Połęże 3
tel. (58) 732 51 23 do 26
gdansk@kolporter.com.pl
oddZiaŁ KatoWicKi 
dystryBucJi Prasy
40-382 Katowice
ul. Roździeńska 1B
tel. (32) 359 68 68
fax (32) 359 68 36
katowice@kolporter.com.pl

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

od dZiaŁ olsZtyŃsKi 
dystryBucJi Prasy
10-683 Olsztyn
ul. Augustowska 23 a
tel. (89) 679 63 20
fax: (89) 679 63 29
olsztyn@kolporter.com.pl
oddZiaŁ oPolsKi 
dystryBucJi Prasy
45-233 Opole, ul. Oleska 117
tel. (77) 545 09 40 
fax (77) 444 70 88
opole@kolporter.com.pl
oddZiaŁ PoZNaŃsKi 
dystryBucJi Prasy
61-315 Poznań
ul. Pokrzywno 10A
tel. (61) 624 66 77
fax (61) 624 66 11
poznan@kolporter.com.pl
oddZiaŁ rZesZoWsKi 
dystryBucJi Prasy
35-205 Rzeszów
ul. Wspólna 2
tel. (17) 863 75 05,
fax (17) 863 77 85
rzeszow@kolporter.com.pl
oddZiaŁ sZcZeciŃsKi 
dystryBucJi Prasy
70-789 Szczecin
ul. Dąbska 69
tel. (91) 881 35 02 do 04, 881 35 89
szczecin@kolporter.com.pl

oddZiaŁ WarsZaWsKi 
dystryBucJi Prasy
05-080 Izabelin, Mościska
ul. Bakaliowa 3
tel. (22) 355 05 00, 355 04 00
Prenumerata: wew. 471 – 482
warszawa@kolporter.com.pl
oddZiaŁ WrocŁaWsKi 
dystryBucJi Prasy
53-010 Wrocław
ul. Stajenna 3-7 
tel. (71) 73 44 501 do 07
fax (71) 73 44 530
wroclaw@kolporter.com.pl
oddZiaŁ ZieloNoGÓrsKi 
dystryBucJi Prasy
65-001 zielona Góra 
Al. zjednoczenia 102 B
tel. (68) 418 09 28
tel./fax (68) 329 99 91 do 93
fax (68) 329 99 94
zie lo na go ra@kol por ter.com.pl

Nasze
Oddziały

Kolporter
ul. zagnańska 61, 
25-528 Kielce, 
tel. 41 367 82 02 do 03, 
41 367 88 88
www.kolporter.com.pl 
e-ma il: biu ro@kol por ter.com.pl
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Nowy wysokonakładowy dwutygodnik  
dla Pań ceniących rodzinne wartości

Pismo objęte ogólnopolską reklamą  
w telewizji, radiu i prasie. 

Kolejny numer w sprzedaży  
już od 14 MARCA!

dla Pań ceniących rodzinne wartości

Pismo objęte ogólnopolską reklamą 
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Kolporter spółka 
z ograniczoną odpowiedzialnością s.k. 
ul. Zagnańska 61, 25-528 Kielce 
tel. +48 367 88 88 
www.kolporter.com.pl

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

PRENUMERATA
prenumerata.warszawa@kolporter.com.pl

USŁUGI 
TRANSPORTOWE
transport@kolporter.com.pl

USŁUGI 
MAGAZYNOWE
magazyn@kolporter.com.pl


