
UCHWALA Nr XXlV/~5fnoI6 
RADY GMlNY BABOSZEWO 

z dnia%.t grudnia 2016 roku 

w sprawie uehwalcnia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwhlzywania 
Problemow Alkoholowyeh oraz Przeeiwdzialania Narkomanii na 2017rok dla 

Gminy Baboszewo 

Na podstawie z art. 18.ust 2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marea 1990 r 0 

samorzlldzie gminnym (Dz.U z 2016 r. poz.446 z pMniejszymi zmianami) oraz 
art. 4' ust I, 2, 5 ustawy z dnia 26 pazdziernika 1982r. 0 wyehowaniu w 
trz.zwosci i przceiwdzialaniu alkoholizmowi (Dz.U z 2016 r poz.487 z 
pozniejszymi zmianami) oraz art. 10 ust 3 ustawy z dnia 29 lipea 2005 r 0 

przeciwdzialaoiu narkomanii (Dz.U. z 2016 r. poz. 224 z pozniejszymi 
zmianami) Rada Gminy Baboszewo uehwala eo nast~puje; 

§I 
Uehwala si~ Gminny Program Profilaktyki i Rozwillzywania Problemow 
Alkoholowyeh oraz Przeciwdzialania Narkomanii na 2017rok dla Gminy 
Baboszewo w brzmieniu okreSlonym w za1llezniku do niniejszej uehwaly. 

§2 

Wykonanie uehwaly powierza si~ Wojtowi Gminy. 

§3 

Uehwala wehodzi w iyeie z dniem podj~cia . 

PRZE\\,OD 1(7 'Y lADY 

I 

Slmvomir 1 otr n.~z ycki 



Za1llcznik 
do Uchwaly Nr XXIVI 1581201 6 

z dnia 28 grudnia 20 1 6roku 

Gminny Program Profilaktyki i Rozwhtzywania 
Problemow Alkoholowych i Przeciwdzialania 
Narkomanii na 2017 r. 

Dokwnentem prawnym stanowillcym podstaw~ do corocznego uchwalania 
niniejszego programu Sll: 

I.Ustawa z dnia 26 paZdziernika 1982r 0 wychowaniu w trzezwosci 
przeciwdzialaniu alkoholizmowi ( tekst jednolity Dz. U. z 20 16 r. poz. 487z porn. 
zm.)Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. 0 przeciwdzialaniu narkomanii ( tekst jednolity 
Dz.U z 20 16 r. poz 224 z porn. zm.) 

Gminny Program Profilaktyki i Rozwi<\Zywania Problemow Alkoholowych 
Przeciwdzialania Narkomanii oraz Przeciwdzialaniu przemocy w Rodzinie, stanowi 
cz~sc gminnej strategii rozwillzywania problemow spclecznych. Jest on uchwalany 
kazdego roku i obejmuje swoim zakresem lecznictwo odwykowe, dzialalnosc 
profilaktyczn1\, pomoc dzieciom i mlodziezy z rodzin dysfunkcyjnych oraz 
dzialalnosc edukacyjnll. 
Przy opracowaniu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwi<\Zywania Problemow 
Alkoholowych i Przeciwdzialaniu Narkomanii uwzgl~dnione zostaly wskazowki 
rekomendacji do realizowania i finansowania gminnych programow profilaktyki i 
rozwillzywania problemow alkoholowych w 20 17 roku Pailstwowej Agencji 
Rozwi<\Zywania Problemow Alkoholowych. 
Dzialania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwillzywania Problemow 
Alkoholowych i Narkomanii na 2017 rok kierowane Sit do mieszkancow gminy , 
szczegolnie do osob uzaleZnionych od alkoholu i innych uzywek, ich rodzin, do 
dzieci i mlodziezy oraz wszystkich, ktorzy doswiadczajll przemocy w rodzinie. 
Przyj~te w Programie dzialania majll na celu inicjowanie i wspieranie przedsi~wzi~c 
wplywaj1(cych na zmian~ obyczaj6w w zakresie struktur oraz sposobu spozywania 
napojow alkoholowych. Program zapewnia podj~cie dzialail na rzecz trzezwosci w 
naszej gminie, przeciwdziala powstawaniu nowych problemow, oraz wspiera 
wszelk1( dzialalnosc w tym zakresie. 



Diagnoza stanu problem6w alkobolowych 

Grupy spoleczne szczeg6lnie zagroZone problemami uzaleZnien od alkoholu to: 
bezrobotni i ich rodziny, rodziny niepelne, ludzie mlodzi w tym mlodziez 
szkolna. 
Skutki alkoholizmu w spoleczenstwie to: przemoc w rodzinie, niewydolnosc 
wychowawczo-opiekuncza, ubozenie rodzin, rozpad wi<,zi rodzinnych, wzrost agresj i i 
przest~pczosci , przyjmowanie negatywnych wzorc6w zachowan przez mlodziez. 
Gminna Komisja Rozwi/lZywania Problem6w A1koholowych i Przeciwdzialaniu 
Narkomanii wsp6lpracuje z pedagogami, ktorzy w roku szkolnym 20 16/2017r s<t 
zatrudnieni w szkolach na terenie naszej gminy. 

Gmin~ tworZ<\. 42 solectwa w kt6rych zamieszkuje 8090 os6b. Na terenie gminy s<t 2 
szkoly gimnazjalne, 4 szkoly podstawowe, przedszkole, swietlica srodowiskowa i 
swietlice szkolne. W szkolach uczy si~ 830 dzieci, przedszkole - 120 dzieci, swietlica 
srodowiskowa obejmuje opiek<t 40 dzieci. Ze swietlic wiejskich korzysta mlodziei: i 
dzieci zamieszkuj<tce dan<t wies, ze swietlicy szkolnej dzieci ucZ<\.ce si~ w danej 
szkole. 
Dost~pnosc alkoholu w Gminie Baboszewo : 

Limit sprzedazy napoj6w alkoholowych : 
- 40 punkt6w sprzedazy napoj6w alkoholowych przeznaczonych do spozycia poza 

miejscem sprzedazy(detal) 
- 15 punkt6w sprzedazy napoj6w alkoholowych przeznaczonych do spozycia w 

miejscu sprzedazy(gastronomia) 
Liczba istniej<tcych punkt6w sprzedazy napoj6w alkoholowych 
- 18 punkt6w sprzedazy napoj6w alkoholowych przeznaczonych do spotycia poza 

miejscem sprzedai:y(detal) 
- 6 punkt6w sprzedazy napoj6w alkoholowych przeznaczonych do spozycia w 

miejscu sprzedai:y(gastronomia) 

Gminna Komisja Rozwi/lZywania Problemow Alkoholowych prowadzi dzialania w 
stosunku do 102 osob naduzywaj<tcych alkohol. W roku 20 16 skierowano do S<tdu 
pi~c wnioskow 0 wszcz~cie post~powan i a w sprawie zastosowania obowi/lZku podda
nia si~ leczeniu odwykowemu w przedmiocie uzaleznienia od alkoholu. Z 30 osoba
mi przeprowadzono rozmowy motywacyjne i zobowi/lZaDo do uczestnictwa w terapii 
alkoholowei Pozostale osoby motywowano do zmiany szkodliwego picia alkoholu. 
Dziesi~c os6b zdecydowala si~ na podj~cie leczenia w Poradni Odwykowej "Szansa" 
w Plonsku a cztery w osrodku by podj<tc leczenie stacjoname. 
Zjawisko przemocy cz~sto l<tczy s i ~ naduzywaniem alkoholu, bezradnosci<t w 
sprawach opiekunczo-wychowawczych. Nadal jest to temat wstydliwy, cz~sto 

zatajany, az do chwili zaistnienia sytuacji drastycznych i bezposredniej przemocy 
fi zycznej. 
Gminna Komisja Rozwi/lZywania Problem6w Alkoholowych realizuje zadania w 
zakresie profilaktyki i rozwi/lZywania problem6w alkoholowych i narkomanii oraz 
przeciwdzialania przemocy w roznych formach: 
- wsp6lpracuje z S<tdem , Poradni<t Terapii UzaleZnien od alkoholu "SZANSA", 



Policj~ Zespolem Interdyscyplinamym, Gminnym Osrodkiem Pomocy Spolecznej, 
Szkolami Wolontariatem dzialaja,cym na terenie gm iny Baboszewo, Osrodkiem 
Zdrowia 
- Dzieci z rodzin dotkni~tych problemem alkoholowym oraz przemoca, uczestnicza, w 
zaj~ciach swietiicowych oraz maja, zapewniony udzial w zorganizowanych formach 
wypoczynku, a takze dozywianie w 6 stol6wkach szkolnych. 

Cele Programu 

1. Zapobieganie powstawaniu nowych problem6w uzaleznien i zjawisk 
przemocy. 

2. Zahamowanie wzrostu spoZycia alkoholu, promocja zdrowego stylu Zycia, 
rozwijanie postaw sprzyjajllcych temu zacbowaniu. 

3. Ograniczenie uZywania i dost~pnosci do narkotyk6w i innych srodk6w 
psychoaktywnych oraz zwillzanych z tym problem6w. 

Rozdziall 
Zwi~kszenie dost~pnosci terapeutycznej i rehabilitacyjncj dla os6b 
uzale:inionych i zagrozonych uzaleznieniem od alkoholu lub narkotyk6w 

Zadanie b~dzie realizowane poprzez: 

I.Kontynuacj~ pracy punktu konsultacyjnego. 
Podstawowe zadania punktu konsultacyjnego: 
a)Motywowanie os6b uzaleznionych i czlonk6w ich rodzin do podj~cia psychoterapii 
w plac6wkach leczenia uzaleznienia, kierowanie do leczenia specjalistycznego. 
b)Motywowanie os6b pija,cych ryzykownie i szkodliwie, ale nie uzaleznionych do 
zmiany wzoru szkodliwego picia. 
c )Rozpoznawanie zjawiska przemocy domowej, udzielenie stosownego wsparcia 
informacj i 0 mozliwosciach uzyskania pomocy i powstrzymania przemocy. 
d) lnicjowanie interwencji w przypadku diagnozy przemocy domowej. 
e)Gromadzenie aktualnych informacji na temat dost~pnych mleJsc pomocy 
kompetencji poszczeg61nych sluzb i instytucji na terenie gminy, powiatu 
wojew6dztwa mazowieckiego. 
2. Wsp6lpraca z PaiJstwowa, agencja, Rozwi<lZywania Problem6w Alkoholowych oraz 
Krajowym Biurem do spraw Przeciwdzialan iu Narkomanii 
3. Zwi~kszen ie dost~pnosci pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla os6b 
uzaJeznionych i os6b zagrozonych uzaleznieniem od narkotyk6w poprzez 
zatrudnienie osoby prowadza,cej terapi~ dla os6b uzaleznionych i ich rodzin. 



Rozdzial II 
Udzielanie rodzinom w kt6rych wystfpujll problemy alkoholowe pomocy 
psychospolecznej i prawnej, a w szczeg61nosci ochrony przed przemocll w 
rodzinie. 

Zadanie b~dzie realizowane poprzez: 
I.Pomoc dzieciom z rodzin z problemem w kt6rych wyst~puj1l problemy alkoholu i 
narkomanii 
a)Upowszechnianie material6w informacyj no-edukacyjnych z zakresu promocji 
zdrowia i profilaktyki. 
b) Organizacja spotkania choinkowego dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych. 
c )Prowadzenie dzialalnosci Swietlicy Srodowiskowej w Baboszewie 
Zadania swietlicy: 
-Organizacja wolnego czasu , prowadzenie zaj~c tematycznych . 
-Wsp6lpraca z rodzin1l dziecka . 
-Indywidualne spotkania z dziecmi i zaj~cia w grupie . 
-Pomoc dzieciom w radzeniu sobie z problemami szkolnymi , rodzinnymi , 
zwi<tZanymi z relacjami z r6wiesnikami . 

Swietlica zapewnia dzieciom fachow1l pomoc i opiek~ po zaj~ciach szkolnych. 
Wsparcie to m. in. bezpieczne miejsce, w kt6rym dzieci ucZll si~ a1ternatywnych form 
sp~dzania wolnego czasu, pomoc w rozwi<tZywaniu problem6w, odreagowanie 
napi~c, nauka wyrazania wlasnych uczuc, wyr6wnanie brak6w szkolnych, 
poszerzenie wiedzy oa temat uzaleZoien, zachowan destrukcyjnych. 
2. Przeciwdzialanie przemocy w rodzinie. 
a)Podejmowanie interwencji wobec przemocy w rodzinie. 
b) Podejmowanie dzialan na rzecz zmniejszenia skali zjawiska przemocy 
w rodzinie, poprzez kontynuacj~ dzialan zespolu interdyscyplinarnego . 
c)Prowadzenie dzialalnosci edukacyjnej srut.<tcej zmniejszeniu skali zjawiska 
przemocy w rodzinie, w szczeg61nosci z problemem alkoholowym i przeciwdzialaniu 
narkomanii. 

Rozdzial LU 
Prowadzenie profilaktycznej dzialalnosci informacyjnej i edukacyjnej w 
zakresie rozwillzywania problem6w alkoholowych i przeciwdzialania 
narkomanii w szczeg61nosci dla dzieci i mlodzie:iy - w tym prowadzenie 
pozalekcyjnych zajfc sportowych, a takie dzialan na rzecz dOZywiania dzieci 
uczestnicZl\cych w pozalekcyjnych programach opiekunczo-wychowawczych i 
socjoterapeutycznych 

Zadanie b~dzie realizowane poprzez: 
I.Prowadzenie i fmansowanie biet.<tcej dzialalnosci Swietlicy Srodowiskowej w 
Baboszewie. 
2.Dofinansowanie przedszkoli , szk61 podstawowych, gimnazjalnych w rozwijaniu 
dzialan 
profilaktycznych poprzez realizacj~ programow profilaktycznych, warsztat6w , 



przedstawien teatralnych, spektakli z zakresu profilaktyki, uzaleznien i przemocy. 
3.Upowszechnianie material6w informacyjno-edukacyjnych z zakresu promocji 
zdrowia i profilaktyki poprzez zakup kSiftzek, ulotek, broszur, plakat6w informator6w 
z zakresu profilaktyki uzaleznien i przemocy d1a szk61 , punkt6w handlowych. 
4.Profilaktyka i promocja zdrowego stylu zycia poprzez udzial w og61nopolskich 
kampaniach, i przy wsp61pracy z Wolontariatem dzialajftcym na terenie gminy 
Baboszewo. 
5. Wspomaganie inicjatyw mlodziezy i stowarzyszen propagujftcych trzezwosc i nie 
uzywanie narkotykow i przemocy poprzez udzielanie im porad, pomocy 
organizacyjnej oraz dofinansowanie do imprez kampanii, konkurs6w i innych 
przedsi~wzi~c bez a1koholu narkotyk6w i przemocy. 
6.Szkolenia os6b podnosZftcych kwalifikacje zawodowe w zakresie profilaktyki 
obejmujftcej problematyk~ narkomanii, alkoholizmu oraz przemocy , w szczeg61nosci 
dla pracownik6w: szk6l, swietlic, Gminnej Komisji Rozwi1jZywania Problemow 
Alkoholowych, Policji. 
7.Podejmowanie dzialan edukacyjnych skierowanych do sprzedawc6w napoj6w 
alkoholowych oraz dzialan kontrolnych i interwencyjnych majftcych na celu 
ograniczenie dost~pnosci napoj6w alkoholowych i przestrzegania zasad sprzedazy 
napoj6w alkoholowych osobom ponizej 18 roku zycia. 
8. Realizacja dzialan informacyjno - edukacyjnych zwiftzanych z nietrzezwoscift na 
drogach. 
9. Finansowanie zakup6w - material6w biurowych niezb~dnych do realizacji zadan 
Punktu Tnformacyjno Konsultacyjnego i Gminnej Komisji Rozwiftzywania 
Problem6w Alkoholowych 
10. Prowadzenie profilaktycznej dzialalnosci informacyjnej , edukacyjnej oraz 
szkoleniowej w zakresie rozwi1jZywania problemow narkomanii, w szczeg61nosci dla 
dzieci i mlodziezy ,w tym prowadzenie zaj~c sportowo-rekreacyjnych dla uczniow, a 
tille dzialan na rzecz dozywiania dzieci uczestnicZftcych w pozalekcyjnych 
programach opiekunczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych. 

Rozdzial [V 
Wspomaganie dzialalnosci instytucji, stowarzyszen i os6b fizycznych 
sluzqcej rozwiqzywania problem6w alkoholowych i narkomanii 

Zadanie b~dzie realizowane poprzez: 
I. Wspieranie dzialalnosci stowarzyszen realizujftcych dzialania z ustawy 0 

wychowaniu w trzezwosci i przeciwdzialania alkoholizmowi przez zawieranie urn6w 
na realizacj~ zadan. 
2. Wsp61praca z Zespolem lnterdyscyplinarnym, Policja, pracownikami socjalnymi 
majftca na celu pomoc osobom uzaleznionym i wsp6luzaleznionym. 
3. Wsp6lpraca z S1\.dem w sprawie kierowania na obowi1\.zkowe leczenie, koordynacja 
dzialan z kuratorami sftdowymi i spolecznymi. 
4. Wspomaganie dzialan instytucji, organizacji pozarZftdowych i os6b fizycznych, 
sluZftcych rozwi1jZywaniu problemow narkomanii 



Rozdzial V 
Podejrnowanie interwencji w zwillzku z naruszeniern przepis6w okrdlonych w 
art. 13'i 15 ustawy oraz wyst~powanie przed slldern w charakterze oskariyciela 
pu blicznego. 

Zadanie b,dzie realizowane poprzez: 

I.Podejmowanie interwencji w zwhtzku z naruszeniem przepis6w dotyc;qcych 
sprzedazy alkoholu nieletnim, nie trzezwym, pod zastaw na kredyt oraz reklamy 
napoj6walkoholowych. 
2. Wydawanie opinii 0 zgodnosci lokalizacji punkt6w sprzedazy napoj6w 
alkoholowych zgodnie z uchwal<t Rady Gminy 
3.Prowadzenie kontroli przez Gminn<t Komisj, Rozwil\ZYwania Problem6w 
Alkoholowych w zakresie egzekwowania postanowien 
ustawy 0 wychowaniu w trzezwosci i przeciwdzialania alkoholizmowi oraz 
wnioskowanie 0 cofni,cie zezwolen i srodk6w przewidzianych w obowi<tzuj<tcych 
przepisach. 
4.Kontynuowanie wsp6lpracy z Policj<t w celu: egzekwowania przestrzegania zasad 
obrotu napojami alkoholowymi oraz zakazu publicznego picia alkoholu. 

Rozdzial VI 
Wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie 
centrow integracji spolecznej. 

Zadanie b,dzie real izowane poprzez: 
I.Umozliwienie osobom po odbytej terapii odwykowej podj,cie pracy. 

Rozdzial VII 
Instytucja zobowillzania do leczenia odwykowego. 

Zadania Gminnej Komisji Rozwhtzywania Problem6w Alkoholowych w ramach 
dzialan wynikaj<tcych z instytucji prawnej zobowi<tzania do leczenia. 
I.Przyj,cie zgloszenia 0 przypadku wyst<tPienia naduzywania alkoholu z 
jednoczesnym wyst<tPieniem przeslanek z art. 24 ustawy 0 wychowaniu w trzezwosci 
i przeciwdzialaniu alkoholizmowi 
2. Zaproszenie na rozmow, osoby co do kt6rych wplyn,lo zgloszenie i pouczenie jej 
o koniecznosci zaprzestania dzialail wymienionych w art.24 ustawy 0 wychowaniu w 
trzezwosci i przeciwdzialaniu alkoholizmowi i poddaniu si, leczeniu odwykowemu. 
3. Zlozenie wniosku 0 wszcz,cie post,powania do S<tdu Rejonowego 0 zobowi<tzanie 
do podj,cia leczenia odwykowego . 



Rozdzial Vin 
Kompetencjc Czlonk6w Gminnej Komisji Rozw;'lzywania Problem6w 
Alkoholowych . 

I. przygotowanie Gminnego Programu Profilaktyki Rozwil\.zywaniu 
Problem6w Alkoholowych i Narkomanii 

2. Wsp6lpraca z instytucjami organizacjarni dzialajl\.cymi w sferze 
profilaktyki . 
3.0rganizacja spotkan, szkolen dla nauczycieli, program6w profilaktycznych dla 
dzieci i mlodziezy. 
4. Prowadzenie rozm6w interwencyjno-motywacyjnych z osobami 
wnioskowanymi 0 zastosowaniu leczenia odwykowego. 
5. Sporzlldzanie wniosk6w do Sl\.du Rejonowego, 0 zobowil\.zanie do 
podj~cia leczenia odwykowego. 
6. Wyst!tPienie w Sl\.dzie jako oskar:zyciel os6b kt6rych skierowano 

wnioski do S!tdu 0 podj~cie leczenia odwykowego 
7.0piniowanie wniosk6w 0 wydanie zezwolen na sprzedaz napojow 
alkoholowych. 

8. Rozpatrywanie pism dotyczl\.cych problematyki uzaleznien i profilaktyki 
wplywajl\.cych do Urz~du Gminy. 

9.Prowadzenie kontroli przestrzegania warunk6w sprzedazy, podawania i 
spo:zycia napoj6w alkoholowych w punktach handlowych. 
10.Gminna Komisja Rozwil\.zywania Problemow Alkoholowych odbywa 
posiedzenia w miar~ potrzeb. 
Komisja podzielona jest na dwa zespoly 
- Zesp61 do prowadzenia rozm6w motywacyjno - interwencyjnych z osobarni 
uzaleZnionymi, wsp6luzaleznionymi i przemocl\. w rodzinie. 

- Zesp61 do prowadzenia kontroli podmiot6w posiadajl\.cych zezwolenie na sprzedaz 
napoj6w alkoholowych. 

Zasady wynagradzania czlonk6w Gminnej Komisji Rozwi:lzywania Problem6w 
Alkoholowych. 

I.Za prac~ w Gminnej Komisji Rozwi!tZywan ia Problem6w 
Alkoholowych PrzewodnicZl\.cemu Gminnej Komisji przyznaje si~ ryczalt miesi~czny 
w wysokosci 800 zl brutto platoe na koniec kazdego miesil\.ca; dla czlonk6w Gminnej 
Komisji ryczalt wysokosci 125 zl brutto za kazde posiedzenie komisji. Podstawl\. do 
wyplaty jest udzial w posiedzeniu potwierdzony podpisem na lisci obecnosci. 
2.Czlonkom Gminnej Komisji delegowanych w sprawach zwiltZMych z 
dzialalnoscil\. komisji po uzgodnieniu z PrzewodnicZl\.cym Komisji przysluguje zwrot 
koszt6w podr6zy na zasadach przewidzianych z tytulu podr6zy sluzbowych 
wynikajl\.cych z Rozporzlldzenia Ministra Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 29 
stycznia 2013 roku w sprawie naleznosci przyslugujl\.cych pracownikowi 



zatrudnionemu w pailstwowej lub samorz[ldowej jednostce sfery budzetowej z 
tytuhl podr6zy shlzbowej (Dz. U z 2013r poz. 167) 

Postaoowieoia koncowe 
I.Gminny Program Profilaktyki i Rozwia;zywania Problem6w Alkoholowych i 
Przeciwdzialania Narkomanii real izuje UrZlld Gminy Baboszewo we wsp6lpracy z 
innymi podmiotami w tym: Gminnej Komisji Rozwia;zywania Problem6w 
Alkoholowych w Baboszewie, Gminnego Osrodka Pomocy Spolecznej, Plac6wek 
Oswiatowych, Policji. 
2.Srodki uzyskane z tytulu oplat za wydane zezwolenia na sprzedaz napoj6w 
alkoholowych przeznacza si~ na finansowanie zadail wynikaj[lcych z Gminnego 
Programu Profilaktyki Rozwi[lzywania Problem6w Alkoholowych i Przeciwdzialania 
Narkomanii 
3.Na realizacj~ zadail grninnego programu w 20 17 roku przeznacza si ~ srodki 
finansowe: 
-za wydaoe zezwoleoia oa sprzedaz oapoj6w alkoholowych - llOOOO,OOzl 
-srodki wlasoe I:mioy SOOOO,OOzi 
L[lcznie plano wane srodki finansowe na realizacj[l Programu wyoos2;j -160000,OOzi 

Opracowanie: 
PrzewodnicZllcy GKRPA 

Zofia S~dzicka 

PRZE\\"( D. 'ICZ,\C I RADY , 

S/mvOIJ I,. P r Go ,:c7.yckl 


