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 Kole˝anki i Koledzy! Kole˝anki i Koledzy! Kole˝anki i Koledzy! Kole˝anki i Koledzy! Kole˝anki i Koledzy!

Fugit hora ! – czas ucieka. Przywo∏ujàc na poczàtku mojej
wypowiedzi t´ rzymskà sentencj´ chc´ zwróciç uwag´ na fakt
– jak szybko min´∏o dwadzieÊcia lat od reaktywowania samo-
rzàdu aptekarskiego. DwadzieÊcia lat temu, 19 kwietnia 1991
roku Sejm Rzeczypospolitej Polskiej uchwali∏ ustaw´ o izbach
aptekarskich. Ustawa ta regulowa∏a, mi´dzy innymi, zasady
powo∏ywania i dzia∏ania samorzàdu zawodowego aptekarzy.
Pierwszy Zjazd Delegatów Okr´gowych Izby Aptekarskiej w Rze-
szowie obradowa∏ 28 paêdziernika 1991 roku.  Wtedy te˝ nasza
Izba otrzyma∏a miano Podkarpackiej. W naszej Izbie obchody jubileuszu, 20-tych uro-
dzin dzia∏alnoÊci Izby Aptekarskiej na Podkarpaciu odby∏y si´ 26 paêdziernika 2011
roku w Teatrze im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie. Licznie  przybyli aptekarze, aby
wyraziç swoje uszanowanie dla pracy tych, którzy tworzyli poczàtki samorzàdu apte-
karskiego na Podkarpaciu i nie szcz´dzili przez lata wysi∏ku dla dobra wspólnego.
Cz∏onkowie samorzàdu, którzy od dwudziestu lat oddawali swe umiej´tnoÊci i czas
dla pracy spo∏ecznej wprowadzali w ˝ycie s∏owa Seneki M∏odszego – „Musisz ˝yç dla
innych, je˝eli chcesz ˝yç z po˝ytkiem dla siebie” (∏ac. Alteri vivas oportet, si vis tibi
vivere). Uwa˝am, ̋ e Êrodowisko aptekarzy Podkarpacia winno dbaç o w∏aÊciwà rang´
i opraw´ tak du˝ych rocznic.

W najbli˝szym czasie czekajà nas kolejne zmiany i nowe wymagania, jakie obowià-
zywaç b´dà  w zwiàzku z ustawà refundacyjnà, która wchodzi w ̋ ycie 1 stycznia 2012
roku. Dlatego te˝ jestem przekonana, ̋ e potrzebne b´dà wspólne dzia∏ania nas wszy-
stkich – Izby Aptekarskiej i  aptekarzy Podkarpacia. Wraz z pojawieniem si´ nowych
wiadomoÊci na temat obowiàzujàcych wymagaƒ, b´dziemy takie informacje natych-
miast Paƒstwu przekazywaç na stronie internetowej i w Biuletynie Izby.

Nie tylko w zwiàzku z nadchodzàcymi zmianami, zach´cam do korzystania na
co dzieƒ z pomocy pani mecenas Bogus∏awy Szybisz, która jest prawnikiem naszej
Izby. Pani mecenas ch´tnie udzieli Paƒstwu porad prawnych dotyczàcych prawa
farmaceutycznego i aspektów prawnych pracy aptek.

Ze swoimi problemami mogà si´ równie˝ Paƒstwo zwracaç do w∏aÊciwych komisji
problemowych Rady Aptekarskiej. Informacje na  temat wy˝ej wymienionych komisji
znajdujà si´ na naszej stronie internetowej. Tak˝e ja, jako Prezes Izby b´d´ s∏u˝y∏a
Paƒstwu pomocà w zakresie moich kompetencji i uprawnieƒ.

Zbli˝ajà si´ Âwi´ta Bo˝ego Narodzenia. Pragn´ ̋ yczyç Paƒstwu, ̋ eby w tym czasie
w naszych aptekach i rodzinie aptekarskiej na Podkarpaciu zagoÊci∏o ciep∏o i ̋ yczliwoÊç.
Niech te Âwi´ta  b´dà czasem spokoju, odpoczynku i radoÊci z ofiarowanych prezentów.

A co przyniesie nam Nowy Rok? ˚ycz´, aby  nam wszystkim przyniós∏ ∏ad i po-
rzàdek w naszej rzeczywistoÊci farmaceutycznej, aby nadchodzàce zmiany by∏y tylko
na lepsze, a praca w aptece przynosi∏a nam radoÊç i szacunek pacjentów.

   Z powa˝aniem

           Prezes
 Podkarpackiej Okr´gowej Rady Aptekarskiej

dr n. farm. Lucyna Samborska
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Teatr im. Wandy SiemaszkowejTeatr im. Wandy SiemaszkowejTeatr im. Wandy SiemaszkowejTeatr im. Wandy SiemaszkowejTeatr im. Wandy Siemaszkowej

W dniu 26 paêdziernika br., prawie dok∏adnie w dwudziestà rocznic´
I Zjazdu Tymczasowej Okr´gowej Izby Aptekarskiej z siedzibà w Rzeszowie,
odby∏o si´ Uroczyste Spotkanie Aptekarzy Podkarpacia. Przy frekwencji, która
przekroczy∏a oczekiwania organizatorów, a Êwiadczàcej o du˝ym zaintereso-
waniu uczestników pracà Podkarpackiej Okr´gowej Rady Aptekarskiej,
spotkanie przebieg∏o w sposób bardzo uroczysty. Ju˝ same wn´trza Teatru
imienia W. Siemaszkowej dawa∏y opraw´ uroczystoÊci, która przypomina∏a
minione lata pracy i honorowa∏a zas∏u˝onych aptekarzy – cz∏onków Podkar-
packiej Okr´gowej Izby Aptekarskiej.
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Honorowym patronatem obchody Dwudziestolecia POIA obj´li Wojewo-
da Podkarpacki oraz Marsza∏ek Województwa Podkarpackiego, patronem
medialnym by∏a Gazeta Codzienna „Nowiny”.

Postanowieniem Prezydenta Rzeczpospolitej
Polskiej, za zas∏ugi na rzecz rozwoju farmacji Z∏otym
Krzy˝em Zas∏ugi odznaczona zosta∏a Maria Wójcik,
a Srebrnym Krzy˝em Zas∏ugi – Lucyna Samborska.
Te najwy˝sze rangà odznaczenia paƒstwowe
wr´czy∏ naszym kole˝ankom, cz∏onkom organów
Podkarpackiej Okr´gowej Rady Aptekarskiej i Na-
czelnej Izby Aptekarskiej, Wicewojewoda Pod-
karpacki, pan Andrzej Regu∏a.

Praca na rzecz Êrodowiska w∏asnego województwa, budowanie jego
dobrego imienia w ró˝nych grupach zawodowych i w ró˝nych formach,

zaowocowa∏o wyró˝nieniem najwy˝szym na Podkar-
paciu – przyznanà postanowieniem Sejmiku Woje-
wództwa Podkarpackiego odznakà honorowà „Zas∏u-
˝ony dla Województwa Podkarpackiego”. Odznak´ t´,
z ràk Przewodniczàcej Sejmiku, Teresy Kubas-Hul,
otrzyma∏ doktor nauk farmaceutycznych Aleksander
Czarniawy.

Prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej,
doktor Grzegorz Kucharewicz, wr´czy∏
wyró˝nienia przyznane przez Rad´ Na-
czelnà aptekarzom podkarpackim – Do-
rota Kapa∏ka z Leska i Lidia Mazur z Kro-
sna otrzyma∏y Medale imienia profesora

Bronis∏awa Koskowskiego a mecenas Bogus∏awa Szybisz
tytu∏ „Stra˝nika Wielkiej Piecz´ci Aptekarstwa Polskiego”.

Prezes G. Kucharewicz wr´czy∏ te˝ pamiàtkowe
plakiety dla wieloletnich dzia∏aczy Naczelnej Izby Aptekar-
skiej – doktorowi A. Czarniawemu, cz∏onkowi Naczelnej
Rady Aptekarskiej o nieprzerwanym dwudziestoletnim
sta˝u oraz doktor L. Samborskiej, wiceprzewodniczàcej
Naczelnego Sàdu Aptekarskiego.

Podkarpacka Okr´gowa Rada Aptekarska równie˝ wyró˝ni∏a tych, którzy
nie z obowiàzku, a dla po˝ytku ca∏ego zawodu aptekarskiego pracujà,
podejmujàc niejednokrotnie ten wysi∏ek kosztem w∏asnego czasu. Wszystkim,
którzy zostawili na Podkarpaciu swà prac´, swój wysi∏ek, swà wiedz´
podzi´kowa∏a Prezes PORA, dr Lucyna Samborska, wr´czajàc „Medale za
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zas∏ugi dla Aptekarstwa Podkarpacia”. Byli to: prof. dr hab. Anna Malm
(Lublin);  dr n. farm. Sebastian Polak (Kraków); dr Grzegorz Kucharewicz
(Bia∏ystok); dr Wojciech Giermaziak (¸ódê); mgr Tomasz Barszcz (Lublin) oraz
Ryszard Piekarz (Rzeszów).

Cz∏onkiem Podkarpackiej Okr´gowej Izby Aptekarskiej pozostaje nadal,
mimo pracy na najwy˝szym stanowisku G∏ównego Inspektora Farmaceutycz-
nego, magister farmacji Zofia Ulz. Pani Minister, która zawsze o przynale˝noÊci
do grona aptekarzy podkarpackich pami´ta, w dowód pami´ci równie˝ o Niej,
z ràk Prezesów – Lucyny Samborskiej i Aleksandra Czarniawego otrzyma∏a
komplet wydawnictw Podkarpackiej Okr´gowej Izby Aptekarskiej, wydawnictw
które utrwalajà dobre wspomnienia o aptekarzach, aptekach i wszystkich
instytucjach zwiàzanych z farmacjà podkarpackà.

W ostatnich, tak szybko minionych dwu-
dziestu latach, w gronie aptekarzy podka-
rpackich wyró˝ni∏a si´ grupa osób, którzy
pracy izby aptekarskiej oddali kilkanaÊcie lat.
Uchwa∏à Podkarpackiej Okr´gowej Rady
Aptekarskiej zosta∏ ustanowiony specjalny
Medal Dwudziestolecia POIA. Medale wr´-
cza∏a Prezes L. Samborska, a ka˝demu wyró˝-
nieniu towarzyszy∏o ˝ywe drzewko laurowe,
po to, aby hodujàc je, pami´taç o dalszej
pracy na rzecz samorzàdu. Medale otrzymali:

Aleksander Czarniawy (Sanok), Lidia Czy˝ (Rzeszów), Teresa Kielar (Krosno),
El˝bieta Kluz (Jaros∏aw), Lidia Mazur (Krosno), Renata Olech (Lesko), Barbara
Sawka (Brzozów), Maria Wójcik (Rzeszów) oraz Zofia Zieliƒska (Iwonicz-Zdrój).

Przez dwadzieÊcia minionych lat z izbà aptekarskà wspó∏pracowa∏a du˝a
grupa osób, byli wÊród nich funkcjonariusze paƒstwowego nadzoru farma-
ceutycznego, pracownicy Narodowego Funduszu Zdrowia, byli te˝ Fachowcy,
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KONKURS LITERACKI

pisani zawsze z du˝ej litery. W dowód podzi´kowania za dotychczasowà,
bezkonfliktowà (a rzadko si´ to zdarza) wspó∏prac´ dla dobra Aptekarzy in
gremio Rada Aptekarska postanowi∏a obdarowaç Ich Wszystkich pracami
plastycznymi autorstwa magister farmacji Ewy Wójciak, farmaceutki zamie-
szkujàcej w Komaƒczy, sàsiadujàcej z pi´knem bieszczadzkiej przyrody na co
dzieƒ. Prezes Lucyna Samborska podzi´kowa∏a magistrom Monice Urbaniak
(PWIF w Rzeszowie); Alinie Grzesiak, Halinie Sikorskiej i Marianowi Kudybie
(kierownikom delegatur WIF) oraz emerytowanemu Naczelnikowi Wydzia∏u
Gospodarki Lekami POW NFZ mgr farm. Annie Gut a tak˝e wieloletniemu
twórcy materialnych wydaƒ Biuletynu Informacyjnego i wszystkich innych
wydawnictw POIA, panu Leszkowi Szymkowiczowi.

Prezes V Kadencji PORA, dr n. farm. Aleksander Czarniawy, jako przewod-
niczàcy jury „Konkursu Dwudziestolecia POIA” og∏osi∏ wyniki konkursu rozpi-
sanego w grudniu 2010 roku. Laureatami konkursu
zostali cz∏onkowie POIA, którzy mieli najwi´cej
odwagi, inwencji i „ze zrozumieniem” podeszli do
apelu naszej Rady o utrwalanie swych wspomnieƒ –
byli to mgr farm. Lucyna Bartnik (¸aƒcut) oraz mgr
farm. Tadeusz Biernat (Sieniawa). Obydwie nagro-
dzone prace zosta∏y zamieszczone w towarzyszàcych
spotkaniu wydawnictwach.

W roku 2011, Gazeta Codzienna „Nowiny”, patron medialny Dwudziesto-
lecia POIA, og∏osi∏a plebiscyt, którego ideà by∏ wybór najbardziej przyjaznej,
zdaniem czytelników, apteki na Podkarpaciu. Plebiscyt mia∏ przede wszystkim
na celu wyró˝nienie apteki, która nie poprzestaje tylko na dostarczaniu
szerokiego asortymentu leków, lecz w ocenie pacjenta, oferuje swà pomoc
w szerokim aspekcie. W plebiscycie wzi´∏o udzia∏  blisko pi´çdziesiàt aptek –
najwy˝szà liczb´ g∏osów pacjentów uzyska∏y: Apteka „Omega” w Brzozowie;
Apteka Prywatna przy ulicy ˚eromskiego w Rzeszowie oraz Apteka „Pia-
stowska” w KroÊnie.

Jednym z najciekawszych, a zarazem przywodzàcych w∏asne wspomnienia
z minionych lat, by∏o podsumowujàce Uroczyste Spotkanie Aptekarzy wystà-
pienie Prezesa I, II, IV i V Kadencji oraz Wiceprezesa III Kadencji PORA, doktora
Aleksandra Czarniawego. Na tle ilustrujàcych wspomnienia slajdów, dr
A. Czarniawy powróci∏ do poczàtków pracy, do zdarzeƒ i faktów, do przebiegu
dzia∏alnoÊci Podkarpackiej Okr´gowej Izby Aptekarskiej.

W Uroczystym Spotkaniu Aptekarzy Podkarpacia wzi´li udzia∏, oprócz
wspomnianych ju˝ osób – Wicewojewoda Podkarpacki A. Regu∏a, Przewod-
niczàca Sejmiku Województwa Podkarpackiego T. Kubas-Hul, G∏ówny Inspektor
Farmaceutyczny Z. Ulz, Zast´pca Dyrektora Departamentu Polityki Lekowej
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w Ministerstwie Zdrowia W. Giermaziak, Prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej,
G. Kucharewicz, równie˝ Pos∏owie na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej – paƒstwo
Krystyna Skowroƒska, Renata Butryn, Kazimierz Moskal, Stanis∏aw O˝óg, Jan
Warzecha i Andrzej Szlachta. By∏a te˝ Naczelnik Wydzia∏u Gospodarki Lekami
POW NFZ mgr farm. Anna PliÊ-Grymanowska, byli dyrektorzy Muzeum Okr´-
gowego i Etnograficznego w Rzeszowie – panowie Krzysztof Szela i Damian
Dràg.

Byli te˝ przedstawiciele szkolnictwa zawodowego i przemys∏u farmaceu-
tycznego na Podkarpaciu.

Swe listy przekazali: Pose∏ na Sejm RP Jan Warzecha, Prezydent Miasta
Rzeszowa Tadeusz Ferenc; dziekan Wydzia∏u Medycznego Uniwersytetu
Rzeszowskiego prof. dr hab. n. med. Andrzej Kwolek oraz Przewodniczàca
Okr´gowej Rady Piel´gniarek i Po∏o˝nych mgr Izabela Kowalska.

Uczestnicy aptekarskiego spotkania otrzymali,
jeszcze „goràce”, wydawnictwa upami´tniajàce to
wydarzenie – album „LAUDATOR TEMPORIS ACTI
– XX Lat Samorzàdu Aptekarskiego na Podkar-
paciu” autorstwa Lidii M. Czy˝ oraz trzeci ju˝
numer „Thesaurus’a Apothecarii”, tym razem
zatytu∏owanego „Podkarpacie i jego aptekarze”,
gdzie umieszczono opracowanie autorstwa dok-
tora Aleksandra Czarniawego „Migawki z mojego
Dwudziestolecia”; dwie nagrodzone prace konkur-
sowe: „Najpierw by∏y marzenia, potem rzeczy-
wistoÊç” (Lucyna Bartnik) i „Moje 20 lat z Podkar-

packà Izbà Aptekarskà i 40 lat pracy zawodowej”
(Tadeusz Biernat) a tak˝e „Krótko o Rzeszowie, jego
aptekach i przede wszystkim o Farmaceutycznym
Zaopatrzeniu” (Lidia Maria Czy˝).

W organizacji tej wielkiej uroczystoÊci dla Pod-
karpackiego Aptekarstwa uczestniczyli te˝: Hur-
townia Aptekarz; hurtownie Medicare i Farmacol
oraz Firma Informatyczna Merido, którym ogrom-
nie dzi´kujemy.

Uroczyste Spotkanie Aptekarzy Podkarpacia
mia∏o charakter podnios∏y i historyczny ale by∏o
te˝ okazjà do refleksji, wspomnieƒ i spotkania
dawno nie widzianych kole˝anek i kolegów.

LMC
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UWAGA BARDZO WA˚NY KOMUNIKAT ZDROWIA!UWAGA BARDZO WA˚NY KOMUNIKAT ZDROWIA!UWAGA BARDZO WA˚NY KOMUNIKAT ZDROWIA!UWAGA BARDZO WA˚NY KOMUNIKAT ZDROWIA!UWAGA BARDZO WA˚NY KOMUNIKAT ZDROWIA!
Komunikat Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wy˝szego dotyczàcy ofertKomunikat Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wy˝szego dotyczàcy ofertKomunikat Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wy˝szego dotyczàcy ofertKomunikat Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wy˝szego dotyczàcy ofertKomunikat Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wy˝szego dotyczàcy ofert
edukacyjnych przedstawianych przez uczelnie wy˝sze, proponujàce podj´cieedukacyjnych przedstawianych przez uczelnie wy˝sze, proponujàce podj´cieedukacyjnych przedstawianych przez uczelnie wy˝sze, proponujàce podj´cieedukacyjnych przedstawianych przez uczelnie wy˝sze, proponujàce podj´cieedukacyjnych przedstawianych przez uczelnie wy˝sze, proponujàce podj´cie
studiów m.in. na kierunkach pedagogika w specjalnoÊci edukacja zdrowotnastudiów m.in. na kierunkach pedagogika w specjalnoÊci edukacja zdrowotnastudiów m.in. na kierunkach pedagogika w specjalnoÊci edukacja zdrowotnastudiów m.in. na kierunkach pedagogika w specjalnoÊci edukacja zdrowotnastudiów m.in. na kierunkach pedagogika w specjalnoÊci edukacja zdrowotna
w zawodzie farmaceuty oraz zdrowie publiczne w specjalnoÊci farmaceutykaw zawodzie farmaceuty oraz zdrowie publiczne w specjalnoÊci farmaceutykaw zawodzie farmaceuty oraz zdrowie publiczne w specjalnoÊci farmaceutykaw zawodzie farmaceuty oraz zdrowie publiczne w specjalnoÊci farmaceutykaw zawodzie farmaceuty oraz zdrowie publiczne w specjalnoÊci farmaceutyka

Warszawa, 17 listopada 2011 roku

Uprzejmie informujemy, i˝ do Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wy˝szego
wp∏ywajà informacje dotyczàce ofert edukacyjnych przedstawionych przez
uczelnie wy˝sze, które oferujà kszta∏cenie w specjalnoÊciach m.in.: edukacja
zdrowotna w zawodzie farmaceuty oraz farmaceutyka. Z przedmiotowych
ofert wynika, i˝ absolwent w ramach kszta∏cenia na ww. kierunkach uzyska
wiedz´ dotyczàcà „idei opieki farmaceutycznej ekspedycji leków, interakcji
i niebezpieczeƒstwa zwiàzanego z farmakoterapià, umiej´tnoÊci obs∏ugi
aptecznych programów komputerowych, umiej´tnoÊci komunikacji interperso-
nalnej oraz prowadzenia marketingu i zarzàdzania aptekami”. Ponadto
absolwenci zostanà równie˝ przygotowani do kierowania placówkami farma-
ceutycznymi.

Zgodnie z ustawà z dnia 19 kwietnia 1991 r. o izbach aptekarskich (Dz. U. Nr
136, poz. 856, z póên. zm.) kwalifikacje do wykonywania zawodu farmaceuty
posiada osoba, która:
1) ukoƒczy∏a w Rzeczypospolitej Polskiej co najmniej pi´cioletnie studia na

kierunku farmacja w szkole wy˝szej, obejmujàce co najmniej szeÊciomie-
si´cznà praktyk´ zawodowà w aptece, i uzyska∏a tytu∏ magistra farmacji
albo

2) ukoƒczy∏a w Rzeczypospolitej Polskiej przed dniem 1 maja 2004 r. cztero-
letnie lub pi´cioletnie studia na kierunku farmacja w szkole wy˝szej i uzy-
ska∏a tytu∏ magistra farmacji,

    albo
3) posiada dyplom wydany przez paƒstwo inne ni˝ paƒstwo cz∏onkowskie

Unii Europejskiej, potwierdzajàcy ukoƒczenie co najmniej pi´cioletnich
studiów na kierunku farmacja w szkole wy˝szej, obejmujàcych co najmniej
szeÊciomiesi´cznà praktyk´ zawodowà w aptece, uznany w Rzeczypospolitej
Polskiej, zgodnie z odr´bnymi przepisami, za równowa˝ny z dyplomem
i tytu∏em magistra farmacji uzyskiwanym w Rzeczypospolitej Polskiej,

    albo
4) posiada kwalifikacje uzyskane w paƒstwie cz∏onkowskim Unii Europejskiej

potwierdzajàce ukoƒczenie kszta∏cenia spe∏niajàcego wymagania okreÊlone
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w przepisach prawa Unii Europejskiej oraz potwierdzone dokumentami,
o których mowa w przepisach wydanych na podstawie ust. 2 albo w ust. 3
ww. ustawy, uznane w Rzeczypospolitej Polskiej za równowa˝ne z dyplo-
mem i tytu∏em magistra farmacji uzyskiwanym w Rzeczypospolitej Polskiej.

Ponadto Departament Nauki i Szkolnictwa Wy˝szego pragnie poinformowaç,
i˝ do sprawowania opieki farmaceutycznej, polegajàcej m.in. na czuwaniu,
we wspó∏pracy z pacjentem, lekarzem lub innymi przedstawicielami zawodów
medycznych nad prawid∏owym przebiegiem farmakoterapii w celu uzyskania
okreÊlonych jej efektów poprawiajàcych jakoÊç ˝ycia pacjenta uprawniony
jest farmaceuta. PodkreÊlenia wymaga równie˝ fakt, i˝ farmaceuta uprawniony
jest do kierowania aptekà, punktem aptecznym, dzia∏em farmacji szpitalnej
lub hurtownià farmaceutycznà.

Ponadto Departament Nauki i Szkolnictwa Wy˝szego informuje, i˝ obecnie
kszta∏cenie farmaceutów realizowane jest na jednolitych magisterskich stu-
diach na kierunku farmacja prowadzonych w formie stacjonarnej i niestacjo-
narnej.

W zwiàzku z powy˝szym ukoƒczenie studiów pierwszego bàdê drugiego
stopnia na kierunku zdrowie publiczne bàdê pedagogika w specjalnoÊci edu-
kacja zdrowotna w zawodzie farmaceuty bàdê farmaceutyka nie umo˝liwi
uzyskania uprawnieƒ do wykonywania zawodu farmaceuty.
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Naczelna Izba Aptekarska                         Warszawa, 28 paêdziernika 2011 r.

KOMUNIKATKOMUNIKATKOMUNIKATKOMUNIKATKOMUNIKAT
NACZELNEJ IZBY APTEKARSKIEJNACZELNEJ IZBY APTEKARSKIEJNACZELNEJ IZBY APTEKARSKIEJNACZELNEJ IZBY APTEKARSKIEJNACZELNEJ IZBY APTEKARSKIEJ

W zwiàzku z informacjà dotyczàcà przygotowywanych zmian w prawie,
które majà umo˝liwiç sprzeda˝ szczepionek bezpoÊrednio w przychodniach
lekarskich, prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej Grzegorz Kucharewicz wyrazi∏
w imieniu samorzàdu aptekarskiego stanowczy protest przeciwko nierespek-stanowczy protest przeciwko nierespek-stanowczy protest przeciwko nierespek-stanowczy protest przeciwko nierespek-stanowczy protest przeciwko nierespek-
towaniu podstawowych zasad w zakresie obrotu produktami leczniczymi,towaniu podstawowych zasad w zakresie obrotu produktami leczniczymi,towaniu podstawowych zasad w zakresie obrotu produktami leczniczymi,towaniu podstawowych zasad w zakresie obrotu produktami leczniczymi,towaniu podstawowych zasad w zakresie obrotu produktami leczniczymi,
czego skutkiem jest pogwa∏canie obowiàzujàcego od wieków nakazu rozdzia∏uczego skutkiem jest pogwa∏canie obowiàzujàcego od wieków nakazu rozdzia∏uczego skutkiem jest pogwa∏canie obowiàzujàcego od wieków nakazu rozdzia∏uczego skutkiem jest pogwa∏canie obowiàzujàcego od wieków nakazu rozdzia∏uczego skutkiem jest pogwa∏canie obowiàzujàcego od wieków nakazu rozdzia∏u
podmiotów udzielajàcych Êwiadczeƒ zdrowotnych i podmiotów Êwiadczàcychpodmiotów udzielajàcych Êwiadczeƒ zdrowotnych i podmiotów Êwiadczàcychpodmiotów udzielajàcych Êwiadczeƒ zdrowotnych i podmiotów Êwiadczàcychpodmiotów udzielajàcych Êwiadczeƒ zdrowotnych i podmiotów Êwiadczàcychpodmiotów udzielajàcych Êwiadczeƒ zdrowotnych i podmiotów Êwiadczàcych
us∏ugi farmaceutyczneus∏ugi farmaceutyczneus∏ugi farmaceutyczneus∏ugi farmaceutyczneus∏ugi farmaceutyczne.

„Za niedopuszczalnà uwa˝amy prób´ odejÊcia od oczywistej definicji
obrotu lekami poprzez tworzenie nieuzasadnionych wyjàtków na rzecz po-
szczególnych grup zawodowych. Prawo do prowadzenia obrotu lekami jest
ÊciÊle reglamentowane, co zapewnienia bezpieczeƒstwo i jakoÊç produktu
leczniczego.

W celu zaspokojenia roszczeƒ okreÊlonej, bardzo wp∏ywowej grupy inte-W celu zaspokojenia roszczeƒ okreÊlonej, bardzo wp∏ywowej grupy inte-W celu zaspokojenia roszczeƒ okreÊlonej, bardzo wp∏ywowej grupy inte-W celu zaspokojenia roszczeƒ okreÊlonej, bardzo wp∏ywowej grupy inte-W celu zaspokojenia roszczeƒ okreÊlonej, bardzo wp∏ywowej grupy inte-
resów pomija si´ interesy pacjentów oraz zwi´ksza si´ obszar nienadzoro-resów pomija si´ interesy pacjentów oraz zwi´ksza si´ obszar nienadzoro-resów pomija si´ interesy pacjentów oraz zwi´ksza si´ obszar nienadzoro-resów pomija si´ interesy pacjentów oraz zwi´ksza si´ obszar nienadzoro-resów pomija si´ interesy pacjentów oraz zwi´ksza si´ obszar nienadzoro-
wanego obrotu lekami.wanego obrotu lekami.wanego obrotu lekami.wanego obrotu lekami.wanego obrotu lekami. Nie mamy ̋ adnych wàtpliwoÊci, ̋ e celem nowelizacji
nie jest zapewnienie pacjentowi szczepienia produktem o zagwarantowanej
jakoÊci, ale nieuprawnione i nieuzasadnione rozszerzenie uprawnieƒ lekarza,
dokonywane kosztem ugruntowanej ju˝ tradycji oraz kosztem bezpieczeƒstwa
pacjenta” – napisa∏ prezes NRA Grzegorz Kucharewicz w piÊmie z dnia 28
paêdziernika 2011 r. do ministra zdrowia Ewy Kopacz.

W zwiàzku z informacjà o planowanych rozmowach ministra zdrowia
oraz prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej z prezesem NFZ na temat szczegó∏o-
wych zasad monitorowania i kontroli ordynacji lekarskiej prezes Naczelnej
Rady Aptekarskiej poprosi∏ o umo˝liwienie mu uczestniczenia w tych spotka-
niach.

   dr GRZEGORZ KUCHAREWICZ
Prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej
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Posiedzenie Naczelnej Rady AptekarskiejPosiedzenie Naczelnej Rady AptekarskiejPosiedzenie Naczelnej Rady AptekarskiejPosiedzenie Naczelnej Rady AptekarskiejPosiedzenie Naczelnej Rady Aptekarskiej

W dniu 6 grudnia 2011 roku, w Warszawie, odby∏o si´ ostatnie w V Ka-
dencji NRA posiedzenie jej cz∏onków, prowadzone przez Prezesa, doktora
Grzegorza Kucharewicza.

G∏ównym problemem obrad Naczelnej Rady Aptekarskiej by∏o podj´cie
decyzji w sprawie wniosku do Trybuna∏u Konstytucyjnego o zbadanie zgod-
noÊci z Konstytucjà RP niektórych przepisów ustawy z dnia 12 maja 2011 ro-
ku o refundacji leków, Êrodków spo˝ywczych specjalnego przeznaczenia ̋ ywie-
niowego oraz wyrobów medycznych. W tym punkcie programu posiedzenia
uczestniczyli GoÊcie w osobach aptekarzy-praktyków, którzy wyrazili swe opinie
na ten temat. W wyniku o˝ywionej dyskusji NRA postanowi∏a podjàç decyzj´
o skierowaniu wniosku do Trybuna∏u w terminie do 10-go stycznia 2012 roku,
po dodatkowej konsultacji Biura Prawnego NIA z prawnikami izb okr´gowych.

Innym z tematów dotyczàcych pracy wszystkich aptek ogólnodost´pnych
po wejÊciu w ̋ ycie ustawy „refundacyjnej” by∏o odniesienie si´ Naczelnej Rady
Aptekarskiej do projektu rozporzàdzenia w sprawie ogólnych warunków umów
na realizacje recept oraz ramowego wzoru umów, zawieranych mi´dzy
Narodowym Funduszem Zdrowia a Êwiadczeniodawcà, jakim b´dzie apteka.
Wed∏ug informacji Prezesa NRA, G. Kucharewicza, w dalszym ciàgu trwajà
prace nad treÊcià tego aktu prawnego. Niemniej jednak zgromadzeni w dniu
6 grudnia  br. cz∏onkowie Rady Naczelnej postanowili sformu∏owaç wystàpienie
do wszystkich kierowników i w∏aÊcicieli aptek o wstrzymywanie si´ z podpisy-
waniem umów na podstawie, w chwili obecnej istniejàcych dokumentów,
b´dàcych podstawà przygotowywanych umów. Na tym tle omawiano te˝
spraw´ wydawania zaÊwiadczeƒ dla kierowników aptek ju˝ pracujàcych.

Drugà cz´Êç posiedzenia zdominowa∏a dyskusja nad przygotowaniami
obrad VI Krajowego Zjazdu Aptekarzy w Szczyrku, w styczniu 2012 roku,
zgromadzeni cz∏onkowie NRA omówili projekty materia∏ów zjazdowych w tym
ostateczny projekt Kodeksu Aptekarza RP.

Cz∏onek Naczelnej Rady Aptekarskiej

            mgr farm. Lidia Czy˝
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Posiedzenie PrezydiumPosiedzenie PrezydiumPosiedzenie PrezydiumPosiedzenie PrezydiumPosiedzenie Prezydium
Podkarpackiej Okr´gowej Rady AptekarskiejPodkarpackiej Okr´gowej Rady AptekarskiejPodkarpackiej Okr´gowej Rady AptekarskiejPodkarpackiej Okr´gowej Rady AptekarskiejPodkarpackiej Okr´gowej Rady Aptekarskiej

W dniu 8 listopada 2011 roku, w siedzibie POIA, odby∏o si´ kolejne posie-
dzenie Prezydium PORA prowadzone przez Prezesa PORA, dr Lucyn´ Sam-
borskà.

Przed rozpocz´ciem obrad, m∏ode adeptki zawodu aptekarskiego ode-
bra∏y z ràk Prezesa prawa samodzielnego wykonywania zawodu.

Podczas obrad omówiono harmonogram spotkaƒ cz∏onków Rady Apte-
karskiej i Prezydium w roku 2012, zaplanowano te˝ termin  Sprawozdawczego
Zjazdu Delegatów POIA (19 kwietnia, Rzeszów).

Cz∏onkowie Prezydium podsumowali te˝ obchody dwudziestolecia pracy
reaktywowanej Podkarpackiej Okr´gowej Izby Aptekarskiej. Zgromadzeni
wyrazili zadowolenie z obecnoÊci na uroczystoÊci w dniu 26 paêdziernika br.
przedstawicieli Wojewody Podkarpackiego, Sejmiku Województwa Podkarpac-
kiego, szerokiej reprezentacji Parlamentu RP oraz, przede wszystkim, bardzo
licznej rzeszy podkarpackich aptekarzy. Na stronach internetowych Urz´du
Marsza∏kowskiego, Urz´du Wojewódzkiego oraz na ∏amach Gazety Codziennej
NOWINY ukaza∏y si´ noty  zwiàzane z uroczystoÊciami i wywiady z cz∏onkami
Prezydium PORA. Ze wzgl´du na nieobecnoÊç na spotkaniu jubileuszowym
wszystkich wyró˝nionych osób, postanowiono, ˝e na posiedzenie PORA
w grudniu zostanà zaproszeni GoÊcie Rady, którym Prezes PORA wr´czy nada-
ne medale.

Na posiedzeniu omówiono te˝ sytuacj´ aptek i fachowego personelu
farmaceutycznego  w Êwietle zmian, jakie niesie z sobà treÊç ustawy „refun-
dacyjnej”, planowanych rozporzàdzeƒ towarzyszàcych i dyskusji toczàcej si´
wokó∏ zaskar˝enia pewnych uwarunkowaƒ ustawy do Trybuna∏u Konstytu-
cyjnego.

Prezes PORA, dr L. Samborska przekaza∏a te˝ obecnym cz∏onkom Pre-
zydium informacje z wizyt, jakie reprezentacja PORA (Prezes L. Samborska
i mgr R. Janocha) z∏o˝y∏a u Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora
Farmaceutycznego, mgr Moniki Urbaniak oraz u Dyrektora POW NFZ Gra˝yny
Hejda. Na obydwu spotkaniach rozmawiano o wspó∏pracy mi´dzy instytucjami
i samorzàdem aptekarskim.

Cz∏onkowie Prezydium zapoznali si´ te˝ ze sprawami bie˝àcymi pracy
Biura POIA w VI Kadencji PORA, w tym zmianami personalnymi i podzia∏em
obowiàzków dotyczàcych przede wszystkim spraw wydawniczych POIA –
Biuletynem Informacyjnym i innymi drukami zwartymi oraz kontaktami zew-
n´trznymi z mediami na Podkarpaciu.

LMC
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Gratulujemy Specjalistom
w zakresie Farmacji Aptecznej !

Joanna Juszczyk-Motyka

Maciej Karaku∏a

Katarzyna M´dzela-Kulas

     Marzena Saczek

       Anna Tomoƒska

           Justyna  Wàtróbska
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Przeglàd prasy...Przeglàd prasy...Przeglàd prasy...Przeglàd prasy...Przeglàd prasy...
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Historia nieco osobliwa...

„Najpierw troch´ naszej historii – czy ktoÊ jeszcze wie czym
by∏y osobliwki?”
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HISTORIA NIECO OSOBLIWA... 57

„A dzisiaj? Chyba w dzisiejszej rzeczywistoÊci to lek z∏o˝ony
jest osobliwkà”.
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Kol´da

W dzieƒ Bo˝ego Narodzenia

radoÊç wszystkiego stworzenia:

ptaszki do szopy zlatujà,

Jezusowi przyÊpiewujà, przyÊpiewujà.

S∏owik zaczyna dyszkantem,

szczygie∏ mu dobiera altem,

szpak tenorem krzyknie czasem,

a go∏àbek gruchnie basem, gruchnie basem.

Wróbel, ptaszek nieboraczek,

uziàb∏szy, Êpiewa jak ˝aczek:

dziw dziw dziw, dziw nad dziwy,

narodzi∏ si´ Bóg prawdziwy, Bóg prawdziwy.

A mazurek z swoim synem

tak Êwiergocze za kominem:

cierp cierp cierp, cierp mi∏y Panie

póki ten mróz nie ustanie, nie ustanie.

I ˝urawie w swoje nosy

wykrzykujà pod niebiosy;

czajka w gór´ podlatuje,

chwa∏´ Bogu wyÊpiewuje, wyÊpiewuje.

Sroka, wlaz∏szy na jodlin´,

otar∏a sobie ∏ysin´,

i choç go∏e Êwieci czo∏o,

gwarzy jednak doÊç weso∏o, doÊç weso∏o.

Kur na grz´dzie krzyczy wsz´dzie:

wstaƒcie , ludzie, bo dzieƒ b´dzie,

do Betlejem pospieszajcie,

Boga w ciele przywitajcie, przywitajcie.
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Dej Bo˝e szcz´Êcie, na ten Êwi´ty Scepon,
˚eby si´ rodzi∏a kapusta ze rzepom,
Ziemnioki jak pnioki,
Groch jak chodoki,
Proso, ˝ebyÊcie nie chodzili boso
Ogórki jak ciele,
˚ebyÊcie mieli na zapust dobre wesele,
Wieprzek t∏usty do kapusty
A chudy do budy.

Scodraki – wypiekano bu∏ki z maki pszennej cz´sto nadziewane kapustà, serem
lub burakami cukrowymi, zwane scodrakami, które potem rozdawano kol´d-
nikom.

Scodraki, ko∏acki, powiadali nom,
Jak nie dacie scodracka, ko∏acka,

Dajcie chleba krom,
Zap∏aci wom Pan Bóg z nieba,
Albo Êwi´ty Jon.

Sk∏adniki:
1/2 kg maki, 4 dag dro˝d˝y, 10 dag cukru, 1 cukier waniliowy,
250 ml mleka, 7 dag mas∏a, 1/2 ∏y˝eczki soli.
Do naczynia w∏o˝yç dro˝d˝e, cukier i cukier waniliowy, ˝ó∏tka oraz mleko
i dok∏adnie wymieszaç. Dodaç reszte sk∏adników, wyrobiç ciasto i pozosta-
wiç do wyroÊni´cia. Formowaç jak pàczki. Wk∏àdac do nagrzanego piekar-
nika i piec 20-25 minut w temperaturze 180-200 stopni. Mo˝na posypaç
kruszonkà lub nadziewaç owocami lub marmoladà.

Anna Wo∏osz, Zar´bki, gmina Kolbuszowa

Lasowiackie smaki
Starostwo Powiatowe w Kolbuszowej
ul. 11-go Listopada 10
36-100 Kolbuszowa
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UCHWA¸A NR  34 /V/2010UCHWA¸A NR  34 /V/2010UCHWA¸A NR  34 /V/2010UCHWA¸A NR  34 /V/2010UCHWA¸A NR  34 /V/2010
PODKARPACKIEJ OKR¢GOWEJ RADY APTEKARSKIEJPODKARPACKIEJ OKR¢GOWEJ RADY APTEKARSKIEJPODKARPACKIEJ OKR¢GOWEJ RADY APTEKARSKIEJPODKARPACKIEJ OKR¢GOWEJ RADY APTEKARSKIEJPODKARPACKIEJ OKR¢GOWEJ RADY APTEKARSKIEJ

w RZESZOWIEw RZESZOWIEw RZESZOWIEw RZESZOWIEw RZESZOWIE
dnia 9  marca 2010 rokudnia 9  marca 2010 rokudnia 9  marca 2010 rokudnia 9  marca 2010 rokudnia 9  marca 2010 roku

w sprawie:  terminu p∏atnoÊci sk∏adki cz∏onkowskiej od cz∏onkóww sprawie:  terminu p∏atnoÊci sk∏adki cz∏onkowskiej od cz∏onkóww sprawie:  terminu p∏atnoÊci sk∏adki cz∏onkowskiej od cz∏onkóww sprawie:  terminu p∏atnoÊci sk∏adki cz∏onkowskiej od cz∏onkóww sprawie:  terminu p∏atnoÊci sk∏adki cz∏onkowskiej od cz∏onków
Podkarpackiej Okr´gowej Izby AptekarskiejPodkarpackiej Okr´gowej Izby AptekarskiejPodkarpackiej Okr´gowej Izby AptekarskiejPodkarpackiej Okr´gowej Izby AptekarskiejPodkarpackiej Okr´gowej Izby Aptekarskiej

Na podstawie art. 27 pkt 1 i art. 64 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 19 kwietnia
1991 r. o izbach aptekarskich (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r. nr 136 poz. 856)
oraz Uchwa∏y  Nr V/28/2008 V Krajowego Zjazdu Aptekarzy z dnia 19 stycznia
2008 roku w sprawie ustalenia wysokoÊci cz´Êci sk∏adki cz∏onkowskiej odpro-
wadzanej przez okr´gowe izby aptekarskie na rzecz Naczelnej Izby Aptekar-
skiej, Podkarpacka Okr´gowa Rada  Aptekarska uchwala co nast´puje:

 § 1
1.Sk∏adki na rzecz Podkarpackiej Okr´gowej Izby Aptekarskiej nale˝y wp∏acaç
na konto POIA w terminie do 20 dnia ka˝dego miesiàca za dany miesiàc
kalendarzowy.
2. Sk∏adk´ cz∏onkowskà za miesiàc grudzieƒ nale˝y wp∏aciç do 15 grudnia
br., tak aby rok kalendarzowy pokrywa∏ si´ z rokiem bud˝etowym i by∏ rokiem
zamkni´tym.

§ 2
 Nieop∏acone w terminie sk∏adki cz∏onkowskie i koszty post´powania w przed-
miocie odpowiedzialnoÊci zawodowej podlegajà Êciàgni´ciu w trybie przepi-
sów o post´powaniu egzekucyjnym w administracji.

§ 3
  1.Ostateczny termin rozliczenia sk∏adek cz∏onkowskich przez Biuro POIA za
dany rok kalendarzowy up∏ywa 31 marca nast´pnego roku kalendarzowego.
2. Po up∏ywie w/w terminu nieop∏acone sk∏adki cz∏onkowskie podlegaç b´dà
Êciàgni´ciu w trybie przepisów o post´powaniu egzekucyjnym w administracji.

§ 4
 Uchwa∏a wchodzi w ˝ycie z dniem podj´cia z mocà obowiàzujàcà od 1 lipca
2010 roku.
            Sekretarz PORA                                                      Prezes PORA

              mgr Lidia Czy˝                                                   dr Aleksander Czarniawy
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UCHWA¸A NR 6UCHWA¸A NR 6UCHWA¸A NR 6UCHWA¸A NR 6UCHWA¸A NR 6
XXIV OKR¢GOWEGO ZJAZDU DELEGATÓWXXIV OKR¢GOWEGO ZJAZDU DELEGATÓWXXIV OKR¢GOWEGO ZJAZDU DELEGATÓWXXIV OKR¢GOWEGO ZJAZDU DELEGATÓWXXIV OKR¢GOWEGO ZJAZDU DELEGATÓW

PODKARPACKIEJ OKR¢GOWEJ IZBY APTEKARSKIEJPODKARPACKIEJ OKR¢GOWEJ IZBY APTEKARSKIEJPODKARPACKIEJ OKR¢GOWEJ IZBY APTEKARSKIEJPODKARPACKIEJ OKR¢GOWEJ IZBY APTEKARSKIEJPODKARPACKIEJ OKR¢GOWEJ IZBY APTEKARSKIEJ
w RZESZOWIEw RZESZOWIEw RZESZOWIEw RZESZOWIEw RZESZOWIE

z dnia  16 kwietnia 2009 rokuz dnia  16 kwietnia 2009 rokuz dnia  16 kwietnia 2009 rokuz dnia  16 kwietnia 2009 rokuz dnia  16 kwietnia 2009 roku

w sprawie: wysokoÊci sk∏adki cz∏onkowskiej od cz∏onków Podkarpackiejw sprawie: wysokoÊci sk∏adki cz∏onkowskiej od cz∏onków Podkarpackiejw sprawie: wysokoÊci sk∏adki cz∏onkowskiej od cz∏onków Podkarpackiejw sprawie: wysokoÊci sk∏adki cz∏onkowskiej od cz∏onków Podkarpackiejw sprawie: wysokoÊci sk∏adki cz∏onkowskiej od cz∏onków Podkarpackiej
Okr´gowej Izby AptekarskiejOkr´gowej Izby AptekarskiejOkr´gowej Izby AptekarskiejOkr´gowej Izby AptekarskiejOkr´gowej Izby Aptekarskiej

Na podstawie art. 27 pkt 1 i art. 64 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 19 kwietnia
1991 r . o izbach aptekarskich (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r. nr 136 poz.
856) oraz Uchwa∏y Nr V/28/2008 V Krajowego Zjazdu Aptekarzy z dnia 19
stycznia 2008 roku   w sprawie ustalenia wysokoÊci cz´Êci sk∏adki cz∏onkowskiej
odprowadzanej przez okr´gowe izby aptekarskie na rzecz Naczelnej Izby
Aptekarskiej, Okr´gowy Zjazd Delegatów uchwala co nast´puje:

§ 1

1. Kwota miesi´cznej sk∏adki na rzecz Podkarpackiej Okr´gowej Izby
Aptekarskiej wynosi:
1) dla  farmaceutów  wykonujàcych zawodu farmaceuty - 44,00 z∏
2) dla  farmaceutów  nie wykonujàcych zawodu farmaceuty - 11,00 z∏
a) dla farmaceutów w∏aÊcicieli i wspó∏w∏aÊcicieli: aptek, hurtowni,sk∏adu
konsygnacyjnego i punktu aptecznego, którzy zawiesili prowadzenie
dzia∏alnoÊci gospodarczej -11,00 z∏
b) dla farmaceutów zatrudnionych w aptekach, hurtowniach, sk∏adzie
konsygnacyjnym i punkcie aptecznym, przebywajàcych na d∏ugotrwa∏ym
zwolnieniu lekarskim - powy˝ej  30 dni - 11,00 z∏

2. Naliczenie wysokoÊci sk∏adki odbywa si´ na podstawie pisemnej informacji
sk∏adanej do biura Podkarpackiej Okr´gowej Izby Aptekarskiej przez
farmaceut´, w∏aÊciciela, wspó∏w∏aÊciciela apteki, hurtowni, punktu aptecz-
nego, sk∏adu konsygnacyjnego poczàwszy od daty zdarzenia potwierdzonej
dokumentem urz´dowym a w przypadku farmaceuty przebywajàcego na
d∏ugotrwa∏ym zwolnieniu lekarskim na podstawie kopii zaÊwiadczenia lekar-
skiego lub pisemnego potwierdzenia pracodawcy.
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 § 2

Sk∏adki na rzecz Podkarpackiej Okr´gowej Izby Aptekarskiej szczegó∏owo
opisane   w § 1 za dany rok kalendarzowy nale˝y wp∏aciç w terminie do dniawp∏aciç w terminie do dniawp∏aciç w terminie do dniawp∏aciç w terminie do dniawp∏aciç w terminie do dnia
20 stycznia nast´pnego roku kalendarzowego20 stycznia nast´pnego roku kalendarzowego20 stycznia nast´pnego roku kalendarzowego20 stycznia nast´pnego roku kalendarzowego20 stycznia nast´pnego roku kalendarzowego.

§ 3

Nieop∏acone w terminie sk∏adki cz∏onkowskie i koszty post´powania w przed-
miocie odpowiedzialnoÊci zawodowej podlegajà Êciàgni´ciu w trybie przepi-
sów o post´powaniu egzekucyjnym w administracji.

§ 4

Uchwa∏a wchodzi w ̋ ycie z dniem podj´cia z mocà obowiàzujàcà od 1 stycznia
2010 roku.

  Przewodniczàcy Zjazdu:                                      Sekretarze Zjazdu:
mgr farm. Robert Janocha    mgr farm. Stanis∏awa Go∏´biewska

             mgr farm. Maria Wójcik
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