
Podczas rozgrywanego w Płocku turnieju World Grand Prix podpisano kontrakt 
sportowy pomiędzy Małgorzatą Glinką-Mogentale a klubem Chemik Police. 
Najlepsza polska siatkarka w historii będzie reprezentować barwy zachodnio-
pomorskiego beniaminka OrlenLigi w sezonie 2013/2014.

Małgorzata 
Glinka-Mogentale 
w Chemiku Police 

Troska o środowisko naturalne jest ważnym elementem w działalności Grupy 
Azoty. Rokrocznie spółki wchodzące w jej skład podejmują szereg inicjatyw, 
aby maksymalizować swój pozytywny wpływ na otoczenie. Każdego roku 
także publikują raport ze swojej działalności prośrodowiskowej. Podsumowa-
nie ubiegłorocznych efektów proekologicznych rozwiązań funkcjonujących 
w największych spółkach Grupy Azoty z Tarnowa, Polic i Kędzierzyna-Koźla pub-
likujemy w Raporcie Środowiskowym za 2012 r.

Raport 
środowiskowy 
Grupy Azoty

Charakter Grupy Azoty, podmiotu 
z sektora tzw. wielkiej syntezy chemi-
cznej, sprawia, że spółki ją tworzą-
ce codziennie wchodzą w interakcje 
z otoczeniem. Prowadzenie działalności 
produkcyjnej w branży chemicznej wią-
że się z wykorzystaniem wody, emis-
jami do powietrza czy generowaniem 
hałasu i odpadów. Odpowiedzialne 
przedsiębiorstwa zarządzają aspekta-
mi środowiskowymi tak, aby wpływ 
na środowisko był możliwie najmniej-
szy. Tak też postępuje Grupa Azoty, 
prowadząc działalność w oparciu 
o zintegrowane systemy zarządzania, 
a w szczególności zgodnie z syste-
mem Zarządzania Środowiskowego 
zgodnym z normą ISO 1400:2004, 
który wspomaga działania związane 
z ochroną środowiska i zapobiega-
niem zanieczyszczeniom w sposób 
wyważony z potrzebami społeczno-
ekonomicznymi.

Grupa Azoty jest grupą spółek 
świadomych wagi problemu ochro-
ny środowiska i poczuwających 
się do współodpowiedzialności za 
środowisko naturalne, w którym 
funkcjonują. Grupa systematycznie 
wprowadza rozwiązania techniczne 
i technologiczne, mające na celu 
usprawnić działalność, minimalizować 
uciążliwość dla otoczenia oraz regu-
larnie prowadzi działania eduka-
cyjne mające na celu podnoszenie 
świadomości w tym zakresie. Efekty 
podjętych inicjatyw proekologicznych 
są nie tylko widoczne, ale również 
przynoszą wymierne korzyści.

Opublikowany Raport środowis-
kowy to dokument opisujący starania 

Grupy Azoty o jej zrównoważony roz-
wój, zawierający najważniejsze aspek-
ty polityki prośrodowiskowej realizo-
wane w największych spółkach Grupy 
Azoty – Grupie Azoty S.A., Grupie 
Azoty ZAK S.A. i Grupie Azoty Police, 
z wyłączeniem zakładów w Puławach, 
które należą do Grupy Azoty od 2013 
roku i wydały za ubiegły rok własny 
raport zintegrowany.

Dokument w jasny i przejrzysty spo-
sób prezentuje zrealizowane i plano-
wane inwestycje w zakresie ekologii 
oraz działalność badawczo-rozwojową 

w Grupie Azoty S.A., Grupie Azoty 
Zakłady Chemiczne „Police” S.A. 
oraz Grupie Azoty Zakłady Azotowe 
Kędzierzyn S.A. Zawiera ponadto 
analizę działań podejmowanych w ob-
szarach: gospodarka wodno-ście-
kowa, gospodarka odpadami, emisje, 
elektrociepłownie i hałas. Całości do-
pełniają rozliczenia zadań przyjętych 
do realizacji w ramach Programu 
„Odpowiedzialności i Troska” oraz 
deklaracja tychże zadań na 2013 r. 
Raport dostępny jest na stronie inter-
netowej Grupy Azoty.

- Grupa Azoty Zakłady Chemiczne 
„Police” S.A. ma silną i ugruntowaną 
pozycją na rynkach międzynarodowych, 
dlatego wspieranie KPS Chemik Po-
lice doskonale wpisuje się w strategię 
naszej spółki. Wraz z zarządem klubu 
dążymy do budowy silnej i rozpozna-
walnej na arenie międzynarodowej 
drużyny walczącej o najwyższe cele. 
Podpisanie kontraktu z tak znakomitą 
siatkarką jaką jest Małgorzata Glinka 
- Mogentale pozwala nam z optymiz-
mem patrzeć na nadchodzący sezon 
- powiedział Krzysztof Jałosiński, pre-
zes Grupy Azoty Zakłady Chemiczne 
„Police” S.A.

- Cieszę się, że tak utytułowana za-
wodniczka po 14 latach sukcesów na 
pakietach całej Europy zdecydowała 
się powrócić do polskiej ligi właśnie 
w barwach Chemika Police. Jestem 
przekonana, że Gosia pomoże klubo-
wi w osiągnięciu zakładanych celów 
sportowych. – powiedziała Joanna 
Żurowska, Prezes Chemika Police.

Poza Glinką-Mogetnale zespół 
wzmocniły także m.in. reprezentantki 
Polski Anna Werblińska, Agnieszka 
Bednarek-Kasza, Katarzyna Gajgał-
Anioł i Agata Sawicka oraz Serbki Maja 
Ognjenović i Ana Bjelica. W powszech-
nej opinii fachowców z takimi zawodni-
czkami Chemik Police będzie walczyć 
o najwyższe laury zarówno na arenie 
krajowej jak i międzynarodowej. 

- Małgorzata to siatkarka o wyrazistej 
osobowości i jest w stanie dużo zrobić 
dla zespołu nie tylko podczas meczów, 
ale również na treningach i poza bois-
kiem. Mocno liczę na to, że Małgosia 
wniesie do drużyny swoje ogromne 
doświadczenie i skorzysta na tym cały 
zespół – powiedział trener Chemika 
Police Mariusz Wiktorowicz.

Małgorzata Glinka-Mogentale to naj-
bardziej utytułowana polska siatkarka 
w historii. W latach 1996-2010 283-krot-
nie reprezentowała barwy narodowe, 
dwukrotnie zdobywając mistrzostwo 
Europy (Turcja 2003, Chorwacja 2005). 
W roku 2003 została wybrana przez 
CEV najlepszą zawodniczką Starego 
Kontynentu. 

Mariusz Wiktorowicz, trener Chemika Police, Krzysztof Jałosiński, prezes zarządu Grupy Azoty 
Zakłady Chemiczne „Police” SA, Joanna Żurowska, prezes klubu Chemik Police oraz Małgorza-
ta Glinka - Mogentale podczas konferencji prasowej związanej z przejściem M. Glinki do klubu 
w Policach.


