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OtO pOlska telewizja narOdOwa

Zdaniem polityków PiS, z którymi rozmawiała 
„Gazeta Wyborcza”, szefem TVP1 może zostać 
autorka filmów o Smoleńsku Anita Gargas lub 
prezes propisowskiego Stowarzyszenia Dzienni-
karzy Polskich i protegowany samego Mariusza 
Kamińskiego Krzysztof Skowroński. Wysokie 
stanowisko dostać może również Tomasz Sakie-
wicz, redaktor naczelny „Gazety Polskiej” i jego 
zastępczyni Katarzyna Hejke.
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pOpC dla równyCh i równiejszyCh

Powróćmy jednak do głównej myśli, czyli do krót-
kiego opisu wybranych obszarów. Już na pierwszy 
rzut oka widać, że mapy zawierają (niestety) od 30 
do 50 proc. adresów w zabudowie totalnie rozpro-
szonej, czyli przysłowiowych „leśniczówek”. A prze-
cież dotychczas wszem i wobec zapowiadano, że 
z obszarów inwestycyjnych zostaną usunięte adresy 
tzw. trwale nieopłacalne. Zapewniano o usunięciu 
„kwadratów 250 m x 250 m”, w których jest mniej 
niż trzy budynki mieszkalne (inna wersja, to mniej 
niż 50 Hp/1 km2).
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talenty na CelOwniku sCripps

Dla nas absolutnym priorytetem są jednak kobiety 
i ich upodobania. Uważamy, że są one bardziej 
wymagające, ale też spędzają przed telewizorem 
więcej czasu i są bardziej lojalne w stosunku do 
wybranych kanałów. Z kolei mężczyźni wybierają 
głównie sport, programy informacyjne i doku-
mentalne, a to trudny i niezwykle konkurencyjny 
biznes – mówi Phillip Luff, dyrektor zarządzający 
UK&EMEA Scripps Networks International.

32 80

palCem pO ekranie

O ile po dwóch latach prosperity (2013–2014) 
rynek tabletów ostro wyhamował, o tyle segment 
smartfonów jest wciąż mocno rosnący. W II kw. 
2015 roku producenci dostarczyli na sklepowe 
półki oraz do ofert operatorów sieci komórkowych 
337 mln smartfonów, co jest drugim najlepszym 
w historii tej gamy urządzeń wynikiem (Mobi-
Rank.pl).


