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Litewskie odznaczenie
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w Arenie

Trzebieskie Neptunalia

Grupa Azoty
Partnerem PZN

Najlepsi policjanci 
odznaczeni

W kate drze szcze ciń skiej miało miej-
sce wyjąt kowe wyda rze nie– uro czy stość 
wrę cze nia medalu S.Dariusa i S.Girensa 
księ dzu pra ła towi Janowi Kazieczce. 
W trak cie nabo żeń stwa głos zabie rał 

głów nie arcy bi skup Dzięga — metro-
po lita szczecińsko-kamieński. Order 
wrę czał amba sa dor Litwy Saru nas Ado-
ma vi cius. Homi lię wygło sił ks. pra łat Jan 
Kazieczko. W uro czy sto ści uczest ni czyli 
przed sta wi ciele samo rządu polic kiego 
z bur mi strzem Wła dy sła wem Dia ku nem 
na czele. Sta ro stwo Powia towe repre zen-
to wali sta ro sta Andrzej Bed na rek oraz 
prze wod ni czący rady Cezary Arci szew-
ski. Uro czy ste nabo żeń stwo cele bro-
wał metro po lita szczecińsko-kamieński 
arcy bi skup Andrzej Dzięga. Po mszy zło-
żono wią zanki kwia tów pod tablicą upa-
mięt nia jącą śmierć dele ga cji litew skiej 
zmie rza jące z USA na pola grun waldz kie 
w rocz nicę Bitwy pod Grun wal dem w 1933 
roku. Samo lot, któ rym lecieli praw do po-
dob nie został zestrze lony. Stąd odzna-
cze nie ich imie nia– S. Dariusa i S. Girensa.

Fundusze Europejskie to temat bar-
dzo często podejmowany przez media. 
Na podstawie spotów reklamowych, 
programów telewizyjnych można od-
nieść wrażenie, że aplikowanie o nie, to 
sprawa bardzo prosta. Z drugiej jednak 
strony słychać głosy tych, którzy o środ-
ki ubiegali się, a podobno za sprawą 
źle postawionego przecinka, wsparcia 
nie otrzymali. W całym tym zamiesza-
niu swoją szansę odnalazły nieuczciwe 
osoby, które za „drobną opłatą” pro-
ponują pomoc w zdobyciu funduszy 
europejskich. Niestety, często pomoc 
ta kończy się tylko… drobną opłatą. 
Zdając sobie sprawę z konieczności 
przekazywania społeczeństwu podsta-
wowych informacji o funduszach eu-
ropejskich, przygotowaliśmy cykl spo-
tkań pn. „Fundusze Europejskie (nie) dla 
laików”. Podczas nich specjaliści Sieci 
Punktów Informacyjnych Funduszy 
Europejskich podzielą się z Państwem 
kilkuletnim doświadczeniem. Na pod-
stawie tysięcy przeprowadzonych 
konsultacji, w bardzo czytelny sposób 
przekażą informacje, które uchronią 

Fundusze europejskie
dla każdego

Państwa przed nieuczciwymi praktyka-
mi i przede wszystkim wskażą jakie są 
realne źródła wsparcia, i jak ich szukać. 

Termin: 10 sierpnia 2015 r. 
w godzinach od 11:00 do 14:00 

Miejsce spotkania: Starostwo Powia-
towe w Policach, sala konferencyjna
 – pokój 203, ul. Tanowska 8. Osoby zain-
teresowane uczestnictwem proszone są 
o czytelne (za pomocą komputera bądź 
drukowanymi literami) wypełnienie for-
mularza zgłoszeniowego i odesłanie go 
na adres: gpi@wzp.pl.

Uwaga!
W przypadku osób niepełnospraw-

nych, prosimy o poinformowanie za 
pośrednictwem formularza zgłosze-
niowego o swoich szczególnych po-
trzebach i rodzaju niepełnosprawności. 
Umożliwi to przygotowanie odpowied-
niej pomocy, a także sprawną obsługę

Spotkanie kierowane jest szczegól-
nie do tych osób, które dotychczas 
nie korzystały z funduszy europejskich 
i chcą poznać podstawowe założenia 
realizacji wsparcia w ramach perspek-
tywy fi nansowej na lata 2014-2020. 
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Kombinat

Grupa Azoty Głównym Partnerem

Grupa Azoty największa polska fi r-
ma chemiczna i jeden z największych 
mecenasów polskiego sportu za-
cieśnia swoją współpracę z Polskim 
Związkiem Narciarstwa. Grupa Azoty 
przedłużyła o kolejne trzy lata umo-
wę sponsorską z Reprezentacją Polski 
Skoczków Narciarskich, ale także 
stała się Partnerem Strategicznym 
Polskiego Narciarstwa Biegowego 
i głównym partnerem Reprezentacji 
Polski w Biegach Narciarskich.

- Jesteśmy dumni, że możemy jako 
Grupa Azoty z korzyścią dla wszystkich 
kibiców wspomagać nasze dobro naro-
dowe, jakim bez wątpienia są nasi narcia-
rze i biegacze. Polski sport, a w szczegól-
ności polskie narciarstwo dają Polakom 
wiele powodów do wzruszeń i radości. 
Cieszymy się, że choć w tej części możemy 
za tę radość czuć się współodpowiedzial-
ni – podkreśla Paweł Jarczewski prezes 
Grupy Azoty.

 Grupa Azoty współpracuje z Polskim 
Związkiem Narciarskim już od 3 lat. 
Oprócz umowy z PZN Grupa Azoty 
jest indywidulanym sponsorem skocz-
ków narciarskich – Piotra Żyły, Jakuba 
Wolnego, Aleksandra Zniszczoła 
oraz biegaczki Sylwii Jaśkowiec.

 - W Grupie Azoty od lat wspieramy 
polskich sportowców, także tych, któ-
rzy są na początku drogi. Inwestujemy 
w młodych ludzi. Każda wygrana to nie 
tylko indywidualne zwycięstwo zawod-
nika, ale także motywacja dla wielu ty-
sięcy osób do tego, by w przyszłości 
pójść w ślady mistrza – mówi Witold 

Polskiego Związku Narciarstwa

Szczypiński wiceprezes Grupy Azoty. 
 Grupa Azoty jako Sponsor Tytularny 

i Główny Partner Narodowego 
Programu Rozwoju Biegów 
Narciarskich „Bieg na Igrzyska”, aktyw-
nie uczestniczy w rozwoju polskiego 
narciarstwa i wyszukiwaniu uzdolnio-
nej narciarsko młodzieży. Nowa umo-
wa z Polskim Związkiem Narciarskim 
jeszcze w większym stopniu kładzie na-
cisk właśnie na te aspekty współpracy.

 - Cieszę się, że Grupa Azoty nie tyl-
ko chce kontynuować z nami współ-
pracę, ale ją rozszerza. Osobiście dużą 
satysfakcję czerpię z faktu, że Grupa 
Azoty tak chętnie wspiera młodych 
zawodników, którzy za kilka lat będą 
źródłem niezapomnianych sporto-
wych emocji dla milionów Polaków  – 
podkreśla Prezes Polskiego Związku 
Narciarskiego Apoloniusz Tajner. 

 Grupa Azoty w ramach umowy 
będzie także partnerem Letniego 
Grand Prix w Skokach Narciarskich 
i Świątecznego Turnieju Skoków 
Narciarskich – zawodów będących 
często pierwszymi poważnymi spraw-
dzianami dla młodych zawodników.

 Narciarstwo to nie jedyna dyscy-
plina sportu, w którą angażuje się 
Grupa Azoty. Spółka wchodzące 
w skład Grupy Azoty wspierają mię-
dzy innymi: zespoły siatkarskie 
ZAKSĘ Kędzierzyn-Koźle i Chemika 
Police, szczypiornistów z Puławskich 
Azotów, żużlową Unię Tarnów, pił-
karzy z Pogoni Szczecin, koszykarzy 
z AZS Koszalin a także Roberta Kubicę.



55
POLICKIEW escil

Społeczeństwo

W dyskontach na terenie 
Zachodniopomorskiego zawisną pla-
katy ostrzegające przed zostawia-
niem dzieci w samochodzie. To od-
powiedź na niepokojące doniesienia 
z kraju i regionu podczas upalnych dni 
świadczące o rosnącym problemie. 
Urząd Marszałkowski Województwa 
Zachodniopomorskiego zdecydował 
się przygotować plakaty, które przed-
stawiają 10 krótkich zasad udzielania 
pomocy uwięzionemu w aucie dziecku. 

Akcja „Dziecko w samochodzie” ma 
na celu podniesienie świadomości spo-
łeczeństwa o tragicznych skutkach, ja-
kie może nieść za sobą pozostawienie 
dziecka zamkniętego w samochodzie 
w upalny dzień. W ramach prowadzo-
nej akcji przygotowano plakaty, które 
przedstawiają 10 krótkich zasad udzie-
lania pomocy uwięzionemu w aucie 
dziecku. Jednym z pierwszych kroków 
w takiej sytuacji powinno być zawiado-
mienie Policji, a następnie sprawdzenie, 
czy wszystkie drzwi są zamknięte. W osta-
teczności, gdy dziecko traci przytom-
ność, niezbędne może być wybicie szyby. 

Za pomocą plakatów propagowa-
ne są prawidłowe działania ratunkowe 
towarzyszące udzielaniu pierwszej po-
mocy. Akcja to przede wszystkim apel, 
aby reagować i uniknąć dramatu. 150 
plakatów trafi  do dyskontów - partne-
rów akcji tj. sieci sklepów Biedronka 
oraz Netto na terenie Województwa 
Zachodniopomorskiego. Partnerami 
akcji są również: serwis „Dziecko sie-
dzi z tyłu” https://www.facebook.
com/dzieckosiedziztylu oraz Kurier 
Szczeciński. Szczegółowa informacja 
dot. akcji została zamieszczona na stro-
nie http://www.bezpieczenstwo.wzp.
pl/aktualnosci/dziecko-w-samochodzie.

Widzisz dziecko zamknięte w samochodzie
REAGUJ !

WIDZISZ DZIECKO ZAMKNIĘTE W AUCIE PODCZAS UPAŁU? 

REAGUJ!
1) Zadzwoń natychmiast na Policję.
2) Poproś świadka do pomocy.
3) Sprawdź czy wszystkie drzwi w samochodzie są zamknięte.
4)  Jeżeli są zamknięte, a dziecko w środku jest osowiałe i nie reaguje na Twój głos ani stukanie  

w auto - wybij szybę.
4)  Pamiętaj! Nie wybijaj szyby, która jest najbliżej dziecka! Szkło może spowodować dodatkowe 

obrażenia. Jeżeli dziecko siedzi z tyłu za kierowcą, wybij szybę od kierowcy. Jeżeli z tyłu, za 
pasażerem wybij szybę w miejscu pasażera z przodu.

5)  Wykorzystaj do pomocy twardy przedmiot: kamień, gaśnicę, klucz do kół samochodowych. 
Uderzaj w rogi szyby - tam jest najsłabsza. Nigdy nie rzucaj przedmiotami w szybę samochodu!

6) Podczas gdy  Ty wybijasz szybę, zleć osobie, która Ci pomaga wezwanie Pogotowia Ratunkowego.
7) Wyciągnij dziecko z samochodu.
8) Jeżeli dziecko: 

Głośno wołaj o pomoc 
Udrożnij drogi oddechowe i sprawdź oddech 

Wykonaj 5 oddechów ratowniczych 

Wykonaj 15 uciśnięć klatki piersiowej 
2 oddechy ratownicze, 15 uciśnięć

9) Jeżeli dziecko oddycha:

10) Czekaj aż nadejdzie pomoc, kontroluj cały czas stan dziecka.

w
w
w
.bezpieczenstw

o.w
zp.pl

Partnerzy akcji:

www.netto.pl www.24kurier.pl www.facebook.com/dzieckosiedziztylu

Dzielnicowi z Komendy Powiatowej 
Policji w Policach zatrzymali poszu-
kiwanego listem gończym 41 – let-
niego włamywacza. Akurat brał 
udział w suto zakrapianej imprezie.

Mieszkaniec naszego powiatu poszu-
kiwany był po tym, jak odbył połowę 
kary orzeczonej przez sąd za włamania. 
Otrzymał zgodę na trzymiesięczną prze-
rwę z odbywaniu kary i ponownie do 
więzienia miał się stawić w lutym. Nie 

Poszukiwany zatrzymany
dotarł tam jednak, bo jak oświadczył 
: picie to jest życie.   W chwili zatrzy-
mania mężczyzna miał w organizmie 
ponad 3 promile alkoholu i najbar-
dziej żal mu było nie dopitej nalewki.

W więzieniu miałby spędzić jesz-
cze 8 miesięcy jednak z uwagi na tzw. 
niepowrót kara ta zostanie zapewne 
zwiększona. Mężczyzna jeszcze tej nocy 
został osadzony w Areszcie Śledczym
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Woda w biegu

7:00 – ENERGIA NA START

10:00 – W PRACY
     a   

91% 54%

17%
80%

6%

Badania wykazują, że Polacy nie 
doceniają zbawiennego wpływu 
wody na funkcjonowanie organi-
zmu*. Niestety, wciąż pijemy za mało 
i za rzadko. Dorośli znacznie chętniej 
sięgają po fi liżankę herbaty, a dzie-
ci – po szklankę soku. W ten sposób 
nie tylko dostarczamy ciału zbędnych 
kalorii, ale również zaniedbujemy 
prawidłowy rytm nawadniania tak 
ważny podczas upalnych dni. Razem 
ze Stowarzyszeniem Woda w Domu 
i W Biurze podpowiadamy jak nie za-
pomnieć o regularnym piciu wody.

Przed nami wakacje i wysokie 
temperatury – regularne nawad-
nianie jest wtedy niezwykle ważne, 
aby zachować dobre samopoczucie 

Woda na wyciągnięcie ręki

Dokończenie na str. 7

i zdrowie. Przyjmuje się, że optymal-
ną dzienną dawkę wody stanowi 
osiem szklanek. Tymczasem, aż 72,8%* 
z nas wypija mniej lub nawet sądzi, że 
nie trzeba po nią sięgać codziennie! 
W pracy i podczas nauki, w czasie odpo-
czynku i podczas fi zycznej, wakacyjnej 
aktywności – woda powinna być więc 
naszym nieodłącznym towarzyszem.

„Niedostateczne spożycie wody przy-
czynia się do spadku wydolności fi zycz-
nej, negatywnie wpływa na funkcje 
poznawcze i nastrój. Obniża zdolność 
koncentracji uwagi, powoduje wysy-
chanie spojówek i śluzówki jamy ustnej, 
a także bóle głowy i poczucie dyskomfor-
tu” – wymienia dr Katarzyna Okręglicka, 

Ogłoszenia
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Regulamin X Regionalnego Konkursu Literackiego im. K.I. Ga kiego w Policach

Konkurs organizowany jest przez Regionalne Stowarzyszenie Literacko – Artystyczne 
w Policach i z powiatu polickiego
i .

1. W K

2. Autor /
znormalizowanego maszynopisu). 

3. Na Konkurs na
4.

ej do realiów Ziemi Polickiej , w sensie 

5. do 31 sierpnia 2015 roku
na adres mailowy:

pegaz@cfslowinscy.pl

autora, a w
a) z pracami ,
b) z danymi osobowymi autora ( adres, numer 

telefonu, nota biograficzna, adres e-mailowy, itp.).

6. uczestnikom Konkursu

7.
W

w Kon autora na przetwarzanie danych osobowych do
celów Konkursowych i publikacji w almanachu. 

8. K w listopadzie 2015 roku. 
ania nagród wszyscy 

powiadomieni.

9. jest ostateczny. 
Organiza
odrzuceniu z powodów regulaminowych,

Dodatkowych informacji udziela , tel. 509-142-702, mail: ania@cfslowinscy.pl

ekspert ds. żywienia Stowarzyszenia 
Woda w Domu i w Biurze. „Odpowiednie 
spożycie wody zapewnia między inny-
mi prawidłowe funkcjonowanie układu 
moczowego i pokarmowego, a także 
koreluje ze zmniejszoną zachorowalno-
ścią na choroby sercowo-naczyniowe”.

Z wodą za pan brat – kil-
ka prostych wskazówek

Jak to osiągnąć? Jak wyrobić w sobie 
i swoich dzieciach nawyk picia wody? 
Wystarczy mieć ją zawsze pod ręką, 
zwłaszcza w domu. Oto kilka korzyści, 
jakie Ty i Twoi bliscy możecie uzyskać, 
wprowadzając do swojego codziennego 
życia nowe rozwiązania dla zdrowia…

1. Woda znaczy wygoda
Zarówno ci, którzy nie jeżdżą po za-

kupy samochodem, jak i osoby starsze 
lub mające problemy z kręgosłupem 

Dokończenie ze str. 6 wiedzą, ile kłopotów sprawia noszenie 
ciężkich zgrzewek. A przecież tak łatwo 
to zmienić! Woda może być dziś dostar-
czana bezpośrednio pod Twoje drzwi, 
co gwarantuje maksimum wygody!

2. Przestrzeń dla zdrowia
Segregacja butelek wydaje Ci się kło-

potliwa? Plastiki piętrzą się w miesz-
kaniu, a Tobie brakuje już miejsca? 
Dzięki dystrybutorowi możesz nie 
tylko zaoszczędzić trochę przestrze-
ni, ale także pożytecznie ją wykorzy-
stać. Mały lub duży, wolnostojący lub 
nablatowy – wybierz ten, który naj-
lepiej dopasuje się do potrzeb, wnę-
trza i rytmu dnia domowników!

3. Im częściej, tym lepiej
„Picie często a mało – małymi łyka-

mi – jest wskazane ze względu na od-
powiednie nawodnienie. Organizm 
nie musi wtedy «usuwać» nadmiaru 
wody, a dokładnie ją zagospodarowuje” 

– podkreśla dr Katarzyna Okręglicka. 
„Ważne, by pić jeszcze zanim odczu-
jemy pragnienie. Ono bowiem po-
jawia się dopiero z chwilą, w której 
organizm już został odwodniony”.

4. Picie łatwiejsze niż kiedykolwiek
Równie ważne, jak prawidłowe nawad-

nianie własnego ciała, jest kreowanie 
dobrych nawyków wśród najmłodszych. 
Dzięki domowemu dystrybutorowi, 
dzieci nie muszą się dłużej siłować 
z korkiem lub oblewać, pijąc wprost 
z butelki. Za pomocą jednego przyci-
sku samodzielnie naleją sobie wodę 
do szklanki, co dla wielu z pewnością 
będzie stanowiło dodatkową atrakcję!

5. Nowy domowy rytuał
Co zrobić, żeby woda nie była nud-

na? Niech każdy z domowników wrzu-
ci do szklanki ulubione dodatki – lód, 
plasterki limonki, miętę lub rumianek 
i trochę świeżych, sezonowych owoców. 
Wystarczy dolać wodę i świeży, zdrowy 
napój gotowy! W takim wydaniu woda 
zawsze będzie smakować wyśmienicie.

*Badanie “Polacy a woda” zosta-
ło zrealizowane przez PBS na zlece-
nie Stowarzyszenia “Woda w Domu 
i w Biurze” w ramach OMNIpbs w okresie 
24-26 stycznia 2014 r. Badanie przepro-
wadzono na reprezentatywnej grupie 
1000 osób w wieku od 15 lat wzwyż (naj-
starsza grupa wiekowa: 59 lat i więcej). 
Celem badania było sprawdzenie nawy-
ków żywieniowych Polaków związanych 
ze spożywaniem wody w czystej postaci 
oraz ich świadomości w tym zakresie.

Stowarzyszenie „Woda w Domu 
i w Biurze” skupia fi rmy z branży produk-
cji i dostaw wody w opakowaniach pię-
ciogalonowych. Powstało w 2002 r., po-
czątkowo jako sekcja w Krajowej Izbie 
Gospodarczej „Przemysł Rozlewniczy”, 
z inicjatywy kilku podmiotów odgry-
wających wiodącą rolę na rynku, m.in. 
Nestle Waters, Eden Springs, Piastpol, 
Aquator, Greif. W kwietniu 2007 r. prze-
kształciło się w Stowarzyszenie. Obecnie 
Stowarzyszenie skupia większość pod-
miotów działających na tym rynku. Dane 
rynkowe pokazują, że wielkość sprze-
daży wody w butlach 5-galonowych 
przekracza 500 milionów litrów rocz-
nie – to stanowi ok. 15% całego rynku 
sprzedaży wody butelkowanej w Polsce.
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MOK

Zapraszamy wszystkich zwolenników dobrej, wakacyjnej zabawy na gorące Trzebieskie Neptunalia!

Wakacyjna impreza odbywająca się od wielu w Trzebieży zrealizowana będzie 8 sierpnia 
i będzie to dzień pełen rozrywek dla widzów w każdym wieku. 

Program rozpocznie się tradycyjnym przywitaniem Neptuna, następnie najmłodsi zostaną wciągnięci 
do wspólnej zabawy poprzez spektakl i interaktywną zabawę pt. „Pirackie opowieści”. 

Imprezę urozmaici także coroczna walka o Puchar Burmistrza Polic podczas Turnieju Rybackiego. 
Nie zabraknie tu rybackich gadżetów, ryb i humorystycznych rywalizacji.

A na scenie muzycznej nie mniej atrakcji. Do Trzebieży przybędą i zagrają: Tadeusz Wasilewski, 
Lord Sound of Queen, Tonam & Synowie, Mario Bischin. Gwiazdą imprezy będzie Grzegorz Hyży. 

Zabawę zakończy pokaz laserowy. 

Przybywajcie!

8 sierpnia 2015r.
przy ulicy Portowej Trzebieży

wstęp wolny

Program:

14.00 Rozpoczęcie imprezy
Program dla dzieci „Pirackie opowieści”

Turniej Rybacki

Koncerty:

Tadeusz Wasilewski
Tonam & Synowie

Mario Bischin 
Grzegorz Hyży

pokaz laserowy 

Trzebieskie Neptunalia 
2015
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Sztuka

Teatr Elipsa
działa w Hiszpanii

Dokończenie na str. 10

Po zakończonej realizacji 5 edy-
cji Festiwalu Teatralnego TEK 
w Policach (pierwszy weekend 
lipca) grupa Teatralna Elipsa 
z polickiego MOK-u poleciała do 
Hiszpanii, by tam działać teatralnie... 

Grupa młodzieży od 9 lipca brała 
udział w międzynarodowym projekcie  
pt. „Breaking Walls with cultur”, który 
odbywał się w hiszpańskiej Walencji 
w mieście Manises. Projekt dofi nan-
sowany przez program Erasmus+, 
przygotowywany był ponad 1,5 
roku. W końcu udało się go zreali-
zować i to z dużym powodzeniem. 
Reprezentantami Polski wraz z Teatrem 
Elipsa był  Teatr Brama z Goleniowa. 

Celem projektu było stworzenie 

spektaklu plenerowego pt. „The Wall”, na-
wiązującego do słynnego albumu grupy 
Pink Floyd . Do stworzenia muzycznego 
spektaklu plenerowego, będącego in-
scenizacją ponad 20 utworów muzycz-
nych, zaangażowani byli przedstawicie-
le pięciu krajów: Polski, Portugali, Włoch, 
Mołdawii oraz Hiszpanii. Treścią widowi-
ska były kolejne etapy rozwoju frustracji 
człowieka. Tematy wykluczenia ze spo-
łeczeństwa były ukazane poprzez stale 
wznoszony (podczas spektaklu) mur.

Przez osiem dni trwał proces powsta-
wania spektaklu. Młodzież z pięciu kra-
jów współpracowała ze sobą, by wspól-
nie stworzyć spójne widowisko. Aktorzy, 
muzycy, wokaliści, tancerze, pasjonaci 
sztuki audiowizualnej połączyli swoje 

siły aby nadać spektaklowi szczególny 
wymiar. Praca nad widowiskiem dała 
szansę poznać się wzajemnie, zintegro-
wać poprzez sztukę i aktywnie działać 
w urokliwym, gorącym Manises. Praca 
nad spektaklem przeplatana była wy-
cieczkami, zwiedzaniem i wspólną 
zabawą. Młodzież poznawała kultu-
rę przyjaciół z zagranicy, jak choćby 
poprzez szykowanie potraw narodo-
wych podczas wieczoru kulinarnego. 

Premiera widowiska odbyła się 17 
lipca. W przedsięwzięciu brało udział 
ponad  100 osób, a owoce tej pracy 
oglądała lokalna publiczność. Na wi-
downi pojawiło się więcej widzów 
niż wolnych miejsc. Łącznie około 
800 osób obejrzało sztukę stworzo-
ną przez międzynarodową młodzież.  

Zarówno gospodarze jak i uczest-
nicy projektu mieli ogromną satys-
fakcję z jego realizacji. Sukces spek-
taklu ale przede wszystkim procesu 
jego tworzenia, współpracy, poznania 
się wzajemnego stanowił o sukcesie 
tego dużego przedsięwzięcia. Policka 
grupa teatralna planuje kolejne mię-
dzynarodowe działania, które po uda-
nych projektach w Turcji i Włoszech 
i teraz w Hiszpanii, z pewnością 
będą równie owocne i zadowalające. 

Przez 10 dni, pomimo intensyw-
nej pracy nad spektaklem Teatr Elipsa 
uczestniczył w wieczorach kulturowych 
i integracyjnych. Mieliśmy więc oka-
zję spróbować typowych przysmaków 
hiszpańskich, zwiedzić Manises oraz 

Walencję. Poprzez rozmowy z miesz-
kańcami mogliśmy poznać hiszpań-
skie zwyczaje i styl życia. Ten wyjazd 
z pewnością możemy uznać za udany. 
Będziemy bardzo dobrze wspominać 
to, że mogliśmy poznać kulturę in-
nych krajów, poznać i zżyć się z ludź-
mi z innych krajów. Gorąco liczymy na 
współpracę w przyszłości. Będziemy 
tęsknić za Hiszpanią i naszymi przyja-
ciółmi z Portugalii, Hiszpanii, Mołdawii, 
Włoch! - Gosia i Nikola z Teatru Elipsa. 
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Davis Cup w Azoty Arenie
Fotorelacja z turnieju

Pod czas  przedostatniego lipcowe-
go week endu, Azoty Arena zmieniła 
się w wielki kort teni sowy. Wszystko 
za sprawą meczu Pucharu Davisa by 
BNP Pari bas Pol ska. Do Szcze cina przy-
je chali zawod nicy z Ukra iny oraz naj-
lepsi Pol scy zawod nicy, któ rzy wal-
czyli o baraże do Grupy Światowej.

Pod czas kon fe ren cji pra so wej obie 
dru żyny były w dosko na łych humo-
rach i jed no gło śnie stwier dziły, że 
szcze ciń ska nawierzch nia jest szybka 
i dobrze przy go to wana. Numer jeden 
ukra iń skiego tenisa — Ser hij Sta chow-
ski (55 ATP) pod czas roz mów z dzien-
ni ka rzami prze ko ny wał, że jego zespół 
dobrze się czuje w Szcze ci nie i wie rzy 
w zwy cię stwo: - Nasze dobre wyniki w 
Pucha rze Davisa zwią zane są z tym, że 
w tym sezo nie gramy sta łym składem.

W poprzed nim sezo nie mie li-
śmy sporo pro ble mów z kon tu zjami 
i przez to nie byli śmy zado wo leni 
z osią gnięć. Podoba nam się w Szcze-
ci nie, kort w hali ma bar dzo szybką 
nawierzch nię i wie rzymy, że to my 
będziemy cie szyć się ze zwycięstwa.

Rodo wity szcze ci nia nin Mar cin Mat-
kow ski , który wystąpi w deblu z Łuka-
szem Kubo tem uważa, że obaj są go-
towi do spo tka nia z parą ukra iń ską. 
Dodaje także, że pierw szy raz widział 
naszą halę dopiero w ponie dzia łek 
i cie szy się, że wła śnie tutaj zagra swój 
mecz: Nie będzie to mój pierw szy 
Puchar Davisa w Szcze ci nie, bo wystę-
po wa łem tu już 15 lat temu. Teraz 
znów będzie szcze gól nie, bo jestem 
szcze ci nia ni nem, czuję się zwią zany 
z tym mia stem i cie szę się, że będzie-
my grać wła śnie tutaj. Azoty Arenę do-
tąd widzia łem tylko w tele wi zji, teraz 
mam oka zję przyj rzeć jej się na wła sne 

oczy. Obiekt jest ładny, naprawdę fajny 
i myślę, że był Szcze ci nowi potrzebny.

Polska – Ukraina 3-1
Dzięki zwycięstwu Jerzego Janowicza 

nad Serhijem Stachowskim 6:1, 7:6(3), 
3:6, 6:3 Polska pokonała w Szczecinie 
Ukrainę 3:1. We wrześniu nasza reprezen-
tacja po raz drugi w historii zagra w bara-
żach o Grupę Światową Pucharu Davisa.

Pierwszy set spotkania ze 
Stachowskim można uznać za koncert 
gry Janowicza. Polak wywalczył aż trzy 
przełamania, za każdym razem wygry-
wając do 15. Druga partia była już bar-
dziej zacięta. Łodzianin po raz pierwszy 
stracił podanie, przegrywając cztery 
punkty z rzędu. Na szczęście miał jesz-
cze szansę na odrobienie strat i zrobił 
to, przełamując Stachowskiego „na 
sucho” i doprowadzając do tiebreaka.

Trzecia partia była w wykonaniu 
Janowicza najsłabsza. Stachowski 
obronił w niej dwa „breakpointy” 
przy stanie 2:2, a po chwili przeła-
mał rywala. W czwartym secie Polak 
najpierw wybronił siedem „breakpo-
intów” przy stanie 1:1, a w szóstym 
gemie wywalczył przełamanie, któ-
re zdecydowało o jego zwycięstwie.

– W pierwszym secie to zagrałem 
doskonale. Miałem zamiar grać agre-
sywnie i wszystko mi wychodziło. 
W drugim secie też grałem solidnie, 
tylko Stachowski zaczął precyzyjnie 
serwować, co utrudniało mi sprawę, 
ale najważniejsze, że udało mi się wy-
grać. Pomimo kryzysu w trzeciej par-
tii, zdołałem wrócić na właściwe tory 
– powiedział po spotkaniu Janowicz.

18-20 września po raz dru-
gi Polska zagra w barażach o 
Grupę Światową Pucharu Davisa.

Davis Cup



1212
POLICKIEW escil

Davis Cup



1313
POLICKIEW escil

Davis Cup



1414
POLICKIEW escil

Davis Cup



1515
POLICKIEW escil

Wieści 997

Najlepsi odznaczeni
Święto Policji

Tegoroczne obchody Święta Policji 
w Policach rozpoczęły się Mszą Św. 
w kościele pw. Św. Kazimierza cele-
browaną przez proboszcza ks. kan. 
dziekana Waldemara Gasztkowskiego. 
Następnie policjanci, zaproszeni go-
ście i rodziny policjantów zgromadzili 
się w Miejskim Ośrodku Kultury. Były 
awanse na wyższe stopnie, okolicz-
nościowe imienne ryngrafy i gorą-
ce podziękowania za ciężką służbę. 
Powitany został także gremialnie i przy-
jęty do grona policjantów nowy funk-
cjonariusz polickiej komendy – pies Oro. 

W uroczystościach Święta Policji udział 
wzięli policjanci, emeryci policyjni, pra-
cownicy cywilni Policji, członkowie ro-
dzin policyjnych, I Zastępca Komendanta 
Wojewódzkiego Policji w Szczecinie insp. 
Jan Pytka oraz przedstawiciele władz 
samorządowych na czele ze Starostą 
Polickim Andrzejem Bednarkiem, 
Burmistrzem Polic Władysławem 
Diakunem, Beatą Chmielewską – 
Członkiem Zarządu Powiatu, przed-
stawicielami służb mundurowych 
i podmiotów wspierających działalność 
Policji, a także lokalne media. Swoją 
obecnością zaszczycili nas także poli-
cjanci z Pasewalku wraz z Komendantem  
niemieckiej policji Polizeihauptrevier 
w Pasewalku Andre Chappuzeau.

Komendant Powiatowy Policji 
w Policach – mł. insp. Andrzej 
Zakrzewski, powitał wszystkich i wy-
raził podziękowanie za dotychczaso-
wą współpracę z samorządem lokal-
nym dla przedstawicieli wszystkich 
gmin z terenu Powiatu Polickiego.

I Zastępca Komendanta 
Wojewódzkiego Policji w Szczecinie 
insp. Jan Pytka podziękował policjant-
kom,policjantom oraz pracownikom 
cywilnym za ich prace oraz poświę-
cenie w służbie dla dobra wszystkich 
mieszkańców powiatu polickiego.

Nie zabrakło również słów podzięko-
wania za owocną współpracę od przed-
stawicieli samorządów i zaproszonych 
gości, którzy życzyli dalszych sukce-
sów wszystkim policjantom polickiej 
komendy. Nadleśniczy Nadleśnictwa 

mł. asp. Małgorzata Litwin

Trzebież Antoni Michnowicz obdarował policką komendę 5 młodymi drzewkami, 
porównując je do rodziny Policyjnej, która rozwija się w symbiozie. Wyróżniony 
został także odchodzący na emeryturę wieloletni kierownik Wydziału Ruchu 
Drogowego KPP Police asp.sztab. Marek Szyndler. Za wzorowe i wyjątkowo su-
mienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej  2 pracow-
nice Policji Patrycja Czernych i Katarzyna Jaroszewska otrzymały imienne ryngrafy.

Brązowy medal za szczególne osiągnięcia w służbie w Policji z rąk 
I Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie insp. Jana 
Pytki i Komendanta Powiatowego Policji w Policach mł.insp. Andrzeja 
Zakrzewskiego otrzymał asp. Grzegorz Bomberski z Komisariatu Policji 
w Mierzynie. Przedstawiony został także, nowy członek polickiej po-
licyjnej braci - pies Oro i jego przewodnik st.post. Mateusz Garbaciak

Wszystkim Policjantom, pracownikom cywilnym Policji, w szczególno-
ści nagrodzonym, awansowanym, wyróżnionym, serdecznie gratulujemy!
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Bezpieczna woda 
Akcja dla dzieci i młodzieży

Trwa ogólnopolska akcja informa-
cyjno-edukacyjna „Bezpieczna Woda”, 
skierowana przede wszystkim do 
dzieci i młodzieży szkolnej. Jej ce-
lem jest popularyzacja i podniesie-
nie świadomości społecznej z zakresu 
bezpiecznego letniego wypoczynku 
na wodach i terenach przywodnych.

Przedsięwzięcie to realizowane jest 
przez Ministerstwo Sportu i Turystyki 
wspólnie z Ministerstwem Edukacji 
Narodowej, Ministerstwem Spraw 
Wewnętrznych, Ministerstwem Zdrowia, 
Wodnym Ochotniczym Pogotowiem 
Ratunkowym, Polską Organizacją 
Turystyczną, Centrum Turystyki 
Wodnej Polskiego Towarzystwa 
T u r y s t y c z n o - K r a j o z n a w c z e g o 
oraz Komendą Główną Policji.

Szczegółowe informacje na te-
mat akcji na stronie internetowej 
Ministerstwa Sportu i Turystyki »

Wielu tragedii, do których każdego 
dnia dochodzi nad akwenami wodnymi 
można byłoby prawdopodobnie unik-
nąć, gdyby ludzie pamiętali o zachowa-
niu podstawowych zasad bezpieczeń-
stwa w czasie wypoczynku nad wodą. 
Pamiętajmy więc o tym, że bezpieczna 
kąpiel, to kąpiel w miejscu do tego prze-
znaczonym, które jest odpowiednio 
oznakowane i w którym nad bezpieczeń-
stwem czuwa ratownik. "Dzikie kąpieli-
ska" zawsze mają nieznane dno i głębo-
kość, a woda w nich może być skażona. 
Nie zapominajmy również o tym, aby:

• nie wchodzić do wody po spo-
życiu alkoholu – najczęściej toną osoby 
pijane;

• nie kąpać się zaraz po jedzeniu 
- powinno się odczekać przynajmniej 
godzinę;

• nie wchodzić do wody zaraz 
po opalaniu się na słońcu - może to 
grozić szokiem termicznym lub utratą 
przytomności;

• po wejściu do wody wpierw 
schłodzić okolicę serca, karku oraz 
twarzy;

• nad bezpieczeństwem ką-
piących się dzieci zawsze czuwał ktoś 
dorosły;

• nie próbować przepływać je-
ziora czy wypływać na otwarty akwen 
bez asekuracji;

• nie skakać do wody z dużej 
wysokości – takie skoki są niebezpiecz-
ne i mogą grozić urazem głowy oraz 

kręgosłupa;
• dzieci i osoby dorosłe, które ko-

rzystają ze sprzętów pływających miały 
na sobie założony kapok;

• podczas skurczu mięśni nie 
wpadać w panikę. Kiedy coś takiego 
nam się przydarzy starajmy się we-
zwać pomoc, jeśli jest ktoś w pobliżu. 
Jeśli nie ma nikogo takiego, należy 

położyć się na plecach, spokojnie od-
dychać, zgiąć stopę w stawie sko-
kowym i mocno przyciągając ją do 
siebie wyprostować nogę w kolanie 
i starać się dopłynąć powoli do brzegu.

Tylko przestrzegając tych podsta-
wowych zasada możemy sprawić aby 
nasz wypoczynek nad wodą był bez-
pieczny i zakończył się szczęśliwie.

www.police.policja.gov.plwww.police.policja.gov.pl
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Dopalacz też narkotyk
Śmiertelne substancje na rynku

mł. asp. Małgorzata Litwin

Ostatnio w kraju odnotowano wiele 
przypadków zatrucia narkotykami, tzw. 
dopalaczami. Do szpitali trafi ło kilkadzie-
siąt osób z ostrym zatruciem organizmu. 
Policjanci apelują i ostrzegają, aby nie 
kupować i nie zażywać takich substan-
cji. Producenci i sprzedawcy dopalaczy 
kierują się przede wszystkim zyskiem, 
za nic mając ludzkie życie. Sprzedając 
dopalacze – sprzedają śmierć!

Stołeczni policjanci przygotowali fi lm 
o tym, jak groźne są narkotyki i dopala-
cze. W fi lmie wypowiadają się młodzi lu-
dzie, którzy w oparciu o własne doświad-
czenie i posiadaną wiedzę przestrzegają 

przed ich zażywaniem. Materiał fi lmowy 
będzie wykorzystywany podczas pre-
lekcji w szkołach i zostanie przekaza-
ny nauczycielom i pedagogom. Będą 
z niego mogli korzystać wychowawcy 
i opiekunowie podczas letnich półkolonii 
oraz akcji "Lato w mieście". Dzięki współ-
pracy z Urzędem Miasta st. Warszawy 
materiał fi lmowy na początku roku 
szkolnego zostanie udostępniony pla-
cówkom oświatowym na terenie stolicy.

Dopalacze, stanowią preparaty za-
wierające w swym składzie substancje 
psychoaktywne, które zagrażają ży-
ciu i zdrowiu. Ich produkcja, sprzedaż 
i reklamowanie są w Polsce ustawowo 
zakazane. Większość dopalaczy ma po-
stać tabletek lub mieszanek do palenia.

Zwalczając ten proceder Policja 
współpracuje z Państwową Inspekcją 
Sanitarną. Każda informacja wpływa-
jąca do Policji o miejscach, w których 
może być prowadzona sprzedaż do-
palaczy jest dokładnie sprawdzana. 
Policjanci regularnie asystują pracow-
nikom Państwowej Inspekcji Sanitarnej 
przy kontrolach punktów sprzedaży 
dopalaczy oraz zabezpieczeniu podej-
rzanych specyfi ków, które następnie są 
poddawane szczegółowym badaniom.

Bardzo ważne jest uświadomienie 
młodym ludziom, że dopalacze to tru-
cizna i zażywnie ich może wiązać się 
z poważnym ryzykiem. Reagujmy, jeśli 
w naszym towarzystwie ktoś zamierza 
zażyć te substancje i stanowczo od-
mawiajmy, gdy nas do tego namawia. 
Nie warto ryzykować własnego życia!

Stąd apel, szczególnie do młodych 
ludzi, aby nie kupowali substancji nie-
wiadomego pochodzenia oraz do 

dorosłych, aby zwrócili szczególną uwa-
gę na osoby niepełnoletnie i młodzież.

Producenci cały czas modyfi kują 
skład chemiczny dopalaczy. Często 
mieszkanki te okazują się śmiertel-
ne dla organizmu. Zwracajmy uwagę 
na zachowanie naszych najbliższych, 
na środowisko, w jakim przebywają. 
Wystarczy naprawdę chwila, by do-
szło do tragedii, ale wystarczy jedna 
decyzja, by zapobiec, by pomóc, by 
uratować. Apelujemy o przekazywa-
nie wszelkich informacji o dopalaczch 
do każdej najbliższej jednostki Policji.

Zabezpieczony przez policjantów 
z kraju tzw. "Mocarz" ma postać zielo-
nego suszu roślinnego przeznaczonego 
do palenia. Przeprowadzone badania 
wykryły w nim syntetyczne kanabino-
idy, po wypaleniu których występują 
efekty bardzo podobne do tych, jakie 
wywołuje marihuana i haszysz, tyle że 
nawet kilkaset razy silniejsze. Efektem 
ich zażycia są m.in. zmiana nastroju 
i samopoczucia, błogostan, euforia, 
halucynacje, czasami depresja, apatia 
i urojenia. Następuje wzrost ciśnienia 
krwi, tachykardia, przekrwienie gałek 
ocznych, zaburzenia koordynacji rucho-
wej, zawroty głowy, zaburzenia uwagi, 
wysuszenia śluzówek. Zagrożona jest 
szczególnie młodzież, u której po przyję-
ciu tych substancji najczęściej dochodzi 
do trwałych zmian funkcji ośrodkowego 
układu nerwowego. Badania wskazu-
ją na dwukrotnie większe zagrożenie 
wystąpienia psychozy schizofrenicznej.

Prosimy, aby rodzice zwracali szcze-
gólną uwagę, czy opisane efekty za-
chowania po dopalaczach nie wy-
stępują u ich dzieci. Podobnie, jak 
znaleziony w mieszkaniu, czy ubraniu 
dziecka susz roślinny, może to być sy-
gnałem, że dziecko zażywa narkotyki. 
Wtedy, aby zapobiec najgorszemu, ko-
nieczna jest właściwa i szybka reakcja.

Wieści 997
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14 lipca w Komendzie Głównej Policji 
odbyła się narada na której podsumo-
wane zostały dotychczasowe działania 
Policji podjęte po otrzymaniu infor-
macji o pierwszych osobach zatrutych 
dopalaczami. Służby i instytucje od-
powiedzialne za walkę z tym proce-
derem zapowiedziały dalsze działania 
wymierzone w handel dopalaczami. 
Opracowane zostaną także nowe pro-
gramy profi laktyczne skierowane 
przede wszystkim do dzieci i młodzieży.

Pani Minister Teresa Piotrowska 
podczas konferencji prasowej po spo-
tkaniu poinformowała, że działania 
podejmowane dotąd zarówno przez 
Policję, jak i Straż Graniczną, Służbę 
Celną i przez Inspekcję Sanitarną 
będą kontynuowane tak jak do tej 
pory, z jeszcze większą determinacją.

Wkrótce zostaną opracowane kolejne 
programy profi laktyczne dotyczące nie-
bezpieczeństw związanych z zażywa-
niem dopalaczy. – W środę zorganizuję 
w tej sprawie spotkanie. Akcja profi lak-
tyczna, którą zorganizujemy wspólnie 
z Ministerstwem Edukacji Narodowej, 
przy współudziale oczywiście Policji, 
Ministerstwa Zdrowia, Inspekcji 
Sanitarnej, ruszy już na początku wrze-
śnia - powiedziała szefowa MSW. Pani 
Mnister zwróciła też uwagę na potrzebę 
jeszcze szerszych działań profi laktycz-
nych, zwłaszcza w okresie wakacyjnym, 
wszędzie tam, gdzie są duże grupy mło-
dzieży, gdzie młodzież odpoczywa, czy 
też tam gdzie się bardzo często zbiera, 
po to by przekazywać informacje o tym 
jak bardzo zdradliwe i niebezpieczne 
mogą być narkotyki w postaci poja-
wiających się na rynku tzw. dopalaczy.

Minister Teresa Piotrowska przypo-
mniała także o realizowanej od wielu lat 
akcji profi laktycznej „Profi laktyka, a Ty”. 
Jeszcze niedawno, bo pod koniec czerw-
ca w Warszawie, PaT obchodził swój 10 
jubileusz. Na Stadionie Narodowym 
spotkało się 11 tysięcy młodych ludzi, 
którzy promują życie bez przemocy 
i narkotyków. To są tacy liderzy, któ-
rzy emanują na swoich rówieśników 
modą na bezpieczne życie - powiedzia-
ła Minister. - Jest to akcja, którą chce-
my poszerzać, tak aby docierała ona do 

niemal każdej szkoły w Polsce, bo nie-
stety wśród tych, którzy sięgają po nar-
kotyki czy dopalacze, są coraz młodsi. 
Pani Minister podkreśliła, że w przyszło-
rocznym budżecie na ten cel zarezer-
wowane zostaną dodatkowe pieniądze.

Podczas spotkania Igor Radziewicz-
Winnicki, Podsekretarz Stanu 
w Ministerstwie Zdrowia przypomniał, 
że od 1 lipca br. obowiązuje znowe-
lizowana ustawa o przeciwdziałaniu 
narkomanii. Oznacza to, że wszystkie 
znane dopalacze stały się narkoty-
kami i ich wprowadzanie do obrotu 
jest nielegalne. Wiceminister podzię-
kował również Policji za współpra-
cę - Dziękujemy bardzo za wspaniałą 
współpracę z Policją i fakt, że dzisiaj 
znajdujemy się w Komendzie Głównej 
Policji uzasadnia też powagę i zmianę 
statusu kategorii przestępstwa o którym 
mówimy. Jak podkreślił Podsekretarz 
Stanu - nowa Ustawa pozwala nam 
także zatrzymać transport dopala-
czy już na etapie przyjazdu do kraju, 
a zmiana defi nicji dopalacza ułatwia 
procedowanie kar administracyjnych 
i zamykanie nieuczciwych przedsię-
biorców, albo mówiąc wprost bandy-
tów, którzy zajmują się zatruwaniem 
ludzi tymi nielegalnymi substancjami.

Minister zaapelował także do osób, 
które zażywały dopalaczy lub zamierzają 
to robić – Nie bierzcie tego, bo to śmier-
telne zagrożenie, można łatwo uczynić 
sobie trwałą szkodę na zdrowiu albo 
umrzeć, co spotkało już tak wiele osób 
w Polsce. To jest olbrzymie zagrożenie 
– powiedział Igor Radziewicz-Winnicki.

Pełniący obowiązki Głównego 
Inspektora Sanitarnego Marek 
Posobkiewicz powiedział, że współpra-
ca Policji i Inspekcji Sanitarnej w tym 
zakresie istnieje już od dawna - a na 
dzień 1 lipca br., czyli na czas wejścia 
nowelizacji ustawy przygotowywaliśmy 
się wspólnie przez szereg dni. Osobiście 
nadzorował to obecny tutaj Pan generał 
Schossler ze strony Policji. Dzięki temu 
skontrolowano 120 placówek, w których 
prowadzono handel tzw. dopalaczami. 
Pan Marek Posobkiewicz podkreślił, że 
takie działania nie zostały przeprowa-
dzone tylko jednorazowo - codziennie 

prowadzone są działania Policji i co-
dziennie inspektorzy sanitarni kontrolu-
ją te miejsca gdzie mogą być wprowa-
dzane środki zastępcze na terenie Polski 
-przynosi to efekty w postaci zatrzymań 
osób, które się tym procederem zajmu-
ją oraz zabezpieczenia kilkuset tysię-
cy produktów na terenie całego kraju.

Podkreślił, że dopalacze często są 
znacznie bardziej toksyczne od zwy-
kłych narkotyków. Dodatkowym obcią-
żeniem jest to, że na szereg z nich nie 
ma antidotum - pacjent, który trafi  do 
szpitala poddawany jest leczeniu obja-
wowemu, czyli nie ma substancji, która 
natychmiast poprawi jego stan zdro-
wia. Dlatego też pełniący obowiązki 
Głównego Inspektora Sanitarnego za-
apelował do społeczeństwa, aby przeka-
zywało Inspekcji Sanitarnej, najbliższym 
jednostkom Policji informacje o miej-
scach, które mogą się wydawać podej-
rzane o wprowadzenie takich środków.

Jak poinformował nadinsp. Krzysztof 
Gajewski, Komendant Główny Policji, 
tylko w tym roku w wyniku działań 
Policji zabezpieczono ponad 80 tys. por-
cji dopalaczy. W zeszłym roku to było 
blisko 30 tys. przestępstw, postępowań 
przygotowawczych wszczętych przez 
Policję w sprawach narkotykowych, 
szeroko rozumianych, bo chciałbym 
podkreślić, że mamy do czynienia z nar-
kotykami. Szukanie eufemizmów jest 
moim zdaniem błędne, musimy dzia-
łać tak, bo to są narkotyki - tak działają 
- podkreślił. Komendant przypomniał 
również, że w Policji funkcjonują ko-
mórki zajmujące się przestępczością 
narkotykową – w ich skład wchodzi ok. 
1500 funkcjonariuszy. Policja wspólnie 
z innymi służbami: Inspekcją Sanitarną, 
Służbą Celną, Strażą Graniczną pro-
wadzi walkę z dopalaczami spraw-
dzając sklepy, targowiska, salony gier 
i ogłoszenia internetowe. Tylko w ubie-
głym tygodniu na terenie całego kraju 
w ramach wspólnej akcji funkcjonariu-
sze skontrolowali 89 lokali, w których 
zabezpieczono 450 opakowań z zawar-
tością nieznanych substancji oraz 410 
gramów substancji, które w ogólnym 

Dokończenie na str. 20
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obrocie określane są jako „dopalacze”.

Pan generał Gajewski podkreślił jak 
ważna jest profi laktyka i współpraca 
na polu walki z dopalaczami - narkoty-
kami, bo te tak działają. Jednym z ele-
mentów przeciwdziałania są również 
działania profl aktyczne, o których nie 
możemy zapomnieć, ale nie te, które bę-
dziemy realizowali tu dzisiaj, czy jutro, 
ale działania długofalowe, bo narkoty-
ki, czy narkomania to szerszy problem 
społeczny i chcielibyśmy stworzyć taką 
koalicję, która by z tym problemem wal-
czyła – powiedział generał Gajewski.

Akcji o zasięgu ogólnokrajowym lub 
wojewódzkim jest znacznie więcej. Na 
początku marca na terenie wojewódz-
twa wielkopolskiego do kontroli poten-
cjalnych miejsc sprzedaży dopalaczy 

skierowano 455 funkcjonariuszy oraz 
54 pracowników innych podmiotów. 
Policjanci skontrolowali 150 placówek 
i punktów handlowych, zabezpie-
czyli 614 substancji zastępczych. 
Sprawdzenia policyjne mają miejsce 
praktycznie każdego dnia. Ostatnio po-
licjanci z Płocka przejęli blisko pół tysią-
ca sztuk dopalaczy, które zabezpieczyli 
w jednym ze sklepów na terenie miasta. 
Uzyskiwane przez policjantów informa-
cje pozwoliły także na likwidacje maga-
zynów, czy też miejsc produkcji takich 
substancji. Na przykład we Wrocławiu 
zabezpieczono 30 tysięcy dopalaczy 
o wartości ponad 2 mln zł. W walce 
z dopalaczami pomocna jest ostatnia 
nowelizacja Ustawy o przeciwdziałaniu 
narkomanii, na mocy której 114 nowych 

substancji psychoaktywnych - dopala-
czy, dopisano do listy środków odurza-
jących. To powoduje, że nie tylko samo 
wprowadzanie do obrotu (jak to było 
dotychczas), ale także posiadanie, wy-
twarzanie takich specyfi ków jest karalne.

W naradzie udział wzięli minister 
Teresa Piotrowska, nadinsp. Krzysztof 
Gajewski, Komendant Główny 
Policji, nadinsp. Mirosław Schossler, 
I Zastępca Komendanta Głównego 
Policji, insp. Cezary Popławski, 
Zastępca Komendanta Głównego 
Policji, Igor Radziewicz-Winnicki, 
Podsekretarz Stanu w Ministerstwie 
Zdrowia, Marek Posobkiewicz, p.o. 
Głównego Inspektora Sanitarnego 
oraz komendanci wojewódzcy policji 
i wojewódzcy inspektorzy sanitarni.
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Bilety do nabycia u konduktora lub kierowcy.
Obowiązują bilety jak na Linii Samorządowej

Linia funkcjonuje w okresie wakacji szkolnych od 29.06.2015 do 31.08.2015

LINIA PLAŻOWA
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