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Dopalacze są w Płocku 
Stało się. W piątek w Płocku rusza pierwszy w mieście tzw. funshop. Będzie w nim można kupić 
m.in. dopalacze, o których głośno ostatnio w całym kraju. Sklep powstanie przy ul. Grodzkiej 
ALEKSANDRA DYBIEC 
## 

J
ak zapowiadał Piotr Do
mański, rzecznik praso
wy World Wide Supple-
ments Importer, sklep 
z dopalaczami ruszy 

w Płocku jeszcze przed końcem 
roku. Otwarcie nastąpi w najbliż
szy piątek, o godz. 18. Funshop za
cznie handlować dopalaczami 
przy ul. Grodzkiej 12. 

Firma WWSI, którajest właści
cielem sieci tych sklepów oraz wi
tryny i sklepu internetowego 
www.dopalacze.com, ma swą siedzi
bę w Manchesterze. Na rynkach eu
ropejskich działa od pięciu lat. W Pol
sce dopalacze oferuje przez internet 
od dwóch lat. 

Pierwszy funshop powstał pod 
koniec sierpnia w Łodzi. W sumie 
jest ich już 30, a do końca roku firma 
chce mieć ich 50. 

I choć Piotr Domański wyjaśnia, 
że dopalacze są legalne, to gorzki 
śmiech mogą wywoływać jego omi
jające prawo wywody, jak choćby 
ten dotyczący umieszczonego na 
opakowaniach napisu: „nie do spo
życia przez ludzi": - W Europie do
palacze są suplementami diety. Na 
gruncie prawa polskiego istnieje 
ustawa, która ściśle precyzuje, co 
można nazwać suplementami die
ty. Dopalacze według tej ustawy ni
mi nie są. Dlatego w Polsce mówi
my o nich „produkty kolekcjoner
skie". 

Ulica Grodzka. Na dalszym planie kamienica nr 12, w której powstanie sklep z dopalaczami 

Piotr Domański sugeruje, że dopa
lacze należy wkładać do Masera, po
dobnie jak np. znaczki. O szkodliwo
ści tych artykułów przekonująjednak 
m.in. lekarze. 

- Na razie wiemy, że dopalacze nie 
uzależniają, ale są to substancje psy
choaktywne - mówi dr hab. nauk me
dycznych Anna Krakowiak, kierow
nik oddziału toksykologii łódzkiego 

instytutu medycyny pracy im. 
prof. J. Nofera. - Wich składzie moż
na znaleźć m.in. pochodne pipera
zyn, które w połączeniu działają jak 
amfetamina czy pigułki ekstazy. Bar

dzo groźne jest mieszanie dopalaczy 
z alkoholem. Objawy? Bóle i zawro
ty głowy, wzrost ciśnienia, niepokój, 
przyśpieszone bicie serca, a nawet 
uszkodzenie nerek. 

Anna Krakowiak miała do czynie
nia z 37-letnim mężczyzną, który sam 
przyszedł do instytutu medycyny pra
cy i powiedział lekarzom, że wziął 
dwie tabletki kupione w sklepie z do
palaczami. Specjaliści myśleli, że jest 
pod wpływem narkotyków, bo wska
zywały na to charakterystyczne ob
jawy. 

- Mężczyzna tłumaczył, że między 
kupnem dopalaczy a pojawieniem się 
u nas nie zażywał innych substancji 
psychoaktywnych z wyjątkiem tych 
dwóch tabletek - podkreśla Anna Kra
kowiak. - Było na nich napisane, że słu
żą do nawożenia fiołków. 

Anna Krakowiak twierdzi, że pa
cjent nie pamiętał, w którym sklepie 
kupił dopalacze. Bo w Łodzi są już dwa 
funshopy. 

- Będziemy musieli zmierzyć się 
z tym problemem - mówi wicedyrek
tor Zespołu Szkół nr 3 w Płocku El
żbieta Zaroń. - Przychylam się do ne
gatywnych opinii w kwestii dopala
czy. Mam wrażenie, że prawo w Pol
sce reaguje zbyt wolno, ponieważ 
sprzedaż dopalaczy odbywa się pod 
przykrywką legalności. Na pewno pe
dagodzy powinni się przyłączyć do 
protestu w sprawie dopalaczy, trze
ba robić akcje uświadamiające i zwró
cić uwagę rodzicom, by pilnowali swo
ich dzieci. O . 
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