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- To było nieuniknione. Kiedyś 
musiał przyjść ten moment, kie-
dy Małgorzata Glinka-Mogentale 
powie: stop, dość, nie gram. 
Dlaczego to stało się właśnie teraz, 
w tym momencie kariery, życia?

- Chyba dlatego, że osiągnęłam to, 
co chciałam. W sumie po powrocie do 
Polski nie myślałam, że będę grała jesz-
cze dwa lata. Tak się jednak wszystko 
szczęśliwie poukładało, że Grupa Azoty 
wraz z Chemikiem Police stworzyły su-
per drużynę. Gdyby nie to, nie widziała-
bym siebie w innym zespole po tych 14 
latach spędzonych za granicą. Wszystko 
potoczyło się dla mnie naprawdę nad-
spodziewanie pozytywnie. No i zagra-
łam dwa sezony, czas szybko zleciał. Nie 
powiem, że było mi łatwo. Proszę mi 
uwierzyć, że ten pobyt w Chemiku Police 
i sukcesy zostały okupione bardzo du-
żym wysiłkiem. Było ciężko. Zdobyłam 
jednak to, co chciałam. Ale różne czyn-
niki, wiele spraw miało wpływ na to, że 
coraz częściej do moich myśli, do mo-
jej głowy zaczął odcierać komunikat: 
odpuść sobie, czas na zmianę. Nie bez 
znaczenia były sprawy osobiste, w tym 
takie, dla niektórych może banalne, jak 
rozpoczęcie przez córkę nauki od wrze-
śnia w pierwszej klasie. Ale i organizm 
sygnalizował, że potrzebuje odpoczyn-
ku. Zaczęłam odczuwać problemy z ko-
lanami, których do tej pory nie miałam. 
Nie chciałam więc tego ciągnąć na siłę, 
robić krzywdę sobie, a tym bardziej lu-
dziom, którzy na mnie liczą. Wydaje 
mi się, że ten moment jest najbardziej 

Z siatkówką do końca życia

odpowiedni na taką decyzję. Było mi na-
prawdę ciężko ją podjąć. Tym bardziej, że 
Chemik Police nie był jedynym klubem, 
który proponował mi dalszą współpracę. 
O dziwo, co mnie bardzo cieszy, chciały 
mnie także inne kluby i miałam ciekawe 
propozycje. Jednak zobaczymy, jak to 
będzie. Może, kiedy sobie tak porząd-
nie odpocznę, to mnie coś najdzie i po-
myślę, że jeszcze bym sobie zagrała. Nie 
zatrzaskuję więc furtki raz na zawsze, 
bo ja nie lubię tego słowa: „zakończyć”. 
Powiedzmy, że ja po prostu robię sobie 
przerwę, nic nie kończę, bo ja cały czas 
jestem w środowisku sportowym i siat-
karskim. Nie będę się z nikim żegnać, 
nie mam takiego zamiaru, bo z siatków-
ką zostanę na pewno do końca życia.

- Podjęcie tej ważnej i trudnej decy-
zji oraz jej ogłoszenie było na pewno 
ciężarem, z którym borykała się pani 
w swoich myślach, układała to sobie 
wszystko w głowie. Jak się pani czu-
je teraz, gdy wszystko jest już jasne, 
powiedziane i publicznie ogłoszone?

- Szczerze? No nie, nie mogę, bo okre-
ślenie mojego samopoczucia w tej chwi-
li, które ciśnie mi się na usta, nie nadaje 
się do publikacji (śmiech). Na pewno boli 
mnie głowa, jest dziś spuchnięta od tych 
wszystkich wywiadów, zdjęć, nagrań. 
Więc nie doświadczam jakiejś szczegól-
nej ulgi, a ciśnienie, jak to się mówi, jesz-
cze ze mnie nie zeszło. Myślę, że z cza-
sem to się zmieni, że to napięcie będzie 
spadało. No, ale trzeba się liczyć z tym, 
że skoro nie będziesz mógł robić tego 

co przez ostatnie 25 lat, to naprawdę 
łatwo nie będzie. Praktycznie musisz 
zmienić zawód, sposób życia, myślenia.

- Wszystkie wybory w swoim ży-
ciu, karierze uzależniała pani od 
zdania najbliższych. Jak rodzi-
na zareagowała na tę decyzję?

- Nic się tutaj nie zmienia, nie 
ma jakiejś wyjątkowej sytuacji. 
Funkcjonujemy normalnie, jak zawsze. 

Dokończenie na str. 5
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Zdrowie

ABC bezpiecznego opalania
Porady fachowca lek. med. Barbara Dziewulska, 

dermatolog Grupy LUX MED

Kochasz kąpiele słoneczne? Nic w tym złego. Podczas opalania nasz organizm wytwarza nie tylko cenną wi-
taminę D3, ale także endorfi ny, czyli hormony szczęścia. Ze słońca warto zatem korzystać – ale zawsze z głową! 
Poznaj podstawowe zasady bezpiecznego opalania, aby z wakacyjnego wypoczynku czerpać pełnię przyjemności.

Naszym najwięk-
szym sprzymie-
rzeńcem w walce 
ze szkodliwym 
promieniowaniem 
jest oczywiście 
fi ltr. Dobierajmy 
go odpowied-
nio do wrażliwo-
ści naszej skóry, 

czyli fototypu. Niezależnie od tego, jak 
mocny fi ltr stosujemy, na plaży warto 
mieć przy sobie także bloker słoneczny. 
Dzięki niemu ochronimy miejsca szcze-
gólnie wrażliwe – nos, płatki uszu oraz 
delikatną skórę pod oczami. Co istotne, 
fi ltr musi dobrze wsiąknąć w skórę, dla-
tego ciało należy posmarować przynaj-
mniej pół godziny przed  ekspozycją 
słoneczną. Powtarzajmy tę czynność 
co 2-3 godziny, a jeśli fi ltr nie jest wo-
doodporny – także po każdej kąpieli.

Nawet podczas wypoczynku nie należy 
także tracić poczucia czasu. Bezpieczne 
opalanie wiąże się z unikaniem słońca 
między godziną 11 a 15, kiedy słońce jest 
najbardziej intensywne. Promienie pada-
ją wtedy prostopadle i w okamgnieniu 
przenikają do głębszych warstw skóry, 
powodując ogromne szkody i zwiększa-
jąc ryzyko groźnych powikłań i zmian no-
wotworowych. Nie rozstawajmy się więc 

z zegarkiem i koniecznie szukajmy cie-
nia. Daj swojej skórze trochę odpoczynku.

Są również rzeczy, o których musisz 
pomyśleć ze znacznym wyprzedzeniem. 
Mowa o lekach – niektóre z nich mogą po-
wodować reakcje alergiczne. Są to m.in. 
niektóre preparaty uspokajające i anty-
depresyjne, tabletki antykoncepcyjne 
czy leki przeciwcukrzycowe. W tych przy-
padkach należy szczegółowo przeczytać 
ulotkę lub skonsultować się z lekarzem. 
Bezpośrednio przed wyjściem na słońce 
nie używajmy także kosmetyków z alko-
holem – powodują one przebarwienia.

Pamiętajmy, że ochrona skóry to jed-
nak nie wszystko. Szczególnie wraż-
liwe na słońce są również oczy, które 
powinniśmy chować za okularami z 
fi ltrem anty-UV. Choć często traktuje-
my je jedynie jako efektowny dodatek, 
mają one przede wszystkim zapobiegać 

docieraniu dużych dawek ultrafi ole-
tu wgłąb gałki ocznej. Dlatego lepiej 
kupować je rzadziej, za to stawiać na 
jakość – z pewnością zapewni nam ją 

Grupa LUX MED to największa sieć 
medyczna w Polsce, która działa w sko-
ordynowanym modelu zintegrowanej 
opieki zdrowotnej. Oferta Grupy kiero-
wana jest zarówno do klientów korpo-
racyjnych, jak i indywidualnych. Klienci 
korporacyjni korzystają z Pracowniczych 
Programów Zdrowotnych rozwijanych 
wokół medycyny pracy. Klienci indywi-
dualni mogą skorzystać z opieki zdro-
wotnej na podstawie Planów Opieki 
Medycznej, a także tzw. świadczeń FFS 
(fee for service, opłaty za poszczególne 
usługi) oraz w ramach kontraktu z NFZ.

Opieka medyczna świadczona jest 
w 176 placówkach. Usługi ambulato-
ryjne realizowane są przede wszystkim 

w placówkach LUX MED i centrach 
medycznych Medycyny Rodzinnej, 
która specjalizuje się w obsłudze pa-
cjentów w ramach kontraktu z NFZ. 
Pod marką PROFEMED rozwijane są 
specjalistyczne przychodnie lekarskie 
przeznaczone dla klientów „fee for 
service”. Pod opieką Grupy LUX MED 
znajduje się ponad 1 600 000 pacjentów. 

Grupa ma pięć szpitali: dwa świad-
czące usługi jednego dnia (Endoterapia 
w Łodzi i MegaMed w Bełchatowie), 
trzy szpitale w Warszawie, z których 
jeden świadczy szeroki zakres usług 
specjalistycznych (LUX MED),  drugi 
specjalizuje się w endoskopii i chirurgii 

(Endoterapia), a trzeci jest specjalistycz-
nym ośrodkiem medycyny sportowej 
i ortopedii (Carolina Medical Center).

Grupa LUX MED prowadzi również 
działalność ubezpieczeniową - LUX 
MED Ubezpieczenia jest oddziałem 
szwedzkiego towarzystwa ubezpie-
czeniowego LMG Försäkrings AB.

W ramach Grupy LUX MED działa-
ją także marki: LUX MED Diagnostyka, 
Tabita, Endoterapia, MegaMed, 
Medicor i Centrum Zdrowia Medycyna. 
Endoterapia świadczy wysokospe-
cjalistyczne usługi endoskopowe, 
MegaMed opiekę ambulatoryjną i chi-
rurgię jednego dnia, a Centrum Zdrowia 
Medycyna specjalizuje się w usługach 
ambulatoryjnych.  Medicor oferu-
je  świadczenia ambulatoryjne i dia-
gnostykę obrazową. Tabita to ośrodek 
opiekuńczo-rehabilitacyjny dla osób 
starszych, samotnych oraz pacjentów 
w każdym wieku wymagających stałej 
opieki specjalistycznej i rehabilitacji. 

Grupa LUX MED jest Głównym 
Partnerem Medycznym Polskiego 
Komitetu Olimpijskiego.

Grupa LUX MED jest częścią między-
narodowej grupy Bupa, która świadczy 
opiekę medyczną i oferuje ubezpiecze-
nia zdrowotne.

Więcej informacji o Grupie LUX MED 
można znaleźć na www.luxmed.pl

profesjonalny salon optyczny. Okulary 
i fi ltr obowiązkowo powinna uzupeł-
niać czapka, chustka lub kapelusz, który 
uchroni nas przed udarem słonecznym.
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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 ! - ogólnopolska akcja

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

Teraz, w sierpniu są wakacje, jesteśmy 
razem, jest piękna pogoda, spędza-
my czas w ogrodzie. Po prostu w pew-
nym momencie nie pójdę na trening. 
Zobaczymy, jak to będzie jesienią. Na 
pewno czeka nas duża zmiana, ale nie 
robię z tego jakiejś tragedii. Zawsze w 
życiu musimy podejmować decyzje, 
trzeba się zmierzyć z różnymi wyda-
rzeniami. Daję sobie jakiś czas na do-
stosowanie się do nowej sytuacji. Ale 
spokojnie, na pewno nie będę dramaty-
zować, a i nudzić się też na pewno nie.

- A rodzice? Chyba są szczęśliwi z fak-
tu, że mają córkę znowu blisko siebie?

- No jasne, że się cieszą. Teraz całe 
dnie spędzają działce i są w ogóle od-
cięci od informacji, tego wszystkiego, 
co się dzieje. Rano pojechali na zakupy i 
zobaczyli w sklepie gazetę z wielkim ty-
tułem i moimi zdjęciami. Mama do mnie 
zadzwoniła, popłakała się i mówi: córcia, 
jestem taka dumna. A ja na to: mama 
przestań, nie płacz, bo i ja się rozpłaczę, 
a jadę właśnie do studia i jak będę wy-
glądać taka pobeczana? Ale wiadomo, 

to są duże emocje, bo rodzice zawsze 
byli blisko mnie i przeżywali wszystko 
bardzo mocno. Jeździli na mecze, wspie-
rali mnie. Dla nich to też duża zmiana.

- Czasu nie da się cofnąć, zresztą 
chyba nie warto. Ale gdyby dzisiaj, w 
obecnej rzeczywistości Małgorzata 
Glinka miała 19 lat i sportowe suk-
cesy na swoim koncie, co by zrobiła?

- Nic zaskakującego, wyjechałabym 

Dokończenie ze str. 3

Dokończenie na str. 6
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Woda w biegu

7:00 – ENERGIA NA START

10:00 – W PRACY
     a   
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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, 

za granicę (śmiech). Oczywiście, że 
bym wyjechała i grała tam jak najle-
piej, uczyła się od najlepszych. Moim 
zdaniem, żeby szlifować talent, dosko-
nalić umiejętności trzeba się otaczać 
różnymi ludźmi, przebywać w różnych 
środowiskach i brać stamtąd wszyst-
ko, co najlepsze. Tylko wtedy rozwi-
jasz się jako człowiek, zawodniczka. 
W innym wypadku stoisz w miejscu, a 
to w rezultacie oznacza, że się cofasz. 
Chociaż zdaję sobie sprawę z tego, że 
niektórych siatkarek nie stać na takie 
odważne decyzje z różnych powo-
dów i w pełni szanuję takie wybory.

- Nigdy pani tego nie ukrywa-
ła, że wybór Chemika Police dwa 
lata temu był podyktowany doło-
żeniem do swojej bogatej kolekcji 
trofeów tytułu Mistrza Polski. To 
się udało zrobić dwukrotnie. Czy 
w związku z tym jest pani spełnio-
nym sportowcem, czy pozostało 
jakieś niezrealizowane marzenie?

- Na pewno bardzo chciałabym mieć 
medal olimpijski. Ale to naprawdę 
ciężka sprawa. Trzeba mieć rzeczywi-
ście bardzo mocny zespół, aby zawal-
czyć na takim turnieju. Byłam na igrzy-
skach, to dla mnie też bardzo ważna 
sprawa, duże przeżycie. Uczestniczyć 
w czymś takim, czuć tę atmosferę, 
tego nie wszyscy mogą doświadczyć. 
No i zawsze można było zdobyć więcej 
tych medali, sukcesów. Czy to z repre-
zentacją, czy w klubie wygrać więcej 

razy Ligę Mistrzów. Ale czy ja wiem, czy 
ja jestem taka zachłanna na te wszyst-
kie sukcesy? (śmiech) Fajnie, że w ogóle 
coś tam zdobyłam, że coś wygrałam, bo 
czasami bywa tak, że sportowcy przez 
całą karierę nie osiągną nic spektakular-
nego, mają pusto na koncie sukcesów.

- Skoro przywołaliśmy Chemika 
Police i nasz klub. Czym dla pani 
były te dwa lata spędzone tutaj z 
punktu widzenia zawodniczki, siat-
karki oraz osoby, która po kilkuna-
stu latach emigracji wraca do kraju?

- To było dla mnie wielkie wyzwanie. 
Wszystkie oczy skierowane na mnie i wy-
sokie cele, które zawsze stawiam przed 
sobą, zawieszam wysoko poprzeczkę. 
Pamiętam ten pierwszy mecz rozegrany 
jeszcze w Policach. To była tragedia w 
moim wykonaniu. Nie wiedziałam, jak się 
gra w siatkówkę, nie potrafi łam nic, tak 
byłam spięta. Okazało się, że każdemu to 
się może zdarzyć, a ja chciałam jak najle-
piej, wróciłam przecież do swojego kraju. 
Ale patrząc z perspektywy dwóch lat, to 
był bardzo piękny czas. Wygrałyśmy prze-
cież dużo, pokazałyśmy się w europejskiej 
siatkówce. Ja w tym wszystkim uczestni-
czyłam od środka, miałam swój udział. 
Jeśli ten klub będzie się nadal tak rozwijał 
jak dotychczas, to ja też mam w tym jakąś 
cegiełkę, którą dołożyłam do tego pro-
jektu. To jest fajne, dające satysfakcję, bo 
zdarzyło się to na początku działalności 
klubu, a to jest zwykle najtrudniejsze, bo 
brakuje doświadczenia, trzeba je zbierać. 

Dokończenie ze str. 5

Dokończenie na str. 9
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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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Trzebieskie Neptunalia 
2015

Morski pro-
gram dla dzie-
ci, koncert 
G r z e g o r z a 
Hyżego oraz 
Polsko – 
N i e m i e c k i 

Turniej Rybacki o Puchar Burmistrza 
Polic, to tylko niektóre atrakcje, jakie mia-
ły miejsce podczas trzebieskiej imprezy.

Przybycie Neptuna wraz ze swoją świtą 
oraz przekazanie klucza do bram miasta 
rozpoczęło imprezę w sobotę, 8 sierp-
nia w Parku przy Przystani Jachtowej w 
Trzebieży. W otwarciu wakacyjnej impre-
zy uczestniczyli organizatorzy: Burmistrz 
Polic Pan Władysław Diakun, dyrektor 
Miejskiego Ośrodka Kultury w Policach 
Pani Anna Ryl, Sołtys Trzebieży Pani 
Małgorzata Siemianowska. W chwilę po 
ofi cjalnym otwarciu wydarzenia scenę 
o p a n o w a l i 
piraci ze swo-
imi morskimi 
opowieściami, 
p r z yg o d a m i 
i zabawami. 
Interaktywny 
spektakl z konkursami rozruszał naj-
młodszą część publiczności. Dalej 
było już coraz bardziej różnorodnie, 
szczególnie pod względem muzycz-
nym. W świat przebojów lat 80-tych, 
tu także w hitów legendarnej grupy 
Queen, wprowadził publiczność Lord 
Soun of Queen. Szczecińscy muzy-
cy zaserwowali dużą dawkę energii 
pobudzając publiczność do zabawy.

Śmiałkowie mieli okazję zmierzyć 
się w VII Turnieju Rybackim o Puchar 
Burmistrza Polic. W humorystycznych 
konkurencjach mierzyli się reprezentanci 
miast partnerskich Trzebieży i Hintersee. 
Tak oto zawodnicy ubierali strój rybac-
ki na czas, łowili węgorza z beczki jed-
ną ręką i rzucali kołem ratunkowym do 
celu. Publiczność również była angażo-
wana do rywalizacji, w zamian za bardzo 

cenne nagro-
dy- świeże 
ryby ze Spółki 
R y b a c k i e j 
Certy Trzebież. 
Po blisko 10 

turniejowych konkurencjach, Puchar 
Burmistrza powędrował w ręce ekipy 
z Polski. Turniej upłynął w przyjemnej 
atmosferze, do której przyczynił się tak-
że muzyk Tadeusz Wasilewski. Artysta 
podczas realizacji Turnieju prezentował 
swoje oryginalne muzyczne inspiracje.

Siłą zespołu Tonam i Synowie od za-
wsze było śpiewanie a cappella. Muzycy 

wprowadzi l i 
trzebieską pu-
bliczność w 
świat piosen-
ki żeglarskiej. 
Artyści przy 
z a c h ow a n i u 
e l e m e n t ó w 

klasycznej harmonii zaprezentowali 
także muzyczną zadziorność, energię i 
dynamikę muzyki szantowej. Grupa wy-
śpiewała muzykę z całego świata. Obok 
pieśni morskich, były wyczuwalne źró-
dła brytyjskie, afrykańskie, francuskie, 
fl amandzkie, itp. Ponad półtora godzin-
ny koncert 
z a w i e r a j ą c y 
wachlarz róż-
n o r o d n y c h 
pieśni, cieka-
wych rytmów 
wykonanych 
a capella dodał trzebieskiej imprezie 
sprzyjającą do zabawy atmosferę… W 
nieco odmienne rejony muzyczne po-
płynęliśmy podczas kolejnego koncer-
tu. Tym razem na scenie królowała mu-
zyka pop i disco. To za sprawą słynnego 

rumuńskiego 
piosenkarza. 
Mario Bischin 
w ostatnich 
m i e s i ą c a c h 
zasłynął przy-
bojami, takimi 

jak: „Sexi Mama”, „Loca” czy „Macarena” 
(12 mln odsłon na YouTube). Te i wie-
le innych piosenek usłyszała głośno 
bawiąca się pod scena „neptunaliowa” 
publiczność. Gwiazdą tegorocznych 
Neptunaliów był Grzegorz Hyży. Artysta 
ma na swoim koncie wiele nagród 
oraz piosenek dobrze znanych szerszej 
publiczności. Tak oto właśnie z udzia-
łem widowni artysta zaśpiewał słynne 

utwory jak: 
„Wstaje” czy 
„Pusty dom”.

Całodzienną 
imprezę, któ-
ra od blisko 
20 lat odby-

wa się w Trzebieży, po raz pierwszy za-
kończył pokaz laserowy. Organizatorzy 
dołożyli stań, aby impreza była róż-
norodna pod względem scenicznego 
repertuaru, atrakcji pozascenicznych 
oraz całej plenerowej infrastruktury.

Katarzyna Mróz to kolejna siatkar-
ka, która w bieżącym sezonie bronić 
będzie barw Chemika Police i trofe-
ów zdobytych wspólnie z drużyną. 

Zawodniczka grająca na pozycji środ-
kowej w polickim klubie występuje od 
sezonu 2012/13. Najpierw wywalczyła 
awans do najwyższej klasy rozgrywko-
wej, a później zdobyła dwa tytuły mi-
strzowskie, Puchar i Superpuchar Polski.

Przed grą w Chemiku reprezen-
towała m.in. Budowlanych Łódź i 
Centrostal Bydgoszcz. Na swoim 
koncie ma również kilka spotkań ro-
zegranych w kadrze narodowej. 

- To będzie mój czwarty sezon w 
Chemiku Police i jestem bardzo zado-
wolona, że klub wciąż na mnie stawia. 
Przyzwyczaiłam się do życia w Szczecinie. 
W wakacje miałam czas odwiedzić ro-
dzinne miejsca, spędzić trochę czasu 
z siostrzenicą i z mężem. Odpoczęłam 
od siatkówki i… od pieczenia ciast 
(śmiech). Niebawem wracamy do spor-
towych obowiązków i zaczynamy wal-
kę o tytuł – zapowiadaKatarzyna Mróz. 

Katarzyna
Mróz
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KROKE
Wyjątkowy koncert

Dokończenie na str. 10

Zespół, początkowo kojarzony jedynie z muzyką klezmerską, 
w swojej obecnej twórczości sięga po inspiracje do muzyki etnicz-
nej i autorskie improwizacje. W ten sposób tworzy własny, uno-
szący się ponad granicami, formami i czasem styl, który został nie 
tylko zauważony przez publiczność, lecz także doceniony przez 
artystów całego świata. Zachwycony koncertem KROKE Steven 
Spielberg zaprosił zespół do Jerozolimy na występ podczas uroczy-
stości Survivors Reunion. Dzięki Peterowi Gabrielowi grupa trafi ła 
do Wielkiej Brytanii na Festiwal WOMAD. Utwór The Secrets of The 
Life Tree w wykonaniu KROKE znalazł się na ścieżce dźwiękowej 
fi lmu Davida Lyncha Inland Empire. Spotkanie KROKE z Nigelem 
Kennedym zwieńczyło wspólne dzieło – płyta East Meets East. 

W ostatnich latach zespół współpracował także z Anną 
Marią Jopek, Edytą Geppert, Mają Sikorowską, Krzyszofem 
Herdzinem, norweskim zespołem Tindra, hiszpańskim skrzyp-
kiem Diego Galazem, mongolską wokalistką Urną Chahar 
Tugchi, orkiestrą Sinfonietta Cracovia. Pojawiał się na najbar-
dziej prestiżowych festiwalach muzycznych na całym świecie.

Zapraszamy!

18 października 2015
godz. 18:00

Miejski Ośrodek Kultury w Policach
Ul. Siedlecka 1a

Bilety już w sprzedaży na www.mok.police.pl
45 zł, 60 zł

Wszystko, na takim zawodowym pozio-
mie dopiero powstawało, drużyna, klub, 
sponsorzy. Były więc sytuacje niekiedy 
zabawne, aż do łez, ale były też radosne, 
również ze łzami w oczach. Emocji było 
naprawdę dużo i mogę się tylko cieszyć 
i dziękować wszystkim, którzy mi zaufali 
w klubie, sponsorom czyli Grupie Azoty, 
wszystkim, których spotkałam. Dziękuję, 
że byliście i jak to się mówi, trzymaliście 
ze mną. Naprawdę nie wiem, co jeszcze 
powiedzieć, by oddać szczerze to, co te-
raz czuję, bo emocje na to nie pozwalają.

- Pomówmy zatem wyłącznie o 
miłych sprawach. Co było dla pani 
największym, pozytywnym za-
skoczeniem w Chemiku Police?

- Przyznam, że nie przypuszczałam, iż 
Chemik Police podoła takim poważnym 
zadaniom, wyzwaniom na początku 
swojej działalności. Czasem kluby z dłu-
gą, bogatą historią nie są tak sprawne, 
nie organizowały nigdy Final Four. To 
była dla mnie wielka niespodzianka oraz 

coś, co budzi we mnie miłe wspomnienia 
oraz szacunek i uznanie dla wszystkich 
tych, którzy pracowali przy tej imprezie. 
To było fantastyczne. Poza tym nie sądzi-
łam, że będziemy miały zapewnione tak 
znakomite warunki, że będziemy miały 
możliwość podróżowania samolotami 
na niektóre mecze, że ze wszystkimi 
osobami związanymi z klubem i drużyną 
będzie bardzo dobry kontakt, wspaniałe 
relacje. Cieszę się też, że w miarę dobrze 
zdrowotnie udało mi się przejść przez 
ten okres, że kończę grę nie z powodu 
tego, iż nie mogę, a to też świadczy o 
tym, jak klub zadbał o zaplecze medycz-
ne i opiekę fi zjoterapeutów. Naprawdę 
jest cała masa pozytywnych przeżyć i 
wspomnień. Ale muszę powiedzieć też 
o słabych momentach. Najgorsze co 
mi się przytrafi ło przez te dwa lata, to 
występ w Final Four. Sportowo to była 
dla mnie jedna wielka porażka. I tyle. 

- Wszystkich kibiców sportu, a siat-
kówki w szczególności interesują 
zapewne odpowiedzi na pytania: 
co teraz będzie robić Małgorzata 
Glinka-Mogentale, jak wykorzysta 

swój talent i doświadczenie?

- To zależy, czy ktoś będzie chciał z 
tego skorzystać (śmiech). Oczywiście 
są jakieś pomysły i propozycje, żeby 
zdyskontować to, co potrafi ę najlepiej. 
Moim marzeniem jest założenie szkoły, 
która będzie dostarczać nowe talen-
ty, uzdolnioną młodzież do siatkówki. 
Wcale nie z zamiarem bycia trenerem, 
ale stworzenia miejsca, które będzie 
dla nich dobre i bezpieczne. Poza tym 
mam przed sobą całe mnóstwo rzeczy 
do zrobienia i nadrobienia oraz wszyst-
ko to, co przyniesie życie. Przyznam, że 
już kilka razy słyszałam pytania typu: 
no i co ty teraz będziesz robiła? A ja 
odpowiedziałam, że ja już się w życiu 
narobiłam, a teraz może odpocznę, coś 
zobaczę, znajdę coś nowego (śmiech).

- Na przykład zajmie się pani 
trenowaniem córki, Michelle? 

- Nie, nie, bez przesady. Na pewno 
bardzo bym chciała, żeby w przyszłości 

Dokończenie ze str. 6

MOK



1010
POLICKIEW escil

Sport

zajęła się siatkówką, bo to moim zda-
niem bardzo dobry sposób na życie. 
Zobaczymy, czas pokaże. Na pewno 
krzywdy jej nie zrobię, będę chcia-
ła, jak każda matka, jak najlepiej dla 
swojego dziecka. Na wszystko przyj-
dzie czas, także na takie decyzje, któ-
re na pewno nie będą podejmowane 
wbrew jej woli czy zainteresowaniom.

- Na koniec pytanie bynajmniej nie re-
toryczne. Jakiej drużynie będzie pani 
kibicowała w nadchodzącym sezonie?

- Ojej! Wiadomo, że serce będzie 
szybciej biło dla Chemika Police, ale tak 
naprawdę będę kibicowała i trzymała 

Dokończenie ze str. 9 kciuki za siatkówkę, za to, żeby się pod-
nosił jej poziom, żeby nie tylko liga, ale 
reprezentacja była silna, żeby pojawi-
ło się jak najwięcej młodych talentów, 
które przeżyją w swojej karierze ta-
kie emocje jak ja i osiągną może jesz-
cze więcej sukcesów niż mi się udało.

- W związku z tym zobaczymy 
Panią w Azoty Arenie? Sympatycy 
Chemika Police zapewne na to liczą 
i powitają panią z wszelkimi hono-
rami przysługującymi najbardziej 
utytułowanej polskiej siatkarce.

- Na pewno będę przyjeżdża-
ła, ale proszę, bez żadnych poże-
gnań, bo nie lubię takich sytuacji, 

rozklejam się zaraz. Zresztą się nie żegnam.

- W takim razie umawiamy się, 
że będą tylko radosne powita-
nia przy każdej kolejnej wizycie.

- Tak, to bardzo dobry po-
mysł, zatem do zobaczenia.

 
Uwaga kibice! Jeśli chcecie przekazać 

Małgorzacie Glince-Mogentale podzię-
kowania i życzenia zapraszamy na ofi cjal-
nego Facebooka klubu oraz Twittera pod 
hasztagiem #MAGGIEJESTEŚWIELKA

Wywiad pochodzi ze stro-
ny internetowej Chemika Police 

w w w . c h e m i k - p o l i c e . c o m

Zawodniczki Szkoły Mistrzostwa Spor-
towego Police rozpoczęły okres
 przygotowawczy do sezonu 2015/16. 
Od 10 do 16 sierpnia trenować będą we 
własnych obiektach, później wyjadą na 
zgrupowanie sportowe do Karpacza.

Dwa razy dziennie, codziennie.
Tak będzie wyglądać pierwsza część 
okresu przygotowawczego II-ligowych 
zawodniczek SMS Police. Treningi 
w hali, na stadionie i w siłowni. 
Sztab szkoleniowy dokładnie za-
planował każdy trening, tak aby 
przygotowanie do sezonu było jak
najlepsze.

- To zgrupowanie w Policach 
charakteryzować się będzie tym,
że poranne zajęcia w hali będą poświę-
cone technice - mój zespół jest bardzo 
młody i nad techniką musimy pracować 
każdego dnia. Po południu natomiast 
będziemy pracować nad lokalną wytrzy-
małością siłową i wytrzymałością tleno-
wą, w siłowni i na stadionie - mówi trener 
II-ligowego SMSu Police Jerzy Taczała.

W porównaniu z rokiem ubiegłym, 
przygotowania do sezonu rozpoczęły 
się tydzień wcześniej. To bardzo waż-
ne, z uwagi na fakt, że rozgrywki ligowe 
zaczynają się już pod koniec września.

- To, że trenujemy teraz w Policach 
wynika z dobrej woli ludzi, którzy mają 
na to wpływ i to jest najważniejsze. 
W poprzednich latach także zaczyna-
liśmy przygotowania w Policach, ale 
nie w zeszłym roku. Wtedy zaczynali-
śmy przygotowania od zgrupowania w 
Karpaczu. Rozgrywki ligowe zaczynają 

Foto: Konrad Nowak

Taczała: Zaczęliśmy od sprawdzianów
Przygotowania do sezonu

się już pod koniec września. My, przy-
gotowując się do sezonu wcześniej, 
możemy wykonać większą pracę, która 
będzie owocowała lepszym przygo-
towaniem do sezonu - dodaje Jerzy 
Taczała. Pierwszy trening w okresie 
przygotowawczym był poświęcony 
sprawdzianom. Trenerzy Jerzy Taczała i 
Mateusz Sylla chcieli zobaczyć w jakiej 
dyspozycji są po wakacjach dziewczęta.

- Chodzi o dyspozycję skocznościo-
wą, siłową i szybkościową. Były to pró-
by związane z cechami motorycznymi. 
Te sprawdziany zrobiliśmy po to, żeby 
po miesiącu pracy zobaczyć jaki będzie 
progres. Bo będzie i w to nie wątpię - 
mówił trener Jerzy Taczała. Zawodniczki 
Szkoły Mistrzostwa Sportowego Police 
będą trenować we własnych obiek-
tach do 16 sierpnia. Później wyjadą na 
zgrupowanie sportowe do Karpacza.
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i  młoda kobieta na gazie
Krzepki dziadek 

mł. asp. Małgorzata Litwin

Wprowadzone od 18 maja zmiany 
w Kodeksie Prawo o Ruchu Drogowym 
nakładają na każdego nietrzeźwego 
kierowcę obligatoryjną karę płatną na 
rzecz funduszu pomocy pokrzywdzo-
nym i pomocy postpenitencjarnej oraz 
wprowadziły zakaz prowadzenia pojaz-
dów na co najmniej 3 lata. Takie kary 
usłyszą zapewne 83 – letni mieszka-
niec Szczecina i 27 – letnia policzanka.

W sobotę  8 sierpnia po godzinie 
14.00. dyżurny polickiej komendy otrzy-
mał informację, że drogą Uniemyśl – 
Police jedzie prawdopodobnie nietrzeź-
wy kierowca. I rzeczywiście policjanci 
z drogówki, którzy zostali skierowani 
na miejsce zauważyli jadącego środ-
kiem jezdni golfa VI. Kierowca był zdzi-
wiony interwencją gdyż jak oświadczył  

zawsze jeździ środkiem drogi. Po 
zbadaniu alkomatem okazało się jed-
nak, że to nie przyzwyczajenie, ale złe 
obliczenie odległości było przyczyną 
takiej jazdy. A źle obliczył bo promil 
alkoholu w organizmie zrobił swoje.

83 – letni Jerzy wracał z Trzebieży, 
gdzie frytki popijał piwem. Drogo go 
będzie kosztowała ta impreza:  5 000 zł 
nawiązki, 300 zł grzywny i zakaz prowa-
dzenia pojazdów na 3 lata. Do tego trze-
ba doliczyć koszta holowania pojazdu.

4 sierpnia przed godziną 5:00 z 
prawie promilem alkoholu w orga-
nizmie zatrzymana została 27 – let-
nia mieszkanka Polic. Kobieta jechała 
samochodem Renault ulicą Wiejską, 
z trudem utrzymując swój tor ru-
chu. Po zatrzymaniu przyznała się 

do wypicia piwa. Zatrzymane prawo 
jazdy, ogłoszone zarzuty i nałożona 
kara – takie są konsekwencje prowa-
dzenia pojazdu w stanie nietrzeźwości.

Znalezione - nie kradzione?
Trzynastolatek w opałach

O tym, że powiedzenie „znalezione 
nie kradzione” kłamliwym jest przeko-
nał się trzynastoletni Mateusz – miesz-
kaniec Polic. Telefon komórkowy po-
zostawiony przez stojącą przed nim 
w aptece klientkę wziął i użytkował jako 
swój. Pokrzywdzona złożyła zawiado-
mienie o przestępstwie nie wierząc, że 
kiedykolwiek odzyska telefon. Ale po 
cóż jest monitoring!? Wszechobecny 
nagrał całe zdarzenie. A policcy poli-
cjanci szybko ustalili personalia chłopca 
– nieletniego sprawcy przywłaszczenia.  

14 lipca tuż przed południem 39 – 
letnia Anna w trakcie zakupów w jed-
nej z polickich aptek pozostawiła na 
ladzie telefon komórkowy marki LG 
Fino. Z apteki wyszła, a o tym, że nie 
ma telefonu zorientowała się po kilku 
minutach. Wróciła do apteki, telefo-
nu jednak nie było. Był zaś wszech-
obecnie dziś panujący monitoring.

Policcy mundurowi po przejrzeniu 
zapisu monitoringu ustalili, że telefon 
został zabrany z lady podawczej przez 

młodego chłopca przebywającego 
w aptece razem z młodą kobietą. Po 
wykonaniu szeregu czynności ustalo-
no personalia kobiety, a młody chło-
pak okazał się jej 13-letnim synem. 
Policzanka dowiedziawszy się o zain-
teresowaniu policji telefonem, który 
ma jej syn dobrowolnie, stawiła się 

w polickiej komendzie i oddała telefon. 
Dziś Mateuszowi został przedstawiony 

zarzut przywłaszczenia cudzego mienia 
znalezionego. Chłopak przyznał się do 
zarzutu. Nie potrafi ł logicznie wytłuma-
czyć swojego występku. Sprawa za kilka 
dni trafi  do Sądu Rodzinnego i Nieletnich.
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Mieli przy sobie ponad gram amfe-
taminy i prawie dwa gramy marihuany. 
Chcieli się lepiej bawić na trzebieskich 
Neptunaliach. Noc jednak i następny 
dzień zamiast na plaży w Trzebieży spę-
dzili w policyjnym areszcie a teraz czeka-
ją na wyrok za posiadanie narkotyków.

W sobotnią noc dzielnicowy zatrzy-
mał w Trzebieży dwóch młodych męż-
czyzn posiadających narkotyki. Nie 
zostaliby skontrolowani gdyby nie ich 
głośne zachowanie. W trakcie kontroli 
w kieszeniach 17 i 18 – latka ujawnio-
no zawiniątka z zawartością suszu ro-
ślinnego i białego proszku. Mieszkańcy 
powiatu polickiego przyznali, że są to 

Zamiast na Neptunalia
trafi li do aresztu

narkotyki. Miały im przydać  lepszej 
zabawy na trzebieskich Neptunaliach.

Obaj młodzieńcy zostali zatrzyma-
ni i noc spędzili w policyjnym aresz-
cie. Wykonane analizatorem badania 
potwierdziły, że w zawiniątkach znaj-
dują się narkotyki: prawie 2 gramy 
marihuany i ponad gram amfetaminy.

„Właściciele” nielegalnych sub-
stancji  niedzielę usłyszeli zarzuty 
posiadania środków odurzających.

Przyznali się do zarzutów. Usłyszeli 
już warunki kary: w tym m.in muszą 
zapłacić nawiązkę pieniężną na cele 
zapobiegania i zwalczania narkomanii.  

Na przejeździe kolejowym
spowodował kolizję i uciekł

Miał ponad trzy promile alkoholu 
w organizmie, prowadził auto 
i na przejeździe kolejowym przy 
ul. Grunwaldzkiej spowodował kolizję. 
Żeby uniknąć odpowiedzialności przed 
przybyciem policji czmychnął. Policjanci 
polickiej komendy ustalili dane kie-
rowcy i szybko go zatrzymali. Sprawca 
dziś jeszcze usłyszy zarzuty prowadze-
nia pojazdu w stanie nietrzeźwości.  

12 sierpnia około godziny 16.20 dy-
żurny KPP Police został powiadomiony 
telefonicznie o zdarzeniu drogowym, 
do którego doszło z udziałem dwóch 

samochodów na ul. Grunwaldzkiej 
w Policach. Przybyłe na miejsce funkcjo-
nariuszki Wydziału Ruchu Drogowego 
polickiej komendy zastały jednak na 
miejscu tylko poszkodowanego kie-
rowcę VW LT . W pobliżu zaparkowa-
ny był samochód sprawcy - passat 
- ale wewnątrz siedział tylko nietrzeź-
wy mało komunikatywny pasażer. 

W toku wykonywanych czynności 
ustalono, że kierowca passata po tym 
jak w wyniku niezachowania ostroż-
ności wjechał w tył volkswagena, 
uciekł z samochodu. Funkcjonariusze 

Ogniwa Patrolowo – Interwencyjnego 
ustalili dane sprawcy i zatrzyma-
li go.  Mężczyzna miał ponad trzy 
promile alkoholu w organizmie. 

Nietrzeźwemu kierowcy za jazdę 
w stanie nietrzeźwości zatrzymano 
prawo jazdy, za uszkodzenia pokolizyj-
ne pojazdu zagrażające bezpieczeń-
stwu w ruchu drogowym – dowód 
rejestracyjny a sam pojazd zholowa-
no. Dziś jeszcze nietrzeźwy kierowca 
usłyszy zarzut kierowania pojazdem 
w stanie nietrzeźwości. Minimalna 
kara pieniężna jaką otrzyma to 5000 zł. 
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Bezpieczna woda 
Akcja dla dzieci i młodzieży
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Kupiła skradziony samochód
Pojazd wrócił do czeskiego właściciela

mł. asp. Małgorzata Litwin
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Mieszkanka Mierzyna straciła zapew-
ne bezpowrotnie samochód, kupiony 
kilka dni wcześniej za prawie 50 000 
złotych. Nissan okazał się kradziony 
na terenie Unii Europejskiej. Policja za-
bezpieczyła samochód i po wykonaniu 
przez biegłego badań wyda go prawo-
witemu zagranicznemu właścicielowi.   

Wczoraj do Komisariatu Policji 
w Mierzynie przyszła mieszkanka 
Mierzyna z prośbą o sprawdzenie, czy 
samochód, który kupiła kilka dni wcze-
śniej nie jest kradziony. Słuszna decyzja, 
bo kupując używany samochód należy 
upewnić się, że nie pochodzi on z kra-
dzieży. Poprzez identyfi kację numerów 
rejestracyjnych możemy dowiedzieć 
się, czy pojazd ten nie był przypadkiem 
zgłoszony jako kradziony. Źródłem 

naszej podejrzliwości, co do pochodze-
nia samochodu, powinny być też inne 
numery identyfi kacyjne pojazdu lub 
silnika w dowodzie rejestracyjnym i fak-
tyczne w aucie. Winno się to jednak zro-
bić przez jego kupnem. Najlepiej w tym 
celu jeszcze ze sprzedawcą podjechać 
do komisariatu/komendy Policji i tam 
po numerze VIN ustalić potrzebne infor-
macje. Oczywiście w przypadku, kiedy 
auto okaże się kradzione zostaje na-
tychmiast zabezpieczone przez Policję. 

 Policjant nie sprawdzi auta przez 
telefon. Sprawdzanie danego samo-
chodu telefonicznie  mogłoby bowiem 
pomagać złodziejom. W jaki sposób? 
Przestępca mógłby chcieć sprawdzić, 
czy auto, które właśnie ukradł już tra-
fi ło do policyjnej bazy. Wiedząc o tym, 

mógłby próbować szybko je sprzedać, 
bez przebijania numerów. Poza tym, 
złodziej albo paser mógłby podać  fi k-
cyjne numery, aby sprawdzić, czy nie 
ma ich w bazie, a później - mając pew-
ność, iż nie ma ich w systemie - wy-
bić je na karoserii skradzionego auta.

Mieszkanka Mierzyna niestety naj-
pierw auto kupiła a dopiero po tym 
stawiła się w komisariacie celem spraw-
dzenia legalności jego pochodzenia. 
Trzyletni nissan okazał się kradziony 
niespełna miesiąc wcześniej z terenu 
Unii Europejskiej. Pojazd został za-
trzymany. Po wykonaniu badań przez 
biegłego z zakresu mechanoskopii 
po potwierdzeniu, że auto rzeczywi-
ście jest tym poszukiwanym zostanie 
zwrócony czeskiemu właścicielowi. 

Włamywacz z Dobrej ujęty
Mieszkańcy mogą spać spokojnie

Właściciele domów w Dobrej mogą 
czuć się bezpiecznie. Grasujący w ich 
miejscowości od sierpnia złodziej został 
zatrzymany. Odpowie za włamania do 
sześciu domów. Wykonane czynności 
procesowe doprowadziły do odzyska-
nia większości skradzionego mienia.

Wczoraj kilkanaście minut po 
godz.12.00 mieszkaniec Dobrej poin-
formował Policję, że na posesji jego 
sąsiada znajduje się obcy mężczyzna. 
Jako, że od kilku dni na terenie Dobrej 
dochodziło do włamań do domów funk-
cjonariusze mierzyńskiego komisaria-
tu pełnili w tym rejonie służbę. Pilnie 
udali się na miejsce. Tam na gorącym 
uczynku dokonali zatrzymania 23 – let-
niego mieszkańca powiatu polickiego.

Okazało się, ze kilkanaście minut wcze-
śniej 23-latek ukradł z otwartego domu 

biżuterię, telefony komórkowe oraz pie-
niądze. Wszystkie te przedmioty wyce-
nione na kilka tysięcy zł miał jeszcze przy 
sobie. Zatrzymanemu przedstawiono 6 
zarzutów włamań i kradzieży z domów.

W toku wykonywanych czynności 
funkcjonariusze KP Mierzyn ustalili, że 
sprawca kradzione od kilku dni przed-
mioty wstawiał do szczecińskich lom-
bardów. Wykorzystywał w tym celu 
przygodnie poznane osoby, które za 
drobną opłatę udostępniały mu swoje 
dane. W pięciu lombardach znajdowa-
ły się konsole Xbox, laptopy, aparaty 
fotografi czne. Podczas wizji lokalnej 
podejrzany wskazał także miejsce, w 
którym wyrzucił portfel z dokumen-
tami należące do jednego z pokrzyw-
dzonych. Przedmioty te także zostały 
zabezpieczone jako dowód w sprawie.

Mężczyzna przyznał się do 
zarzutów. Grozi mu kara po-
zbawienia wolności do lat 10
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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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Wieści 997

 

Prokuratura Rejonowa Szczecin-Zachód w Szczecinie informuje,

niem 

uczniów wskazanej placówki, tj. o czyn z art. 
nie zawier art. 17 § 1 pkt 2 kpk.

art. 131 § 3 kpk zawiadamiam 

skuteczne.

 

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 woje-
wództwa wielkopolskiego do kontroli 

potencjalnych miejsc sprzedaży dopala-
czy 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.

Dokończenie ze str. 15
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Ogłoszenia
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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
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