
 Chemik Police
 zdobywcą Pucharu Polski

Chemik Police pokonał PGE Atom 

Trefl  Sopot i zwyciężył w tegorocz-

nych rozgrywkach Pucharu Polski.

Set otwarcia lepiej rozpoczęły so-

pocianki. Chemik popełniał mnóstwo 

błędów własnych. Impuls dobrymi 

atakami starała się dać Madelayn-

ne Montano, jednak po drugiej stro-

nie siatki bezlitosna była Katarzyna 

Zaroślińska. Chemik odrobił część 

strat przy zagrywce Heleny Havelko-

vej. Atom nie zgubił pewności siebie 

i dowiózł prowadzenie do 25 punktu.

W drugą odsłonę znacznie lepiej 

weszły mistrzynie Polski. Zreduko-

wały ilość błędów i poprawiły jakość 

zagrywki. Atom zaczął mieć kłopoty 

z przyjęciem, co przełożyło się na gor-

szą skuteczność w ataku (10:6). Chemik 

grał swobodniej, całkowicie kontro-

lował przebieg partii i wygrał do 13.

Po dwóch setach Chemik prowa-

dził z Atomem 9:2 w blokach. Początek 

trzeciej odsłony dołożył do tej rubry-

ki kolejne punkty. Policzanki w trakcie 

pierwszej przerwy technicznej prowa-

dziły 8:5. Chemik coraz odważniej grał 

w kontrze. Znakomitym uderzeniem 

w końcówce seta popisała się Montano, 

która z piłki sytuacyjnej podjęła stu-

procentowe ryzyko i skończyła atak na 

podwójnym bloku. Dobrze w polu ser-

wisowym spisywała się Stefana Veljko-

vić. Policzanki prowadziły 2:1 w setach.

Czwarty set był najbardziej zacię-

tym ze wszystkich. Chemik począt-

kowo uzyskał trzypunktowe pro-

wadzenie (10:7). Policzanki jednak 

roztrwoniły przewagę, głównie ze 

względu na kłopoty z przyjęciem. Che-

mik znakomicie grał w bloku. Raz po raz 

zatrzymywał kolejne próby Klaudii Ka-

czorowskiej i Maret Balkestein-Grothues. 

Partię rozstrzygnęła zacięta końcówka.

Policzanki miały w górze piłkę me-

czową, jednak Atom zdołał ją obro-

nić i doprowadzić do stanu. Przy 

drugiej okazji już się udało. Chemik 

postawił skuteczny blok na Katarzynie 

Zaroślińskiej i zwyciężył Puchar Polski.

To piąty Puchar Polski zdoby-

ty przez Chemik. Trofeum wra-

ca do Polic po rocznej przerwie.

Chemik Police - PGE Atom Trefl  So-

pot 3:1 (19:25, 25:13, 25:21, 26:24)

Chemik: Montano (19), Gajgał-

-Anioł (11), Veljković (9), Havelko-

va (17), Werblińska (17), Wołosz 

(1), Zenik (l.) oraz Jagieło, Pena.

Stefana Veljković, środko-

wa Chemika Police, została uzna-

na MVP Pucharu Polski w Kaliszu.

Serbka w meczu półfi nałowym i fi -

nałowym zdobyła łącznie 22 punkty, 

atakując z 57-procentową skutecz-

nością. Ponadto wielokrotnie utrud-

niała życie przeciwniczkom trud-

nym serwisem, za co dostała drugą 

nagrodę – dla najlepszej zagrywającej.

Zawodniczki Chemika zdominowa-

ły przyznawanie nagród indywidual-

nych, ponieważ tylko jedna z nagród 

trafi ła w ręce siatkarki innego klubu. 

Oprócz Veljković, nagrody otrzymały 

Anna Werblińska, Joanna Wołosz, Ma-

riola Zenik i Katarzyna Gajgał-Anioł.

Wszystkie nagrody indywidualne:

MVP: Stefana Veljković (Chemik)

Najlepiej zagrywająca: Stefana Veljković 

(Chemik)

Najlepiej przyjmująca: Anna Werblińska 

(Chemik)

Najlepiej broniąca: Mariola Zenik 

(Chemik)
Najlepiej blokująca: Katarzyna Gajgał-Anioł 

(Chemik)

Najlepiej atakująca: Katarzyna Zarośliń-

ska (PGE Atom Trefl )

Najlepiej rozgrywająca: Joanna Wołosz 

(Chemik)

 Zmiany w składzie Rady Nadzorczej
 Grupy Azoty POLICE

30 marca 2016 r. odbyło się Nadzwy-

czajne Walne Zgromadzenie Grupy

Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A.,

podczas którego zostały podjęte

uchwały zmieniające skład Rady Nadzor-

czej Spółki VI kadencji. 

Jeszcze przed posiedzeniem Walne-

go Zgromadzenia Spółka otrzymała 

rezygnacje z dniem 30 marca 2016r. 

z pełnienia funkcji w Radzie Nadzor-

czej Panów: Andrzeja Skolmowskiego

oraz Wojciecha Wardackiego.

Decyzją Nadzwyczajnego Walnego

Zgromadzenia ze składu Rady Nadzor-

czej odwołany został Członek Rady- Pani 

Patrycja Zielińska.

 Do składu Rady Nadzorczej powołani 

zostali: Pan Dariusz Hac obejmując funk-

cję Przewodniczącego Rady Nadzorczej 

oraz Członkowie Rady Nadzorczej: Pani 

Joanna Habelman, Pani Agnieszka Ewa 

Dąbrowska oraz Pan Mirosław Kozłow-

ski.

W obecnym składzie Rady Nadzorczej 

pozostają wybrani z ramienia pracow-

ników: Pani Anna Tarocińska - Sekre-

tarz Rady Nadzorczej oraz Pan Wiesław 

Markwas, Członek Rady.

- Zapraszamy na dzień otwarty 
do naszej szkoły – mówią uczniowie 

klasy 1 technikum technologii che-

micznej Zespołu Szkół im. I. Łuka-

siewicza w Policach. – Pokażemy, co 
potrafi my, czego już się nauczyliśmy.

W sobotę 16 kwietnia w godzinach 

10 – 13 uczniowie i nauczyciele Ze-

społu Szkół otwierają swoją placówkę 

na oścież, by móc pochwalić się osią-

gnięciami. A że placówka gościnna, to 

i w gości zaprasza nie tylko potencjal-

nych uczniów, ale również osoby dorosłe. 

Imprezie towarzyszyć będzie II Memo-

riał Gerharda Scherera w piłce siatkowej. 

Po raz pierwszy swoje umiejętności za-

prezentują uczniowie z klasy technikum 

technologii chemicznej, tej której patro-

 Bądźcie z nami
 w naszej szkole

nuje Grupa Azoty Zakłady Chemiczne 

„Police” S.A. Młodzi chemicy i ich opie-

kunka dr inż. Sylwia Balcer zaprezentu-

ją ciekawe doświadczenia chemiczne. 

Będą także  pachnące warsztaty, pod-

czas których uczniowie pokażą produk-

cję mydeł glicerynowych, odbędzie się 

quiz z nagrodami pt. " Poznaj brachu po 

zapachu" - identyfi kacja zapachów (olej-

ki eteryczne naturalne oraz sztuczne). 

Pan Marek Sobczak, pracownik Grupy 

Azoty POLICE zademonstruje dmucha-

nie szkła, a Adam Krajewski z "Messer" 

Police pokaże obróbkę ręczną metali. 

Organizatorzy imprezy przygoto-

wali liczne atrakcje: pokazy spraw-

ności uczniów klas wojskowych, po-

licyjnych oraz strażackich. Swoimi 

umiejętnościami pochwali się młodzież 

klas medycznych, językowych, uczestni-

cy zajęć humanistycznych, matematycz-

no-przyrodniczych, SMS-piłka siatkowa. 

Będą też goście z EDPG z Loecknitz.


