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Z SZUFLADY NACZELNEGO

Ostatnie wydanie Biuletynu w tym roku. Wiele osób na koniec roku podsumowuje swoje osi¹gniêcia zarówno, te in plus, jak i te in
minus. Lubimy tak¿e w tym czasie wspominaæ wydarzenia z przemijaj¹cego roku. I tak, tradycyjnie, niech ka¿dy zrobi, kto tylko  ma na
to ochotê. Przecie¿ miêdzy innymi po to wymy�lono koniec roku. Ja osobi�cie, w swoim w³asnym imieniu i w imieniu redakcji Biule-
tynu  serdecznie dziêkuj, tym wszystkim kole¿ankom i kolegom, którzy przyczynili siê do wydawania Biuletynu i zamieszczania w
nim, zarówno materia³ów informacyjnych, jak i w³asnych spostrze¿eñ wspomnieñ, czy chocia¿by wyra¿ania swojego zdania. Czy jest
to ³atwe � niech ka¿dy, kto tak twierdzi, spróbuje zrobiæ to jeden raz.

Czy bêd¹c organem naszej Okrêgowej Rady spe³niamy za³o¿one cele? W tym zakresie my�lê, ¿e tak. Jednak jako forum �cierania
siê ró¿nych pogl¹dów i wyja�niania tzw. polityki samorz¹du zawodowego ja odczuwam w dalszym ci¹gu niedosyt.
W numerze, który dostajecie do rêki, s¹ miêdzy innymi materia³y z prac Rady i Prezydium, ale te¿ to, co jest kwintesencj¹ naszego
zawodowego ¿ycia - opisy wydarzeñ, wspomnienia o tych, którzy ju¿ odeszli. Nareszcie uda³o mi siê sprowokowaæ rzeczników do
opisania swych potyczek z przestrzeganiem weterynaryjnego prawa.
Mam nadziejê, ¿e niektóre osoby, które dotychczas wyrzuca³y do �mieci Biuletyn bez otwierania chocia¿by koperty, w któr¹ by³ zapa-
kowany, us³ysz¹ od swoich kole¿anek i kolegów, ¿e aby o czym� dyskutowaæ lub co� krytykowaæ, nale¿y najpierw siê z tym zapoznaæ.
Zawsze zak³adam, ¿e odchodz¹cy rok by³ gorszy od tego, który w³a�nie nadchodzi, wiêc tego w³a�nie WAM, drodzy Czytelnicy Biule-
tynu ¿yczê.

Andrzej Alweil
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Zgodnie z ustaw¹ z dnia 18 grudnia 2003 r. o zak³adach leczniczych dla zwierz¹t w dniu 31 grudnia 2005 r. mija termin
dostosowania do wymogów ustawowych wszystkich dotychczas dzia³aj¹cych zak³adów w oparciu o wpis do ewidencji dzia³al-
no�ci gospodarczej.
Jak pamiêtamy, szczegó³owe warunki weterynaryjne dla gabinetów, przychodni, lecznic, klinik i weterynaryjnych laboratoriów
diagnostycznych okre�laj¹ szczegó³owo stosowne rozporz¹dzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
W chwili oddawania do druku Biuletynu Informacyjnego �l.IL-W prawie po³owa zak³adów leczniczych dla zwierz¹t w woje-
wództwie �l¹skim nie dope³ni³a obowi¹zku rejestracji. Przyznaæ jednak nale¿y, ¿e z ka¿dym dniem liczba sk³adanych wnio-
sków gwa³townie wzrasta.
Wielokrotnie, tak¿e na ³amach Biuletynu, przypominali�my o konieczno�ci dostosowania zak³adów leczniczych dla zwierz¹t
do obowi¹zuj¹cych przepisów i dokonania ich rejestracji w okrêgowej izbie lekarsko-weterynaryjnej.
Dotychczasowe za�wiadczenia o wpisie do ewidencji dzia³alno�ci gospodarczej dokonane w odpowiednim urzêdzie miasta lub
gminy z dniem 1 stycznia 2006 r. zastêpuj¹ uchwa³y rejestracyjne podjête przez radê okrêgowej izby lekarsko-weterynaryjnej.
Brak dokumentu potwierdzaj¹cego rejestracjê zak³adu leczniczego uniemo¿liwi nabycie leków weterynaryjnych po dniu 1
stycznia 2006 r. W �wietle prawa dzia³alno�æ zak³adu leczniczego dla zwierz¹t bez nowej rejestracji bêdzie nielegalna ze wszyst-
kimi wynikaj¹cego z takiego stanu rzeczy skutkami.
St¹d te¿ po raz kolejny apelujê o rozwagê i rozs¹dek.
Wszystkie wnioski przyjête przez biuro �l.IL-W w 2005 r. bêd¹ natychmiast rozpatrzone. Rada �l¹skiej Izby Lekarsko-Wetery-
naryjnej wywi¹¿e siê ze swojego obowi¹zku.

Prezes Rady �l.IL-W
Micha³ Konopa

REJESTRACJA ZAK£ADÓW LECZNICZYCH
DLA ZWIERZ¥T

TERMIN MIJA Z DNIEM 31 GRUDNIA 2005 r.!

W WOJEWÓDZTWIE �L¥SKIM PRAWIE PO£OWA ZAK£ADÓW LECZNICZYCH
DLA ZWIERZ¥T NIE DOPE£NI£A OBOWI¥ZKU REJESTRACJI

PROTOKÓ£ Z V POSIEDZENIA RADY �L.IL-W
W KATOWICACH W DNIU 04.10.2005 r.

W dniu 04.10.05 r. odby³o siê Posiedzenie Rady �l.IL-W w
Katowicach. W posiedzeniu wziê³o udzia³ 14 cz³onków Rady oraz
zaproszeni go�cie: kol. M. Tomaszewski i kol. J. Smogorzewski.
Otwarcia obrad dokona³ prezes M. Konopa - przywita³ przyby-
³ych cz³onków Rady oraz go�ci. Nastêpnie prezes przypomnia³,
¿e w ostatnim okresie z Izby odeszli na zawsze kol. M. Ku�nicki,
kol. A. Gronowski, kol. J. Górski, kol. Z. Sroka. Cz³onkowie Rady
uczcili chwil¹ skupienia pamiêæ zmar³ych kolegów.

Nastêpnie odby³o siê g³osowanie nad przyjêciem porz¹dku
obrad (z poprawkami przyjêty jednog³o�nie), jak równie¿ przyjê-
to protokó³ z poprzedniej Rady. W czê�ci uchwa³odawczej przy-
jêto jedn¹ osobê z przeniesienia z innej izby, skre�lono 2 osoby w
zwi¹zku ze zrzeczeniem siê prawa wykonywania zawodu i czte-
rech kolegów w zwi¹zku ze zgonem. Wpisano do rejestru osób
upowa¿nionych do wystawiania paszportów 2 lekarzy weteryna-
rii. Rozpatrzono dwa wnioski w sprawie umorzenia sk³adek. Na-
stêpnie omówiono i dokonano wpisu do rejestru zak³adów leczni-
czych dla zwierz¹t 13 gabinetów weterynaryjnych i 4 przychodni
weterynaryjnych.

SK£ADKI, WYNAGRODZENIA ZA WYKONYWANIE CZYNNO�CI Z WYZNACZENIA I
REJESTRACJA

LECZNIC  ZDOMINOWA£Y POSIEDZENIE RADY �l.Il-W

W czê�ci informacyjnej z II Posiedzenia Krajowej Rady in-
formacjê z³o¿yli wspólnie prezes M. Konopa i kol. M. Tomaszew-
ski. M.in. omówiono rozporz¹dzenie Ministra Rolnictwa o wyso-
ko�ci op³at i wynagrodzenia za czynno�ci wykonywane z wyzna-
czenia, o wyst¹pieniu przez KRL-W o wykup G³ównej Biblioteki
Lekarskiej na wniosek Izby Lekarskiej oraz Izby Pielêgniarskiej.
Udzia³ Izby L-W mia³by wynosiæ 10% kwoty remontu i wykupu,
(trwaj¹ intensywne rozmowy na temat mo¿liwo�ci otrzymania
kredytów oraz pomocy z UE). Na temat powo³ania Komisji Pro-
blemowej oraz ugody z Izb¹ Warszawsk¹ w sprawie umorzenia
sk³adek. M. Konopa przekaza³ wiadomo�ci z drugiego dnia ob-
rad: o�rodek szkoleniowy w Wi�le � temat odroczono, przepro-
wadzono analizê zaleg³o�ci odprowadzaniu w sk³adek na rzecz
Izby Krajowej.  �l.IL-W reguluje swoje zobowi¹zania na bie¿¹co.
Omówiono zasady wydawania i rozliczania paszportów, w wol-
nych wnioskach zg³oszono wniosek, aby opracowaæ procedury
odno�nie rejestracji lecznic, poniewa¿ istnieje wiele problemów z
tym zwi¹zanych. Omówiono tak¿e opracowanie procedury o wy-
kre�leniu z rejestru lek.wet., którzy nie p³ac¹ sk³adek przez okres

NASZE SPRAWY
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12 miesiêcy i aktualizacjê instrukcji wystawiania paszportów.
Nastêpnie kol. Smogorzewski zapozna³ cz³onków Rady z pismem
Ministra Rolnictwa z dnia 29.09.05 r. wystosowanym do prezesa
Jakubowskiego. Minister proponuje nowe sk³adki za wykonanie
czynno�ci z wyznaczenia, które spowoduj¹ wzrost wydatków bu-
d¿etu o 11 mln. z³. KR na nadzwyczajnym zebraniu opracowa³a
swoje stanowisko, które odnosi siê ze zrozumieniem do sprawy i
zaakceptowa³a proponowane stawki, ale stoi na stanowisku, ¿e
rozporz¹dzenie musi byæ szybko podpisane i do 18.10.05 r. opu-
blikowane. Kol. Tomaszewski na�wietli³ sytuacjê jaka powsta³a
w powiatowych inspektoratach po przekazaniu pieniêdzy z WIW
do PIW.

W sprawach ró¿nych kol. Szlichta prosi³ o sprostowanie
uchwa³y Zjazdu odno�nie sk³adki dla emerytów. Prezes wyja�ni³,
¿e uchwa³a ta obwarowana jest b³êdem prawnym - nie uchyli³a
uchwa³y ze Szczyrku. Kolejn¹ poruszan¹ spraw¹ by³a organizacja
w dniu 22.10.05 r. �wiêta Lek. Wet � w Wi�le. Nastêpnie zastana-
wiano siê jak postêpowaæ z zak³adami, które s¹ zarejestrowane w
urzêdach gmin w sytuacji, kiedy zak³ad równie¿ jest zarejestro-
wany w Izbie, czy podmioty takie maj¹ siê wyrejestrowywaæ z
gmin. Czê�æ cz³onków KR stoi na stanowisku, ¿e nale¿y pozosta-
wiæ podwójne wpisy, poniewa¿ w innym przypadku podmiot traci
mo¿liwo�æ uzyskania ró¿nego rodzaju kredytów. Omówiono rów-
nie¿ problem wydawania paszportów bez upowa¿nienia przez
lek.wet. w nieistniej¹cej lecznicy � do wyja�nienia.

Otwarcia posiedzenia dokona³ prezes dr Micha³ Konopa, któ-
ry powita³ zebranych cz³onków Rady oraz go�ci. Nastêpnie zosta³
przeg³osowany porz¹dek obrad (z ma³ymi poprawkami) � jedno-
g³o�nie. Tym razem nie g³osowano przyjêcia protoko³u. W zwi¹z-
ku z jego brakiem, prze³o¿ono g³osowanie na nastêpne posiedze-
nie. Czê�æ uchwa³odawcz¹ rozpocz¹³ mec. Zenon Klatka, który
przedstawi³ swoje w¹tpliwo�ci i wyja�ni³ modyfikacje, które
wprowadzi³ do wzoru uchwa³y w sprawie stwierdzenia utraty pra-
wa wykonywania zawodu i skre�lenia z rejestru lekarza wetery-
narii, którego zad³u¿enie wynosi ponad 1 rok.

Nastêpnie przyst¹piono do uchwalenia 10 uchwa³  w sprawie
stwierdzenia utraty prawa wykonywania zawodu i skre�lenia z
rejestru �l.IL-W lekarzy weterynarii, którzy zalegaj¹ z p³aceniem
sk³adek cz³onkowskich ponad 1 rok, a mimo otrzymanych 3 we-
zwañ oraz listu ponaglaj¹cego od prezesa �l.IL-W nie uregulowa-
li swoich d³ugów (bêdzie on wyegzekwowany w drodze postêpo-
wania egzekucyjnego w administracji). W zwi¹zku z pismami wy-
ja�niaj¹cymi i z³o¿onymi deklaracjami uregulowania d³ugu przez
lek. wet., podjêcie uchwa³ w sprawie skre�lenia Rada postanowi³a
od³o¿yæ do ewentualnego rozpatrzenia na nastêpnym posiedze-
niu. Odrzucono pro�bê jednego lekarza i uchwalono tym samym
11 uchwa³ê w sprawie stwierdzenia utraty prawa wykonywania
zawodu i skre�lenia z rejestru.

Nastêpnie w zwi¹zku ze zgonem skre�lono z rejestru cz³on-
ków lek. wet. Mieczys³awa Cabana. Dokonano równie¿ skre�le-
nia w zwi¹zku z przeniesieniem na teren innych izb dwie osoby
oraz przyjêto do Izby 1 osobê z przeniesienia z innej izby. Kolejny
blok uchwa³ to uchwa³y w sprawie wpisu lekarza weterynarii do
rejestru lekarzy weterynarii upowa¿nionych do wydawania pasz-
portów oraz pobierania próbek w celu okre�lenia miana przeciw-
cia³ dla wirusa w�cieklizny (8 osób). W bloku uchwa³ w sprawie
wpisu zak³adów leczniczych dla zwierz¹t do ewidencji prowadzo-
nej przez �l¹sk¹ Izbê przyjêto 12 gabinetów weterynaryjnych i 8
przychodni.

WZÓR UCHWA£Y W SPRAWIE STWIERDZENIA UTRATY PRAWA WYKONYWANIA ZA-
WODU I SKRE�LENIA Z REJESTRU LEKARZY WETERYNARII, KTÓREGO ZAD£U¯ENIE

WOBEC IZBY JEST D£U¯SZE NI¯ ROK - ZOSTA£ OPRACOWANY

PROTOKÓ£ Z VI POSIEDZENIA RADY �L.IL-W
W KATOWICACH W DNIU 04.11.2005 r.

Kolejne uchwa³y to: w sprawie utworzenia zespo³u do spraw
opracowania s³ownika biograficznego lekarzy weterynarii regio-
nu �l¹skiego za lata 1945-2005. Rada zobowi¹za³a lek. wet. An-
drzeja Szlichtê do stworzenia takiego zespo³u; w sprawie powo³a-
nia do ¿ycia komisji likwidacyjnej niesprawnego lub zu¿ytego
sprzêtu w biurze �l¹skiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej oraz w
sprawie przekazania odsetek z rachunku bankowego �l.IL-W
�OKO� w ING Banku �l¹skim w 2005 r. na rzecz kosztów zwi¹-
zanych z wydawaniem Biuletynu Informacyjnego �l¹skiej Izby
Lekarsko-Weterynaryjnej (uchwa³y w Biuletynie).

Kolejnym punktem posiedzenia by³y pytania i odpowiedzi go-
�cia prezesa dr. n. wet. Tadeusza Jakubowskiego. Pytania doty-
czy³y bie¿¹cej pracy Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej, a
w szczególno�ci: z³o¿onej interpelacji do Ministerstwa Rolnictwa
w sprawie przed³u¿enia terminu dostosowania zak³adów leczni-
czych dla zwierz¹t do wymogów ustawy i rozporz¹dzeñ, dot. reje-
stracji ZLZ � nazwa, mo¿liwo�æ otwierania kilku zak³adów w jed-
nym pomieszczeniu, na temat �ptasiej grypy�.

W czê�ci �sprawy ró¿ne� dyskutowano o kontroli zak³adów
leczniczych dla zwierz¹t (odczytano pismo z zapytaniami jedne-
go z lekarzy weterynarii), przyjêto stanowisko Komisji Etyki, De-
ontologii i Historii Zawodu w sprawie kliniki na kó³kach � zosta-
³o odczytane stanowisko komisji. Omówiono i wybrano uczestni-
ków szkolenia rzeczników odpowiedzialno�ci zawodowej oraz
sêdziów S¹du Lekarsko-Weterynaryjnego w Spale.  Przy tej oka-
zji rozmawiano na temat mo¿liwo�ci spotkania podczas Rady z
sêdziami i rzecznikami na temat odpowiedzialno�ci zawodowej
oraz jako�ci spraw i ich sposobów rozpatrywania. Pokrótce omó-
wiono przebieg �wiêta Weterynarii � wady i zalety tego¿ spotka-
nia.

Na podstawie protoko³ów skrót sporz¹dzi³a M. Górska
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Uchwa³a  nr 416/IV/2005
Rady �l¹skiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej

w Katowicach
 z dnia  4 listopada 2005 r.

W sprawie powo³ania komisji likwidacyjnej niesprawnego lub zu¿ytego sprzêtu
w Biurze �l¹skiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej

Na podstawie art. 10 ust. 1 pkt.8 ustawy z dnia 21 grudnia 1990 r. o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weteryna-
ryjnych (Dz. U. z 2002 r. nr 187 poz. 1567 z pó�niejszymi zmianami) uchwala siê, co nastêpuje:

§ 1
1. Powo³uje siê komisjê likwidacyjn¹ niesprawnego lub zu¿ytego sprzêtu w Biurze �l¹skiej
    Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w sk³adzie:
    1/ Kol.  lek. wet. Krzysztof Orlik
    2/ Kol.  lek. wet. Andrzej Szlichta
    3/ Kol.  lek. wet. Ewa Wtorek
2. Komisja ze swego sk³adu dokona wyboru przewodnicz¹cego.
3. Wykonywanie zadañ przez komisjê bêdzie wynika³o z bie¿¹cych potrzeb w oparciu o
    obowi¹zuj¹ce przepisy finansowe.
4. Komisjê likwidacyjn¹ powo³uje siê w sk³adzie wymienionym w niniejszej uchwale na czas
   do koñca 2006 r.

UCHWA£Y RADY

Uchwa³a  nr 415/IV/2005
Rady �l¹skiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej

w Katowicach
z dnia  4 listopada 2005 r.

W sprawie powo³ania zespo³u do spraw opracowania s³ownika biograficznego lekarzy weterynarii
regionu �l¹skiego za lata 1945-2005

Na podstawie art. 10, ust. 1, pkt. 3 i 4 ustawy z dnia 21 grudnia 1990 r. o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-
weterynaryjnych (Dz.U. z 2002 r. nr 187 poz. 1567 z pó�niejszymi zmianami), po rozpatrzeniu wniosku  Andrzeja Szlichty,
dotycz¹cego opracowania  s³ownika biograficznego lekarzy weterynarii województwa �l¹skiego za lata 1945-2005 uchwala siê,
co nastêpuje:

§ 1

1. Upowa¿nia siê kol. Andrzeja Szlichtê do przygotowania propozycji sk³adu osobowego redakcji s³ownika biograficznego
lekarzy weterynarii województwa �l¹skiego za lata 1945-2005.
2. Zobowi¹zuje siê kol. Andrzeja Szlichtê do przygotowania wstêpnych za³o¿eñ redakcyjnych, wydawniczych i kosztowych,
dotycz¹cych s³ownika biograficznego lekarzy weterynarii województwa �l¹skiego za lata 1945-2005, w celu ich przed³o¿enia
Radzie �l.IL-W.

§ 2
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia.

Sekretarz Prezes
Lek. wet. Adam Paszek dr Micha³ Konopa

U z a s a d n i e n i e
Rada �l¹skiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej stoi na stanowisku, i¿ wydanie s³ownika biograficznego stanowiæ bêdzie wielki
wk³ad w wiedzê o zawodzie lekarza-weterynarii oraz przyczyni siê do integracji �rodowiska lekarsko-weterynaryjnego. Dlate-
go nale¿a³o post¹piæ, jak w sentencji niniejszej uchwa³y.
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Uchwa³a  nr 417/IV/2005
Rady �l¹skiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej

w Katowicach
z dnia  4 listopada 2005 r.

W sprawie przekazania odsetek z rachunku bankowego �l.IL-W �OKO� w ING Banku �l¹skim
w 2005 r. na rzecz kosztów zwi¹zanych z wydawaniem Biuletynu Informacyjnego �l¹skiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej.

Na podstawie art. 10 ust. 1 pkt. 8 ustawy z dnia 21 grudnia 1990 r. o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weteryna-
ryjnych (Dz. U. z 2002 r. nr 187, poz. 1567 z pó�niejszymi zmianami) uchwala siê, co nastêpuje:

§ 1

1. Kwotê uzyskan¹ z odsetek lokaty z³o¿onej przez �l.IL-W na rachunku bankowym �OKO�
    w ING Banku �l¹skim w 2005 r. przeznacza siê w ca³o�ci na pokrycie kosztów zwi¹zanych
    z wydawaniem Biuletynu Informacyjnego �l¹skiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej.
2. Kwota uzyskanych odsetek lokaty z³o¿onej przez �l.IL-W na rachunku bankowym �OKO�
    w ING Banku  �l¹skim w 2005 r. zostaje przypisana w bud¿ecie �l.IL-W na 2005 r.
    do pozycji dochodów i równocze�nie w tej samej wysoko�ci nastêpuje zwiêkszenie kwoty
    przeznaczonej na wydawanie Biuletynu Informacyjnego �l.IL-W.

§ 2

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia.

Sekretarz Prezes
Lek. wet. Adam Paszek dr Micha³ Konopa

U z a s a d n i e n i e
Maj¹c na wzglêdzie zapisy zawarte w cytowanych na wstêpie przepisach prawa mówi¹ce o sposobie gospodarowania finansami
i maj¹tkiem Izby nale¿a³o postanowiæ jak w sentencji niniejszej uchwa³y.

§ 2
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia.

Sekretarz Prezes
Lek. wet. Adam Paszek dr Micha³ Konopa

U z a s a d n i e n i e
Maj¹c na wzglêdzie zapisy zawarte w cytowanych na wstêpie przepisach prawa, mówi¹ce o sposobie gospodarowania finansa-
mi i maj¹tkiem Izby, nale¿a³o postanowiæ, jak w sentencji niniejszej uchwa³y.

UCHWA£Y RADY
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Minê³o ju¿ sze�æ miesiêcy pracy w
charakterze I zastêpcy Okrêgowego
Rzecznika Odpowiedzialno�ci Zawodo-
wej i pojawi³y siê pierwsze przemy�lenia,
którymi chcia³bym siê podzieliæ. Praca
rzecznika wydawa³aby siê z obserwacji
niezbyt trudn¹, jednak tak nie jest. Od
przejêcia pierwszej sprawy zaciska siê
wêze³ dezinformacji, który nale¿y rozwi¹-
zaæ i to nie drastycznie, metod¹ Aleksan-
dra Wielkiego, tylko spokojnie i rozwa¿-
nie, krok po kroku.

Po kilku sprawach, które prowadzê,
nasuwa siê pytanie: �sk¹d najczê�ciej po-
jawiaj¹ siê konflikty w relacji klient-lekarz
weterynarii?�. Kto� kiedy� powiedzia³, ¿e
b³êdów nie pope³niaj¹ ci, którzy nic nie
robi¹ i jest to bezwzglêdna prawda. Jed-
nak b³êdy s¹, dlatego starajmy siê pope³-
niaæ ich jak najmniej.

W kontaktach z lekarzami okazuje siê,
i¿ nie wszyscy zdaj¹ sobie sprawê, i¿
rzecznik nie jest obroñc¹ obwinionego le-
karza weterynarii, a tylko i wy³¹cznie
obroñc¹ zawodu lekarza weterynarii. Dla-
tego niestety zdarzaj¹ siê sytuacje, gdy

PIERWSZE SPRAWY - PIERWSZE PRZEMY�LENIA
PRAWID£OWO PROWADZONA KSI¥¯KA LECZENIA ZWIERZ¥T

NIE JEST DOWODEM B£ÊDU W SZTUCE. MO¯E BYÆ DOWODEM BRAKU TEGO B£ÊDU

Rzecznik musi przyznaæ racjê skar¿¹cemu
i wyst¹piæ przeciwko obwinionemu leka-
rzowi weterynarii. Takich sytuacji ¿yczê
sobie jak najmniej, gdy¿ nie nale¿¹ one do
przyjemnych.

Po przeanalizowaniu tych kilku spraw,
które mia³em okazjê rozpatrywaæ okazuje
siê, i¿ podstawowym problemem jest nie-
prawid³owo prowadzona ksi¹¿ka leczenia
zwierz¹t. Ka¿dy z oskar¿onych lekarzy
ustawê nakazuj¹c¹ prowadzenie ksi¹¿ki
interpretuje na swój sposób, wygodny tyl-
ko i wy³¹cznie dla siebie. To powoduje, ¿e
w sytuacji, kiedy dowodem w sprawie jest
wpis z ksi¹¿ki leczenia zwierz¹t, poja-
wiaj¹ siê podstawowe braki, które trudno
wyja�niæ osobie skar¿¹cej. Dla niej sytu-
acja jest prosta i jednoznaczna: �brak wpi-
su zwi¹zany jest z zatajeniem informacji
lub z celow¹ dezinformacj¹ w celu ukrycia
pope³nionego b³êdu�. Trudno w takiej sy-
tuacji wybroniæ z zarzutów obwinionego
lekarza. Pamiêtajmy, i¿ papier jest cierpli-
wy i wiele informacji mo¿e znie�æ i pomie-
�ciæ. Piszmy w ksi¹¿ce leczenia zwierz¹t
informacje niezbêdne wymagane ustaw¹,

a w sytuacjach trudnych uzupe³niajmy o
dodatkowe opisy w uwagach. Tak prowa-
dzona ksi¹¿ka bêdzie dzia³aæ w obronie
nas samych, a nie przeciw nam.

Drugim podstawowym problemem
pojawiaj¹cym siê w konfliktach miêdzy
klientem i lekarzem jest brak chêci poro-
zumienia, a przede wszystkim brak nawi¹-
zania konstruktywnego dialogu z klien-
tem. Pamiêtajmy, i¿ nasz zawód jest zawo-
dem us³ugowym i nie mo¿emy selekcjo-
nowaæ sobie klientów wed³ug naszego
uznania. Musimy przyj¹æ wszystkich, któ-
rzy do nas trafi¹ i po�wiêciæ im tyle samo
czasu. Stara zasada handlowa mówi:
�klient ma zawsze racjê�. I nawet, je¿eli
tak nie jest starajmy siê minimalizowaæ
konflikt, a nie przedstawiaæ siebie jako
osobê wszechwiedz¹c¹ i wszechmog¹c¹.
Poza tym unikniemy konfliktów, je¿eli
zdamy sobie sprawê z jednej podstawowej
prawdy, i¿ medycyna, obojêtnie czy ludz-
ka czy te¿ weterynaryjna, ma swoje grani-
ce, których nawet, je¿eli mamy o sobie
wysokie mniemanie, nie przekroczymy.

Piotr �ciga³a

NASZE SPRAWY

NIECH ¯YJE KAPITALIZM!

Pochodzê z pokolenia, któremu przez
wiele lat obrzydzano gospodarkê wolno-
rynkow¹ i zasady kapitalistycznego pro-
wadzenia przedsiêbiorstw. Dzi� sam je-
stem przedsiêbiorc¹ (bez wzglêdu na to, co
na ten temat mówi ustawa o zak³adach
leczniczych dla zwierz¹t) i kierujê siê w
mojej dzia³alno�ci nie tylko korzy�ci¹ mo-
ich pacjentów i ich w³a�cicieli, ale tak¿e
swoim dobrem, bo przecie¿ w przeciw-
nym razie moja praca doprowadzi³aby
mnie do �mierci g³odowej. Chyba wiêk-
szo�æ lekarzy weterynarii wykonuj¹ca za-
wód na w³asny rachunek w podobny spo-
sób podchodzi do swojej dzia³alno�ci
Uwa¿am, ¿e to zdrowe i nie chcia³bym
wróciæ do weterynarii sprzed 1990 roku..

Tak te¿ do sprawy podszed³ na pocz¹t-
ku lat dziewiêædziesi¹tych mój serdeczny
kolega jeszcze z lat studenckich, znany wi-
zjoner i konsekwentny realizator swoich
studenckich marzeñ � Dzidek. Jak w la-
tach m³odo�ci postanowi³ wybudowaæ
w³asny dom, tak te¿ uczyni³, jak postano-

wi³ posiadaæ w³asn¹ firmê, tak te¿ uczyni³,
jak postanowi³ mieæ udane dzieci, tak te¿
uczyni³, tym razem nie sam oczywi�cie.
Od pocz¹tku �polskiego kapitalizmu�
swoj¹ dzia³alno�æ weterynaryjn¹ skupi³ na
lecznictwie g³ównie zwierz¹t hodowla-
nych i prowadzeniu hurtowni preparatów
weterynaryjnych. Po wej�ciu w ¿ycie
przepisu uniemo¿liwiaj¹cego prowadze-
nie takich dwóch dzia³alno�ci równocze-
�nie, skupi³ siê ca³kowicie na tworzeniu
hurtowni �przyjaznej� lekarzom wetery-
narii. Jego firma z jednej z wielu sta³a siê
jedn¹ z najwiêkszych, najprê¿niej rozwi-
jaj¹cych siê hurtowni weterynaryjnych na
�l¹sku.

Dzidka nie opuszcza³y jego �wizje�.
D¹¿y³ do utworzenia firmy, której udzia-
³owcami byliby lekarze weterynarii. Jed-
nak chêtnych do realizacji takiej formy
spó³ki by³o niewielu. Niezra¿ony tym Dzi-
dek aktywnie uczestniczy³ w szeroko ro-
zumianym �¿yciu weterynaryjnym�. Po-
maga³ firmom i osobom fizycznym, orga-

nizowa³ spotkania jako on sam i jego fir-
ma lub wspólnie z innymi firmami i orga-
nizacjami. Praktycznie nie by³o miesi¹ca,
w którym nie odbywa³oby siê spotkanie z
jego udzia³em.

Jednak jego wizjonerstwo i naiwno�æ
spowodowa³y uzale¿nienie od wiêkszej
ogólnokrajowej firmy, której nie intereso-
wa³y poczynania Dzidka, przyjaciela leka-
rzy weterynarii. W tym geszefcie liczy siê
zysk i zdobywanie rynku! Najpierw prze-
sta³ byæ w³a�cicielem swojej firmy � zo-
sta³ jej kierownikiem. A od pocz¹tku 2006
roku nie bêdzie Dzidka w ogóle w firmie,
któr¹ stworzy³, w firmie, w której realizo-
wa³ swoj¹ pasjê zawodow¹ i spo³eczn¹.
Zosta³ zwolniony za porozumieniem
stron!

Kto� inny bêdzie spo¿ywa³ owoce z
ogrodu stworzonego i wypielêgnowanego
przez lekarza weterynarii. Jest du¿e praw-
dopodobieñstwo, ¿e w krótkim czasie bê-
dzie to firma zagraniczna. Da zarobiæ kil-
ku polskim osobom, ale zyski i rozwój nie

CZY W WETERYNARII POWINIEN PRZEWA¯AÆ
AGRESYWNY, �PRAWDZIWY� KAPITALIZM?
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Zdecydowana wiêkszo�æ lekarzy we-
terynarii pracuj¹cych na �l¹sku  to absol-
wenci Wydzia³u Medycyny Weterynaryj-
nej we Wroc³awiu. To wielce zas³u¿ony
wydzia³, zarówno w zakresie kszta³cenia
studentów i kszta³cenia podyplomowego
lekarzy weterynarii, jak i w zakresie wyni-
ków prac badawczych.
Wydzia³ we Wroc³awiu posiada tradycje
siêgaj¹ce 1881 r., w którym powsta³a
lwowska uczelnia weterynaryjna. Bezpo-
�rednio po wojnie, w 1945 r. wielu lwow-
skich pracowników naukowo-dydaktycz-
nych, a tak¿e czê�æ personelu pomocni-
czego znalaz³a nowe miejsce do ¿ycia i
pracy w pe³nym jeszcze zgliszczy Wroc³a-
wiu. W mie�cie, które jednak dawa³o na-
dziejê wolnego i lepszego jutra, w mie�cie,
w którym mo¿na by³o od podstaw budo-
waæ weterynaryjn¹ uczelniê. To w³a�nie
od tamtego czasu minê³o 60 lat. Nie zapo-
mniano o tej rocznicy i st¹d w dniu 19 li-
stopada 2005 r. odby³a siê uroczysto�æ ju-
bileuszu 60-lecia Wydzia³u Medycyny
Weterynaryjnej, a jednocze�nie 60-lecia
administracji i praktyki weterynaryjnej na
Dolnym �l¹sku. Organizatorami uroczy-
sto�ci by³ Rektor i Senat Akademii Rolni-
czej we Wroc³awiu, Dziekan i Rada Wy-
dzia³u Medycyny Weterynaryjnej oraz
Dolno�l¹ska Izba Lekarsko-Weterynaryj-
na.
Ju¿ o godz. 8.30 w gmachu g³ównym Aka-
demii Rolniczej przy ulicy Norwida ods³o-
niêto pami¹tkow¹ tablicê po�wiêcon¹ pra-
cownikom technicznym i pedlom Akade-
mii Medycyny Weterynaryjnej we Lwo-
wie, którzy wspó³tworzyli wydzia³.
O godzinie 10.00 w piêknej Auli Leopol-
dyñskiej Uniwersytetu Wroc³awskiego
odby³a siê g³ówna czê�æ uroczysto�ci. W
rytm muzyki Fryderyka Chopina do Auli
Leopoldyñskiej wprowadzono sztandary,

za którymi kroczyli cz³onkowie Rady Wy-
dzia³u Medycyny Weterynaryjnej, Dzie-
kan wydzia³u, zaproszeni dziekani wy-
dzia³ów weterynaryjnych w Polsce, a tak-
¿e go�cie z Ukrainy, Holandii, S³owacji i
Niemiec. Korowód koñczyli rektorzy i
prorektorzy z innych wroc³awskich uczel-
ni z rektorem Akademii Rolniczej we
Wroc³awiu prof. dr. hab. Micha³em Ma-
zurkiewiczem. Urok tej chwili podkre�la³a
nie tylko niezwyk³o�æ Auli Leopoldyñ-
skiej, ale tak¿e muzyka i barwne, jak¿e
ró¿norodne i ciekawe stroje dziekanów
oraz rektorów, stanowi¹ce o d³ugoletnich
tradycjach akademickich.
Uroczysto�æ prowadzi³ Rektor Akademii
Rolniczej we Wroc³awiu - prof. dr hab.
Micha³ Mazurkiewicz oraz Dziekan Wy-
dzia³u - prof. dr hab. Bo¿ena Obmiñska-
Mrukowicz. Po otwarciu uroczysto�ci
przez Rektora, dokonano nadania tytu³u
doktora honoris causa profesorowi Andre-
asowi Stolle z Instytutu Higieny ̄ ywno�ci
i Ochrony Konsumenta Uniwersytetu Lu-
dwika-Maksymiliana w Monachium. Ko-
laudacjê przedstawi³ prof. dr. hab. Eryk
Adamczyk. Bezpo�rednio po nadaniu ty-
tu³u prof. dr hab. Andreas Stolle wyg³osi³
wyk³ad okoliczno�ciowy na temat higieny
¿ywno�ci w medycynie weterynaryjnej
oraz jej perspektyw. Streszczenie wyk³adu
wyg³oszonego w jêzyku niemieckim
otrzyma³ ka¿dy uczestnik. To by³ bardzo
ciekawy wyk³ad, walcz¹cy z niektórymi,
bardzo z³ymi przyzwyczajeniami, tak¿e
niektórych naszych urzêdników.
Dziekan Wydzia³u Medycyny Weteryna-
ryjnej przedstawi³a nastêpnie osi¹gniêcia
placówki od chwili jej powstania we Wro-
c³awiu. A¿ trudno uwierzyæ, ¿e wykszta³-
cono we Wroc³awiu ok. 6 tys. lekarzy we-
terynarii i nadano prawie 500 tytu³ów dok-
tora nauk weterynaryjnych.

Szczegó³owo, choæ na miarê krótkiego
czasu wyk³adu, osi¹gniêcia naukowe wy-
dzia³u przedstawi³ prof. dr hab. Tadeusz
Garbuliñski. Wyk³ad spotka³ siê z ogrom-
nie ¿yczliwym przyjêciem, a profesora na-
grodzono d³ugimi brawami za bardzo hu-
manistyczne i wa¿ne przes³ania  wyk³adu,
który jednocze�nie uzmys³owi³ skalê do-
konañ pracowników wydzia³u.
Pocz¹tki weterynaryjnej dzia³alno�ci w
zakresie administracji i praktyki weteryna-
ryjnej na Dolnym �l¹sku przedstawi³ z ko-
lei w wyk³adzie prezes Rady Dolno�l¹-
skiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej kol.
Jan Dorobek. Tak¿e i tu s³uchano wyk³a-
dowcy z uwag¹, kiedy wraca³ do chwil mi-
nionych i tych ju¿ nam bli¿szych.
W czasie uroczysto�ci wrêczono Medal
Pami¹tkowy Rektorowi Wy¿szej Szko³y
Weterynaryjnej w Koszycach - prof. dr.
hab. Mieczys³awowi Cabadajowi. Rektor
naszej uczelni wrêczy³ te¿ trzy odznaki
�Zas³u¿ony dla Akademii Rolniczej we
Wroc³awiu� Otrzymali je: prof. dr hab.
Maria Niko³ajczuk, prof. dr hab. Eryk
Adamczyk oraz dr Andrzej Mazur.
Wrêczono tak¿e siedem odznaczeñ  �Za
zas³ugi dla samorz¹du lekarsko-weteryna-
ryjnego � Meritus�. Odznaki wrêczy³ wi-
ceprezes KRL-W dr Miros³aw Tomaszew-
ski, a jednym z nagrodzonych by³ po-
wszechnie znany, zas³u¿ony i lubiany,
by³y wojewódzki lekarz weterynarii � dr
Kazimierz £osieczka.
Uroczysto�æ u�wietni³ w sposób wyj¹tko-
wy wystêp chóru Uniwersytetu Wroc³aw-
skiego �Gaudium� pod dyrekcj¹ Alana
Urbanka.
Po zakoñczeniu czê�ci oficjalnej uczestni-
cy zgromadzili siê w Oratorium Maria-
num, gdzie ju¿ w niczym nieskrêpowanej
atmosferze wymieniano pogl¹dy, spotyka-
no dawnych przyjació³, dyskutowano o za-

60 LAT WYDZIA£U MEDYCYNY WETERYNARYJNEJ
WE WROC£AWIU

bêdzie dotyczy³ ani polskich lekarzy wete-
rynarii, ani Polski w ogóle. Takie s¹ regu³y
kapitalistycznej gospodarki.
Najczê�ciej tworzymy jedno, dwuosobo-
we firemki weterynaryjne, czekaj¹c z nie-
pokojem na dzieñ jutrzejszy. Odchodzenie
na etat do innych firm, niekoniecznie
zwi¹zanych z weterynari¹, praca tylko w
formie kilkugodzinnego tygodniowo dora-
biania sobie w weterynarii, to nasza co-

dzienno�æ.
W du¿ych miastach egzystencja z ma-

³ymi szansami na rozwój, na prowincji
uzale¿nienie od prac zleconych i karko-
³omne poczynania, by po³¹czyæ za³atwie-
nie zg³oszeñ z akcjami monitoringowymi
wymuszanymi za marne grosze i bada-
niem w zak³adach ubojowych i przetwór-
czych na granicy lub poza granic¹ obowi¹-
zuj¹cych przepisów. To w³a�nie polski ka-

pitalizm. Czy wiêc dziwne, ¿e nasz kolega
tak zosta³ potraktowany? My�lê, ¿e jednak
dziwne. Ciekawe, co w tym kontek�cie
mo¿e oznaczaæ has³o �solidarno�æ zawo-
dowa�?
My�lê i mam ogromn¹ nadziejê, ¿e Dzi-
dek nie zniknie ze �l¹skiej weterynarii, ale
Jego casus niech stanowi memento dla
m³odego polskiego kapitalizmu.
Niech ¿yje kapitalizm?

Na koniec roku filozofowa³ � Andrzej Alweil
Listopad 2005

TRUDNO UWIERZYÆ, ¯E WYDZIA£ WYKSZTA£CI£ 6 TYS. LEKARZY WETERYNARII
I NADA£ 500 TYTU£ÓW DOKTORA NAUK WETERYNARYJNYCH

NASZE SPRAWY
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Podobnie, jak w poprzednich latach lekarze weterynarii na
�l¹sku tradycyjnie spotkali siê na �wiêcie Weterynaryjnym. Tym
razem na miejsce spotkania wyznaczono go�cinn¹ Wis³ê.

W przededniu �wiêta w dniu, 21 pa�dziernika br. odby³ siê
Konwent Prezesów Okrêgowych Rad Lekarsko-Weterynaryj-
nych, zwo³any przez jego przewodnicz¹cego, prezesa Rady �l¹-
skiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej -  Micha³a Konopê. Zapro-
szenie do O�rodka Szkoleniowo-Wypoczynkowego KRL-W  w
Wi�le Jawornik przyjêli i uczestniczyli w konwencie prezesi: kol.
Tadeusz Jakubowski � Izba Warszawska, kol. Wac³aw Czaja �
Izba Ma³opolska,  kol. Jan Dorobek � Izba Dolno�l¹ska,  kol. To-
masz Górski � Izba Lubelska, kol. Andrzej Juchniewicz � Izba
Kaszubsko-Pomorska, kol. Jacek Karwacki � Izba �wiêtokrzy-
ska, kol. Tadeusz Perskiewicz � Izba Zachodniopomorska, kol.
Krzysztof Strawa � Izba Podkarpacka, kol. Bartosz Winiecki �

�WIÊTO WETERYNARII
KONWENT PREZESÓW

WIS£A, 21-22 PA�DZIERNIKA 2005 r.

wodzie weterynaryjnym, a przede wszyst-
kim o ukochanej przez nas Alma Mater.

Uroczysto�æ zgromadzi³a wielu wzru-
szonych absolwentów wroc³awskiego wy-
dzia³u. W ich imieniu g³os zabra³ prof. dr
hab. Marian Truszczyñski. W�ród go�ci
zaproszonych widzia³o siê wielu znanych
w Polsce lekarzy weterynarii, przybyli
wojewódzcy lekarzy weterynarii z Wro-
c³awia, Szczecina, Poznania, Zielonej
Góry i Opola. Przybyli tak¿e prezesi okrê-
gowych izb lekarsko-weterynaryjnych z
Poznania, Katowic, Opola, Bydgoszczy i

oczywi�cie z Wroc³awia. Krajow¹ Radê
Lekarsko-Weterynaryjn¹ reprezentowa³
nasz kolega � dr Miros³aw Tomaszewski.
Po przerwie o godzinie 16.00 odby³o siê w
Auli im. Jana Paw³a II  seminarium � �We-
terynaria, literatura i kultura�. W czasie se-
minarium prof. Teresa Zaniewska z
SGGW w Warszawie przedstawi³a temat �
�Symbol zwierzêcia w kulturze europej-
skiej�, ks. prof. Józef Pater, rektor PWT
we Wroc³awiu � Wk³ad cystersów w roz-
wój cywilizacyjny �l¹ska, prof. W³ady-
s³aw Dynak z Uniwersytetu Wroc³awskie-

go � �Zwierzêta dziko ¿yj¹ce w jêzyku i
literaturze polskiej� oraz prof. Marek Ho-
uszka z AR Wroc³aw � �My i zwierzêta�.
Jednocze�nie uczestnikom seminarium to-
warzyszy³a wystawa doktora Jerzego Bo-
rowca pod has³em - �Pejza¿ i architektura
Dolnego �l¹ska�.
W sposób wyj¹tkowy obchodzili�my uro-
czysto�æ 60-lecia Wydzia³u Medycyny
Weterynaryjnej we Wroc³awiu.. Tak po-
stêpuje akademicka wspólnota. Tak two-
rzy siê wiêzi i tradycje zawodowe.

Micha³ Konopa

STAN REALIZACJI ZADAÑ SAMORZ¥DU ZAWODOWEGO LEKARZY WETERYNARII
I AKTUALNE PROBLEMY - TO G£ÓWNE TEMATY KONWENTU PREZESÓW

NASZE SPRAWY

Izba Kujawsko-Pomorska i kol. S³awomir Wirski � Izba Lubuska.
Obrady Konwentu odby³y siê z udzia³em Prezydium Rady

�l¹skiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej, a jego tematem  by³y ak-
tualne problemy i stan  realizacji zadañ samorz¹du zawodowego
lekarzy weterynarii. Dyskutowano i wymieniano do�wiadczenia
w zakresie rejestracji zak³adów leczniczych dla zwierz¹t i prowa-
dzenia nadzoru nad zak³adami leczniczymi dla zwierz¹t. Prezesi
wymienili uwagi dotycz¹ce postêpowania przy wyznaczaniu le-
karzy weterynarii do znakowania zwierz¹t towarzysz¹cych oraz
wydawania im paszportów. Stwierdzono, ¿e obecna instrukcja
Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej w powy¿szym zakresie
powinna byæ aktualizowana. Dyskutowano w czasie posiedzenia
Konwentu o sposobie rejestracji lekarzy weterynarii w poszcze-
gólnych izbach i konieczno�ci jak najszybszego wdro¿enia pro-
gramu komputerowego umo¿liwiaj¹cego utworzenie centralnego
rejestru lekarzy weterynarii RP.

Ka¿dy uczestnik Konwentu otrzyma³ obowi¹zuj¹ce rozporz¹-
dzenia Ministra Zdrowia i Opieki Spo³ecznej, dotycz¹ce kszta³ce-
nia ustawicznego lekarzy medycyny oraz farmaceutów. Dyskusja
dotyczy³a za�, na podstawie do�wiadczeñ tych grup zawodowych,
nadania kierunku naszym pracom w zakresie kszta³cenia usta-
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wicznego lekarzy weterynarii. Omówiono równie¿ wykonywanie
bie¿¹cych prac przez poszczególne biura okrêgowych izb lekar-
sko-weterynaryjnych oraz, niestety krótko, zagadnienie zwi¹zane
z ustalaniem wysoko�ci sk³adek cz³onkowskich i odprowadza-
niem na rzecz KIL-W odpowiedniej czê�ci tej sk³adki. Na pro�bê
kol. Tadeusz Jakubowskiego wprowadzono do programu punkt
dotycz¹cy aktualnych strategicznych zadañ samorz¹du, w tym ne-
gocjacji z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie
zmiany rozporz¹dzenia o wysoko�ci wynagrodzenia za czynno�ci
zlecone, zwiêkszenia finansowania Inspekcji Weterynaryjnej oraz
realizacji uchwa³y zjazdu w Toruniu o odst¹pieniu od podpisywa-
nia umów dotyczacych wykonywania zadañ zwi¹zanych z moni-
toringiem brucelozy, gru�licy i enzootycznej bia³aczki byd³a.

Z kolei na wniosek prezesa Bartosza Winieckiego podjêto te-
mat utrzymania przez Krajow¹ Izbê O�rodka Szkoleniowo-Wy-
poczynkowego w Wi�le. W tym celu postanowiono przygotowaæ
wstêpne za³o¿enia do powo³ania fundacji, za� nasza Izba przyjê³a
zobowi¹zanie do kontynuowania rozmów z odpowiednimi w³a-

dzami w celu ewentualnego zakupu o�rodka przez Krajowy Sa-
morz¹d Lekarzy Weterynarii.

Bardzo d³ugo dyskutowano o bie¿¹cej sytuacji w zawodzie.
By³ to jeden z najbardziej pracowitych Konwentów Prezesów od
czasu, gdy to nieformalne zgromadzenie podjê³o dzia³alno�æ.

Nastêpnego dnia uczestnicy Konwentu, do których do³¹czyli
dwaj wiceprezesi Izby Opolskiej wraz z cz³onkami naszej Izby
spotkali siê w Willi Almira w Wi�le. Go�ciem honorowym �l¹-
skiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej by³ prof. dr hab. Marek Ho-
uszka z Wydzia³u Medycyny Weterynaryjnej Akademii Rolniczej
we Wroc³awiu.
W czê�ci oficjalnej spotkania w Willi Almira, po otwarciu uro-
czysto�ci przez prezesa Rady �l.IL-W Micha³a Konopê, dokona-
no wrêczenia prawa wykonywania zawodu grupie m³odych leka-
rzy weterynarii, absolwentów wydzia³ów medycyny weterynaryj-
nej. W obecno�ci prezesa �l.IL-W prawo wykonywania zawodu
wrêczali wiceprezesi KRL-W: kol. Miros³aw Tomaszewski i kol.
Wac³aw Czaja.

Bezpo�rednio po tym  uczestnicy uroczysto�ci wys³uchali bardzo
ciekawego wyk³adu prof. dr. hab. Marka Houszki na temat
�Etyczne rozdro¿a relacji cz³owiek-zwierzê�. Przez chwilê wró-
cili�my do rzeczywisto�ci, w czasie, gdy pan Tomasz U�ciski,
dyrektor Towarzystwa ubezpieczeniowego INTER POLSKA SA
przedstawia³ nie tylko ofertê firmy, ale i konieczno�æ ubezpiecze-
nia siê przy wykonywaniu zawodu lekarza weterynarii. Jak zwy-
kle trwa³y kuluarowe rozmowy, zarówno w przerwie spotkania,
jak i w O�rodku Szkoleniowo-Wypoczynkowym w Wi�le Jawor-
nik. Tam bowiem wszyscy uczestnicy uroczysto�ci spotkali siê na
ma³ym poczêstunku. Mi³a atmosfera i góralska muzyka towarzy-
szy³a zebranym. Niektórzy zabawili w Wi�le bardzo d³ugo. ¯a³o-
waæ nale¿y jedynie, ¿e frekwencja uczestników by³a nieco ni¿sza
ni¿ oczekiwano.

W tym miejscu pragnê równie¿ podziêkowaæ wszystkim, któ-
rzy przyczynili siê do organizacji �wiêta Weterynaryjnego. Dziê-
kujê za go�cinno�æ Pani Ma³gorzacie Pastucha � Kierownikowi
O�rodka Szkoleniowo-Wypoczynkowego w Wi�le, dziêkujê na-
szym sponsorom: Panu Prezesowi Franciszkowi Juroszkowi �
PZH JurGast i Panu Adamowi Solichowi � w³a�cicielowi firmy
�Solwet� w Bielsku-Bia³ej. Trud wielu Kole¿anek i Kolegów po-
zwoli³ na sprawn¹ organizacjê zarówno Konwentu Prezesów, jak
i naszego �wiêta Weterynaryjnego.

Micha³ Konopa
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Przedstawiamy Komunikat G³ównego Inspektora Farmaceutycznego
z dnia17 pa�dziernika 2005 r. w sprawie nowych zasad wytwarzania, przetwarzania, przerobu,

obrotu hurtowego i detalicznego oraz stosowania Ketaminy, w zwi¹zku z wej�ciem w ¿ycie ustawy
z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdzia³aniu narkomanii /Dz. U. Nr 179, poz. 1485/.

G£ÓWNY INSPEKTOR
  FARMACEUTYCZNY
        Dorota Dulian

GIF-N-P/4701/148/2005 Warszawa, 17.10.2005

KOMUNIKAT nr 9
G£ÓWNEGO INSPEKTORA FARMACEUTYCZNEGO

z dnia 17 pa�dziernika 2005 r.

G³ówny Inspektor Farmaceutyczny przypomina, i¿ w zwi¹zku z wej�ciem w ¿ycie od dnia 04.10.2005 r.

ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdzia³aniu narkomanii (Dz. U. 2005 Nr 179, poz. 1485) – Ketamina

(2-(2-chlorofenylo)-2-(metyloamino)-cykloheksan) zosta³a wpisana na listê substancji psychotropowych grupy II-P.

W zwi¹zku z powy¿szym na podmiotach prowadz¹cych wytwarzanie, przetwarzanie, przerób, obrót hurto-

wy i detaliczny, a tak¿e stosuj¹cych Ketaminê spoczywa obowi¹zek uzyskania stosownego zezwolenia b¹d� zgody

w tym zakresie.

Wszyscy przedsiêbiorcy, którzy przed 04.10.2005 r. weszli w posiadanie Ketaminy, a nie posiadali na pod-

stawie dotychczasowych przepisów zezwolenia b¹d� zgody, musz¹ wyst¹piæ do w³a�ciwych organów Pañstwowej

Inspekcji Farmaceutycznej o uzyskanie stosowanych zezwoleñ  lub zgód w zale¿no�ci od podejmowanych operacji.

Do czasu uzyskania stosownych decyzji wszelkie dzia³ania z u¿yciem Ketaminy s¹ zabronione.

Tryb sk³adania wniosku i uzyskania zezwolenia, zgodnie z art. 89 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciw-

dzia³aniu narkomanii, okre�laj¹ do czasu wydania nowych aktów wykonawczych przepisy rozporz¹dzeñ wydane na

podstawie delegacji do ustawy o przeciwdzia³aniu narkomanii z dnia 24 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 24, poz. 198 z

pó�niejszymi zmianami).

Podpis nieczytelny

NASZE SPRAWY
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Tak jak kurczak � ten z fermy smakuje
inaczej ni¿ ten z wiejskiego podwórka, tak
i karp hodowany w stawach hodowlanych
znacznie odbiega smakiem od karpia �le-
�nego�. Ten �le�ny� � pochodz¹cy z jed-
nego z czterech w Polsce gospodarstw ry-
backich Lasów Pañstwowych � mo¿na by
powiedzieæ, ¿e jest ekologiczny. Co to
znaczy? O odpowied� poprosi³am pana
Zygmunta Kubicê � dyrektora Gospodar-
stwa Rybackiego LP w ¯orach, jednego z
trzech zlokalizowanych na terenie RDLP
w Katowicach.

- O walorach smakowych ryb decy-
duje przede wszystkim jako�æ wody oraz
paszy. Wiêkszo�æ stawów hodowlanych za-
silanych wod¹ z rzek jest nara¿ona na za-
nieczyszczenie substancjami, które mog¹
tam trafiæ w postaci �cieków bytowych, lub
pozosta³o�ci po stosowaniu �rodków che-
micznych w rolnictwie.
W stawach �ródle�nych, w których hodo-
wane s¹ nasze karpie woda pochodzi ze
zlewni �ródle�nej, czyli nie jest nara¿ona
na zanieczyszczenia wymienione powy¿ej.
W przypadku, gdy odczyn wody (pH) w na-
szych stawach jest niew³a�ciwy dla ho-
dowli karpia dodajemy do wody wapna.
Na odczyn wody zasadniczy wp³yw wywie-
ra �ció³ka le�na oraz opadaj¹ce li�cie i
igliwie.

WIGILIJNA RYBA

Z WIECZERZ¥ WIGILIJN¥ KOJARZY SIÊ WIELE ZWYCZAJÓW I RYTUA£ÓW. I CHOÆ W
ZALE¯NO�CI OD REGIONU, NA WIGILIJNYM STOLE POJAWIA SIÊ BARSZCZ, ZUPA

GRZYBOWA, KUTIA, CZY MOCZKA, TO CHYBA NIEZALE¯NIE OD GEOGRAFII,
KARP OBECNY JEST NA KA¯DYM STOLE. ALE KARP KARPIOWI NIE RÓWNY.

Nie bez znaczenia jest tak¿e fakt, ¿e
wiêkszo�æ stawów Gospodarstwa Rybac-
kiego w ¯orach, zlokalizowana jest w re-
zerwacie przyrody �£ê¿czok�, gdzie �go-
spodarowanie� ograniczone jest przepisa-
mi o ochronie przyrody. Tu hodowla pro-
wadzona jest w symbiozie z przyrod¹.

- Szczególny smak karpia �z lasu�
osi¹gamy dziêki karmieniu ryb krajow¹
pszenic¹. Chów i hodowla karpia w na-
szym gospodarstwie prowadzona jest w
cyklu trzyletnim. W pierwszym roku, gdy
temperatura jest optymalna (t.j  22-23 0C),
przeprowadzane jest tar³o. Z ikry wylêga-
j¹ siê rybki o d³ugo�ci 8 mm � mówi dy-
rektor Kubica. � Najpierw wylêg korzysta
z zapasów zgromadzonych w woreczku
¿ó³tkowym, a nastêpnie zaczyna pobieraæ
plankton. W celu zapewnienia odpowied-
niej ilo�ci planktonu wylêgiem zarybiane
s¹ stawy narybkowe, gdzie po osi¹gniêciu
przez ryby ok. 1,5 cm, zaczynamy dokar-
miaæ �rutowan¹ pszenic¹. Kolejny rok w
¿yciu ryby, rozpoczyna siê od³owem i zary-
bianiem stawów kroczkowych. Nazwa tych
stawów pochodzi od nazwy ryby dwulet-
niej � czyli kroczka. W tym stawie osi¹ga
ona wagê od 0,15 � 0.25 kg. W tym czasie
ryby ¿ywione s¹ ca³ymi ziarnami pszenicy.
W trzecim roku ¿ycia karpia hodowlê roz-
poczynamy od³owem kroczków, a nastêp-

nie przenosimy je do stawów odrostowych,
gdzie osi¹gaj¹ �redni¹ masê oko³o 1,5 kg.
Jesieni¹ karpie z tych stawów po od³o-
wach trafiaj¹ do magazynów, a w okresie
przed�wi¹tecznym trafiaj¹ na nasze sto³y.

Hodowla karpia nie jest jednak tak
prosta, jakby siê mog³o wydawaæ. W okre-
sie trzech lat wymaga du¿ego nak³adu pra-
cy rybaków oraz rzetelnego karmienia
ziarnami zbó¿.

Aby przenie�æ do innych stawów ryby
we w³a�ciwym okresie rozwoju i odpo-
wiedniej jako�ci, wykonuje siê tzw. od³o-
wy kontrolne. W trakcie roku od³awia siê
kilka ryb, które sprawdza siê pod k¹tem
wagi i innych parametrów ichtiologicz-
nych. Dopiero potem, woda w stawie jest
czê�ciowo spuszczana i w ruch id¹ spe-
cjalne sieci (o odpowiednio dobranych
wielko�ciach oczek). Nastêpnie ryby siê
�sortuje� na specjalnych sto³ach z otwora-
mi, zwanych sortownicami.

Ryby tak¿e choruj¹. Uszkodzenia skó-
ry, spowodowane np. p³ywaniem w trzci-
nowisku, gdzie chowaj¹ siê przed ptakami
drapie¿nymi, mog¹ ulec zaka¿eniu, albo
zachorowaæ na ple�niawkê. Z drugiej stro-
ny, stawy le�ne s¹ w naturalny sposób izo-
lowane, co chroni ryby przed wirusami i
innymi infekcjami, które ³atwo rozprze-
strzeniaj¹ siê tam, gdzie stawy s¹siaduj¹ z
innymi gospodarstwami.

- Jest jeszcze jedna zmora stawów
karpiowych� dodaje dyrektor Kubica �
Ptaki rybo¿erne. Ptaki rybo¿erne takie jak
kormorany nie tylko zjadaj¹ nasz¹ rybê,
ale równie¿ okaleczaj¹ j¹ w trakcie ¿ero-
wania. Gromadne ¿erowanie kormoranów
powoduje p³oszenie ryb, które chroni¹c siê
w trzcinach maj¹ ograniczony dostêp do
pokarmu. Kormoran jest gatunkiem chro-
nionym, wiêc nawet na p³oszenie musimy
mieæ pozwolenie wojewody, oczywi�cie
poza terenem rezerwatu przyrody �£ê¿-
czok�, bo tam ptactwa nie wolno p³oszyæ.

I teraz ju¿ mo¿emy dokonaæ wyboru,
jakiego karpia bêdziemy chcieli go�ciæ na
naszych sto³ach. Na moim wigilijnym sto-
le na pewno znajdzie siê karp �z lasu�.

Tekst: Anna Tarkowska
Zdjêcia: Janusz Moczulski

CIEKAWOSTKI
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Weterynaria, jak wiele dziedzin ¿ycia codziennego jest intere-
suj¹ca przewa¿nie wtedy gdy dziej¹ siê w niej sprawy aferalne,
sensacyjne, stanowi¹ce odpowiedni ¿er dla spragnionych sensacji
mediów. Na mój w³asny u¿ytek twierdzê, ¿e jest to cecha charak-
terystyczna dla spo³eczeñstw schy³kowych, których �wietno�æ ju¿
przeminê³a. Media, które kreuj¹ swoj¹ w³asn¹ pozycjê w spo³e-
czeñstwie (bo kto inny ma tak¹ mo¿liwo�æ?) stwierdzi³y, ¿e s¹
w³adz¹ i z tego powodu czuj¹ siê bezkarne w przekazywaniu in-
formacji opartych na pó³ prawdach domys³ach, faktach jedno-
stronnie na�wietlanych.

W ostatnich latach weterynaria w mediach istnieje przewa¿-
nie wtedy gdy np. wstrzymany zostanie eksport naszej ¿ywno�ci
zwierzêcego pochodzenia, lub gdy ptaki bezprawnie przelatuj¹
ponad granic¹ pañstwa pomimo bezwzglêdnego zakazu �naczel-
nego weterynarza Polski�. �Lubimy� te¿ zaistnieæ jako oprawcy
zwierz¹t w schroniskach, czy w ogniskach chorób zaka�nych.

Smacznym k¹skiem medialnym okaza³ siê rzekomy fakt zmo-
wy cenowej przy �wiadczonych us³ugach przez podmioty gospo-
darcze prowadz¹ce dzia³alno�æ na w³asny rachunek. Oczywi�cie
nie jest zmow¹ cenow¹ monopolistyczne dyktowanie akcyz, mar¿
i podatków po�rednich przez pañstwo, bo to przecie¿ nasze pañ-
stwo i z kim¿e niby mia³oby tworzyæ zmowê? W biednym spo³e-
czeñstwie wystarczy tylko wspomnieæ o wysoko�ci tzw. �komi-
nów p³acowych� by odpowiednio nastawiæ obywateli do �komi-
niarzy�. Ten szeroki wachlarz mo¿liwo�ci dezawuowania zawodu
lekarza weterynarii jest przez nas skwapliwie wykorzystywany.
Oto na kanwie konieczno�ci rejestracji us³ug weterynaryjnych tyl-
ko w formie zak³adów leczniczych dla zwierz¹t, pojawi³a siê
nowa mo¿liwo�æ, ju¿ skutecznie wykorzystywana. W jednym
miejscu, w jednym czasie, przy pomocy tych samych narzêdzi
sprzêtu i leków mo¿e byæ prowadzona dzia³alno�æ lekarsko � we-
terynaryjna przez nawet kilka niezale¿nych podmiotów gospodar-
czych. Otwarto tym samym szerok¹ furtkê dla �torbaczy� ale te¿

SAMOBÓJCZY GOL WETERYNARII

dla powiatowych inspektoratów weterynarii.
Czy tylko Powiatowy i jego zastêpca s¹ odpowiedzialni  za

rozdzielnictwo i nadzór nad czynno�ciami zleconymi? Czy nie
ma jaskrawej sprzeczno�ci pomiêdzy prac¹ w inspekcji, a �wiad-
czeniem us³ug w zakresie takim samym jak sprawowanie nadzoru
nad pewnymi us³ugami np. badanie zwierz¹t rze�nych i miêsa,
szczepienie drobiu, szczepienie przeciw w�ciekli�nie?
Jak¹ szansê ma lekarz posiadaj¹cy zak³ad leczniczy dla zwierz¹t,
któremu inspektor z jego powiatu sk³ada propozycjê nie do odrzu-
cenia o zarejestrowanie u niego �inspektorskiej� dzia³alno�ci?.
Lekarz, który w³a�nie z tego inspektoratu dostaje czynno�ci zle-
cone? Czy mo¿na tu mówiæ o pewnego rodzaju szanta¿u, wymu-
szeniu? Czy lekarz w ten sposób przymuszony ma szansê na od-
mówienie bez konsekwencji utracenia �fuchy�. Ilu jest takich,
którzy ten proceder uwa¿aj¹ za normê? Jak daleko mo¿na posu-
n¹æ podejrzenia o korupcjê, gdy powiatowy wyra¿a zgodê na tak¹
dzia³alno�æ swoich inspektorów?

Chory system wyznaczeñ przy kompromituj¹cych p³acach w
inspekcji wygl¹da na wielk¹ próbê przed jak¹ staj¹ strony bior¹ce
udzia³ w tej grze, bo przecie¿ nie na bezmy�ln¹ politykê pañstwa!

Rêkami samorz¹du zawodowego zobowi¹zanego do prowa-
dzenia rejestracji zak³adów leczniczych dla zwierz¹t wprowadza
siê mo¿liwo�æ prawnego dzia³ania podmiotów o korupcjogennym
charakterze. Wystawiamy siê w ten sposób na mo¿liwo�æ dzia³a-
nia tych wszystkich, o których napisa³em na wstêpie. Czy to na-
sza niefrasobliwo�æ, naiwno�æ, a mo¿e po prostu �le pojêta soli-
darno�æ zawodowa?

Szpieg � donosiciel

P.S nie podajê swojego imienia i nazwiska do publicznej wiado-
mo�ci by nie ograniczyæ w ten sposób tematu tylko do rejonu Pol-
ski, czy powiatu w którym ja pracujê. Oczywi�cie redakcja wie
kim jestem. Pewnie nie tylko redakcja.

W ostatnich latach weterynaria w mediach istnieje przewa¿nie wtedy gdy np. wstrzymany zostanie
eksport naszej ¿ywno�ci zwierzêcego pochodzenia, lub gdy ptaki bezprawnie przelatuj¹ ponad

granic¹ pañstwa pomimo bezwzglêdnego zakazu �naczelnego weterynarza Polski�

T RZ E C I E    S P O T K A N I E
FREKWENCJA NISKA - A JEDNAK TRZECIE SPOTKANIE EMERYTÓW UDANE

W dniu 24 wrze�nia 2005 r. w sali konferencyjnej Wojewódz-
kiego  Inspektoratu Weterynarii w Katowicach odby³o siê z  ini-
cjatywy  Komisji Nadzwyczajnej ds. Emerytów i Rencistów  Izby
�l¹skiej � trzecie ju¿ � doroczne  spotkanie Kole¿anek i Kolegów
emerytów z terenu woj. �l¹skiego.

Zebranych powita³ dr Zdzis³aw Sikora � przewodnicz¹cy komisji.
Go�ciem by³  wiceprezes, lek. wet. Andrzej Alweil.
Organizatorzy postarali siê o godn¹ oprawê spotkania, sponsorzy
tj. Hurtownia �PRIMA� z Zabrza � p. Andrzej   Tuszyñski i Hur-
townia �WET-FARM� z Czêstochowy � lek.wet. Stanis³aw Jad-
czak, zabezpieczyli stronê smakow¹ spotkania. Có¿, nie dopisali
ci dla których to spotkanie by³o organizowane. Szczególnie mar-

FELIETON
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Urodzi³ siê 10 kwietnia 1918 r. w Myszkowie, pow. Czê-
stochowa.
W Czêstochowie uczêszcza³ do Szko³y Powszechnej, a na-
stêpnie do Gimnazjum im. H. Sienkiewicza. W roku 1936 zda³
maturê, po czym odby³ przeszkolenie w Szkole Podchor¹¿ych
przy 27 pu³ku piechoty w Czêstochowie. W roku 1937 podej-
muje studia na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej Uniwer-
sytetu Warszawskiego. Wojna z Niemcami w 1939 r. przery-
wa studia. Zostaje zmobilizowany, walczy jako dowódca plu-
tonu ciê¿kich karabinów maszynowych 74 pu³ku piechoty z
Lubliñca. Po rozbiciu pu³ku unikn¹³ niewoli. W 1940 r. dwu-
krotnie próbuje dostaæ siê do wojska polskiego we Francji.
Niestety, dwukrotnie zostaje schwytany przez Niemców i w
konsekwencji osadzony w obozie pracy. Ponownie ucieka, ale
musi siê ukrywaæ. Wyje¿d¿a do Warszawy. Podejmuje dzia-
³alno�æ konspiracyjn¹ w komórce legislacyjnej Armii Krajo-
wej. Na pocz¹tku 1944 r. uzyskuje upragniony przydzia³ do
partyzantki � jako dowódca kompanii w 30 Poleskiej Dywizji
Piechoty Armii Krajowej. Po wkroczeniu Armii Czerwonej
na teren Polesia, zostaje aresztowany przez NKWD. W obo-
zie dla internowanych oficerów Armii Krajowej w Riazaniu
w ZSSR, przebywa trzy lata i trzy miesi¹ce.

Po powrocie w 1947 r. do Polski, podejmuje przerwane
przez wojnê studia i w 1950 r. uzyskuje dyplom lekarza wete-
rynarii. Podejmuje pracê kierownika PZLZ w Ornecie w woj.
olsztyñskim. W 1954 r. przenosi siê do Krapkowic, woj. opol-
skie, na stanowisko kierownika PZLZ, a w latach 1956-1960
jest Powiatowym Lekarzem Weterynarii w Krapkowicach, z
kolei w latach 1960-1975 by³ Powiatowym Lekarzem Wete-
rynarii w Ole�nie woj. opolskie. W roku 1975 wyje¿d¿a na
dwa lata do Królestwa Maroka i pe³ni tam funkcjê wizytatora
stadnin koni. Po powrocie do Polski podejmuje pracê w Za-
k³adowym Weterynaryjnym Inspektoracie Sanitarnym (kie-
rownik) w Ch³odni Sk³adowej w Czêstochowie. W 1990 r.
przechodzi na emeryturê, ale z zawodem nie traci kontaktu,
gdy¿ do 2000 r. pe³ni obowi¹zki organu urzêdowego badania
zwierz¹t rze�nych i miêsa.

W ci¹gu ca³ego ¿ycia aktywnie dzia³a³ w weterynaryjnych
organizacjach spo³eczno-zawodowych. W Zrzeszeniu Leka-
rzy i Techników Weterynarii, miêdzy innymi by³ we w³adzach
Oddzia³u Wojewódzkiego w Opolu. Otrzyma³ Z³ot¹ i Srebrn¹
Odznakê  Honorow¹ Zrzeszenia.

Po powo³aniu izb lekarsko-weterynaryjnych by³ aktyw-
nym cz³onkiem �l¹skiej Izby � przez dziewiêæ lat dzia³a³ w
Komisji Etyki, Deontologii i Historii Zawodu, w tym przez
piêæ lat jako jej przewodnicz¹cy. Od 1999 r. pe³ni³ funkcjê
prezesa Klubu Seniora Lekarzy Weterynarii Regionu Czêsto-
chowskiego. W marcu 2005 r. na Okrêgowym Zje�dzie  �l¹-
skiej Izby otrzyma³ odznakê �Meritus�- Zas³u¿ony dla Samo-
rz¹du Lekarsko-Weterynaryjnego.

Prócz pracy i dzia³alno�ci spo³eczno-zawodowej nie za-
pomina³ o podnoszeniu kwalifikacji zawodowych. W 1989 r.
uzyska³ tytu³ doktora nauk weterynaryjnych na AR-SGGW w
Warszawie.

Za udzia³ w kampanii wrze�niowej i konspiracji otrzyma³
dwukrotnie Krzy¿ Walecznych, posiada³ równie¿ Krzy¿ Par-
tyzancki, Krzy¿ Armii Krajowej i inne odznaczenia bojowe.
By³ cz³onkiem �wiatowego Zwi¹zku ¯o³nierzy Armii Krajo-
wej, Zwi¹zku Sybiraków, Ko³a Riazañczyków, Towarzystwa
Mi³o�ników Lwowa i Kresów Po³udniowo-Wschodnich.

Za pracê zawodow¹ odznaczony by³ miêdzy innymi Krzy-
¿em Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Srebrnym
Krzy¿em Zas³ugi, odznak¹  �Za wzorow¹ pracê w s³u¿bie we-
terynaryjnej�, odznak¹ �Zas³u¿ony Pracownik Rolnictwa�
oraz odznakami regionalnymi.

W dniu 03 wrze�nia 2005 r. na cmentarzu Kule w Czêsto-
chowie ¿egna³o Go liczne grono Kole¿anek i Kolegów ze �l¹-
skiej i Opolskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej, Klubu Senio-
ra Lekarzy Weterynarii, przedstawiciele innych organizacji
spo³ecznych, Przyjaciele, Znajomi i Rodzina.

Klub Seniora

MIROS£AW  JERZY  KU�NICKI
Doktor nauk weterynaryjnych, lekarz weterynarii, zmar³ tragicznie 26 sierpnia 2005 roku.

Z KLUBU SENIORA

twi brak w spotkaniu przedstawicieli regionu Podbeskidzia. By³o
nas niewielu, ale by³o sympatycznie. Przy kawce toczy³y siê
wspomnienia z odleg³ych i bardzo bliskich czasów, niejednokrot-
nie humorystyczne przygody, które mia³y miejsce w okresie pra-
cy. Poruszano równie¿ obecne problemy interesuj¹ce Kol. Kol.,
a szczególnie kwestie rejestracji lecznic prowadzonych przez
emerytów. Ten problem omówi³ wiceprezes Alweil.

I tak, po prawie trzech godzinach skoñczy³o siê to kameralne spo-
tkanie. Nale¿y mieæ nadziejê, ¿e w przysz³ym roku bêdzie lepsza
frekwencja i trud organizatorów nie pójdzie �na marne�.
W imieniu organizatorów nale¿y podziêkowaæ p. Marcie z Biura
Izby za przygotowanie �jad³a i napitków�, a naszym Kole¿ankom
za pomoc w tym przedsiêwziêciu.

Szlichta Andrzej
Czêstochowa
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Urodzi³  siê 1 stycznia 1929 roku w miejscowo�ci Smo-
tryszew (ko³o Radomska). Po ukoñczeniu Szko³y Podstawo-
wej uczêszcza³ do Liceum Ogólnokszta³c¹cego w Szyd³owie,
gdzie w roku 1950 uzyska³ maturê.

W latach 1950-1955 studiowa³ na Wydziale Medycyny
Weterynaryjnej Uniwersytetu im. Marii Curie-Sk³odowskiej
w Lublinie i w kwietniu 1955 roku uzyskuje dyplom lekarza
weterynarii. W tym¿e roku podejmuje pracê jako kierownik
PZLZ D¹browa nad Czarn¹, a w latach 1957-1962 jest kie-
rownikiem PZLZ Daleszyce w woj. kieleckim. W 1962 roku
przenosi siê do woj. bia³ostockiego na stanowisko kierownika
PZLZ Milejczyce w pow. Siemiatycze. Po dwóch latach w
1964 r. przechodzi na stanowisko ordynatora w PZLZ Odrzy-
wó³, pow. Opoczno, a w latach 1969-1974 pracowa³ na stano-
wisku kierownika PZLZ Lelów, pow. W³oszczowa, woj. kie-
leckie. W roku 1974 przeszed³ na stanowisko kierownika
PZLZ Bli¿yce, pow. Myszków, woj. katowickie (od 1975 r.
woj. czêstochowskie do 1999 r.).

Od 1990 r. pracowa³ jako lekarz wolnej praktyki. W 1999
r. przeszed³ na emeryturê i ze wzglêdu na z³y stan zdrowia

Urodzi³ siê 21 kwietnia 1932 roku w
Zbyczycach. Po ukoñczeniu Szko³y Po-
wszechnej  podj¹³ naukê w Liceum Peda-
gogicznym w Katowicach, któr¹ ukoñ-
czy³ w 1951 r. W ramach nakazu pracy
przez trzy lata zatrudniony by³ jako na-
uczyciel w Domu Dziecka i M³odzie¿y w
Bielsku-Bia³ej. Jednak Jego pragnieniem

by³o niesienie pomocy zwierzêtom. Dosta³ siê na Wydzia³
Weterynarii Wy¿szej Szko³y Rolniczej we Wroc³awiu, gdzie
po studiach w latach 1954-1960 w dniu 9 kwietnia 1960 roku
uzyska³ dyplom lekarza weterynarii. Marzenia spe³ni³y siê,
podj¹³ pracê  w Pañstwowym  Zak³adzie Leczniczym dla
Zwierz¹t, najpierw w Tworogu w woj. katowickim od 1963 r.
w PZLZ Kroczyce, równie¿ w woj. katowickim, z którymi
zwi¹za³ siê na sta³e, gdy¿ mieszka³ tam a¿ do niespodziewa-
nej �mierci.

W  1976 r podj¹³ pracê jako Rejonowy Weterynaryjny In-
spektor  Sanitarny w  Koniecpolu, a nastêpnie w Myszkowie �
woj. czêstochowskie. Funkcjê tê pe³ni³ a¿ do przej�cia na eme-
ryturê,  z krótk¹ przerw¹, kiedy to przez dwa  lata  by³ Rejono-
wym Lekarzem Weterynarii w Myszkowie.

W pracy zawodowej nie zapomina³ o podnoszeniu swoich
kwalifikacji. W roku 1998 ukoñczy³ studia podyplomowe na
Wydziale Medycyny Weterynaryjnej Akademii  Rolniczej we
Wroc³awiu i uzyska³ tytu³ specjalisty z zakresu higieny  miêsa
i technologii przetwórstwa �rodków spo¿ywczych pochodze-
nia zwierzêcego.

Wykonuj¹c zawód lekarza weterynarii  czynnie uczestni-
czy³ w pracach weterynaryjnych organizacji spo³eczno-zawo-
dowych, a to w Zrzeszeniu  Lekarzy i Techników Weterynarii.
Za dzia³alno�æ w tej organizacji otrzyma³ Srebrn¹ i Z³ot¹
Odznakê Honorow¹ Zrzeszenia. Po powstaniu  Izby Lekarsko
� Weterynaryjnej  by³ jej aktywnym cz³onkiem. Uczestniczy³
w pracach Komisji Etyki, Deontologii i Historii Zawodu, a
tak¿e  w Komisji Nadzwyczajnej ds. Emerytów  i Rencistów.

Lekarz  weterynarii   MIECZYS£AW   CABAN
Zmar³  13 pa�dziernika 2005 roku.

Bra³ udzia³ w spotkaniach Klubu Seniora Lekarzy Weteryna-
ryjnych Regionu Czêstochowskiego.

Dzia³alno�æ weterynaryjna to nie wszystko. Kocha³ ludzi
i �rodowisko, w którym ¿y³    i pracowa³, dlatego te¿  dzia³a³
w Radach Narodowych � by³  radnym  Gminy Kroczyce i
Wojewódzkiej  Rady Narodowej w Czêstochowie.

Bardzo aktywnie  dzia³a³ w Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej.
By³ wiceprezesem  OSP w  Kroczycach, cz³onkiem w³adz po-
wiatowych i wojewódzkich OSP, delegatem na zjazdy. Jego
dzia³alno�æ by³a doceniona � otrzyma³ najwy¿sze odznacze-
nie OSP � medal im. Boles³awa Chomicza, a tak¿e tytu³  Ka-
walera Z³otego Znaku Zwi¹zku
Weterynaria, rady  i  stra¿ to nie wszystko. Dzia³a³ tak¿e w
Polskim Zwi¹zku Pszczelarskim, Polskim Zwi¹zku Wêdkar-
skim, Ludowych Zespo³ach Sportowych. Wszêdzie by³ doce-
niany, nagradzany i odznaczany.
Dzia³a³  niezale¿nie od zajêæ zawodowych, niestrudzenie, ca-
³ym sercem oddany  zawodowi i �rodowisku  wiejskiemu.
Wiek emerytalny nie przerwa³ Jego dzia³alno�ci, uczyni³a go
niespodziewana �mieræ.
Lekarz weterynarii Mieczys³aw  Caban za dzia³alno�æ zawo-
dow¹ i spo³eczn¹ otrzyma³ wiele odznaczeñ, m. in. Z³oty i
Br¹zowy Krzy¿ Zas³ugi, odznaczenia resortowe i  bran¿owe
� m.in. odznakê �Zas³u¿ony Pracownik Rolnictwa��, �Za
wzorow¹ pracê w S³u¿bie Weterynaryjnej�, odznaczenia re-
gionalne �Z³ot¹ odznakê �Zas³u¿ony dla Województwa �l¹-
skiego��(po�miertnie), odznaczenia ró¿nych organizacji - w
sumie ponad 23.
W dniu  17 pa�dziernika 2005 r na cmentarzu w Kroczycach
¿egnali Go przedstawiciele �l¹skiej Izby Lekarsko �Wetery-
naryjnej, Klubu Seniora. Kole¿anki i Koledzy z weterynarii,
z którymi wspó³pracowa³, 31 sztandarów jednostek OSP
i PSP, cz³onkowie i w³adze  ró¿nych ogniw stra¿y, przedsta-
wiciele administracji pañstwowej i samorz¹dowej, Przyjacie-
le, Znajomi, Rodzina.

  Klub Seniora

Lekarz weterynarii  ZBIGNIEW  SROKA
Zmar³ 02.09.2005 r.

zawód wykonywa³ w ograniczonym zakresie. Za solidn¹ pra-
cê otrzyma³ odznakê �Za wzorow¹ pracê w s³u¿bie weteryna-
ryjnej�. By³ cz³onkiem Zrzeszenia Lekarzy i Techników We-
terynarii, a od 1990 r. cz³onkiem �l¹skiej Izby Lekarsko-We-
terynaryjnej. Uczestniczy³ w spotkaniach Klubu Seniora Le-
karzy Weterynarii Regionu Czêstochowskiego.

Na ponad 20 lat zwi¹za³ siê z ziemi¹ myszkowsk¹. By³
pracowitym, skromnym cz³owiekiem, ¿yczliwym dla ludzi,
uczynnym i wyrozumia³ym dla �rodowiska, w którym ¿y³ i
pracowa³. By³ lubianym i szanowanym lekarzem weterynarii,
co znalaz³o potwierdzenie w licznym udziale rolników w uro-
czysto�ci pogrzebowej w dniu 4 wrze�nia 2005 r. na cmenta-
rzu w Myszkowie.

Równie¿ Kole¿anki i Koledzy � lekarze i technicy wete-
rynarii wziêli udzia³ w Jego ostatniej drodze.

W imieniu �l¹skiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej i Klu-
bu Seniora Lekarzy Weterynarii Regionu Czêstochowskiego
po¿egna³ Go kolega Mieczys³aw Caban.

Klub Seniora

WSPOMNIENIE
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Lecznica dla zwierz¹t
Mys³owice
ul. E. Plater 6
tel. 032 - 2225867, 0501955017

Lecznica dla zwierz¹t
41-400 Mys³owice
ul. Górnicza 18
tel. 032 - 2222962

Lecznica Weterynaryjna S.C.
40-163 Katowice
ul. Ordona 7
tel. 032-258 15 99

Lecznica dla Zwierz¹t S.C.
41-800 Zabrze
ul. Szczê�æ Bo¿e 23
Zatrudniê absolwenta/tkê na sta¿.
tel. 032-271 19 95

OG£OSZENIA!
JEST PRACA DLA LEKARZY WETERYNARII !

PRZYJMÊ NA STA¯ I DO PRACY:

NOWI  DZIA£ACZE  IZBY- od Okrêgowego  Zjazdu 18.03.2005 r.

1. D¥BROWSKI KRZYSZTOF�prywatna  praktyka -  Rajcza.  Dyplom  1984 r.  AR  Lublin.
Cz³onek  Okrêgowej  Rady 2005-2009 r.
2. DOBIJA  ZENON- inspekcja wet. Bielsko-Bia³a.  AR Wroc³aw. Dyplom 1985 r.
Cz³onek Okrêgowej Rady 2005-2009 r.Delegat na IV Zjazd w Toruniu � 2005 r.
3. DZIWISIÑSKI  JAROS£AW � prywatna praktyka Myszków. Dyplom 1993 r. AR Lublin.
Zastêpca Okrêgowego Rzecznika Odpowiedzialno�ci Zawodowej � 2005-2009 r.
4. GRUCA  BARBARA- prywatna praktyka Tarnowskie Góry. Dyplom 1994 r. AR Wroc³aw.
Specjalizacja. Cz³onek  Okrêgowej Rady 2005-2009 r.
5. JOHN  WOJCIECH-inspekcja wet. Czêstochowa. Dyplom 1982 r. AR Lublin. Cz³onek Okrêgowej Rady 2005-2009 r.
6. KOSTKA  DOROTA-prywatna praktyka Ustroñ �l. Dyplom 1991r. AR Wroc³aw.
Zastêpca Okrêgowego Rzecznika Odpowiedzialno�ci Zawodowej � 2005-2009 r.
7. LEWICKA  MIROS£AWA-prywatna praktyka Miko³ów. Dyplom 1984r. AR Wroc³aw.
Specjalizacja. Okrêgowy Rzecznik Odpowiedzialno�ci Zawodowej 2005-2009 r.
8. Markiewicz Krzysztof-prywatna praktyka Dyplom 1985 r. AR Olsztyn.
Specjalizacja. Cz³onek Okrêgowej Rady 2005-2009 r.
9. OLENDER VIOLETTA-prywatna praktyka Tychy. Dyplom 1991 r. AR Wroc³aw.
Cz³onek Okrêgowego S¹du Lekarsko-Weterynaryjnego 2005-2009. Delegat na VI Krajowy Zjazd w Toruniu � 2005 r.
10. ORLIK KRZYSZTOF-prywatna praktyka Czechowice-Dziedzice. Dyplom 1984 r. AR Lublin.
Cz³onek Okrêgowej Rady 2005-2009 r. Skarbnik 2005-2009 r. Delegat na VI Krajowy Zjazd w Toruniu � 2005 r.
11. �ciga³a Piotr-prywatna praktyka Piekary �l¹skie. Dyplom 1993 r. AR Wroc³aw.
Zastêpca Okrêgowego Rzecznika Odpowiedzialno�ci Zawodowej 2005-2009 r.
12. TABACKI ALEKSANDER -prywatna praktyka Orzesze. Dyplom 1993 r. AR Wroc³aw.
Zastêpca Okrêgowego Rzecznika Odpowiedzialno�ci Zawodowej 2005-2009 r.
13. TOKARCZYK GRZEGORZ-prywatna praktyka Dyplom 1998 r. AR Lublin.
Cz³onek Okrêgowego S¹du Lekarsko-Weterynaryjnego 2005-2009 r.
14. WYSOCKI TOMASZ-inspekcja wet. Wodzis³aw �l. Dyplom 1998 r. AR Wroc³aw.
Posiada specjalizacjê. Cz³onek Okrêgowej Rady 2005-2009 r.

ANDRZEJ SZLICHTA
Czêstochowa.

Z  HISTORII  IZBY

Lecznica Weterynaryjna
41-200 Sosnowiec
ul. Zamkowa 8 a
tel. 32-266 12 88

Lecznica dla zwierz¹t �Terier�
Sosnowiec
ul. Gospodarcza 32
tel. 32-291 17 58
Przyjmê od zaraz lekarza i technika weterynarii!!! 

Przychodnia Weterynaryjna
Katowice
ul. Chrobrego 9
tel. 032-353 00 32 

OG£OSZENIA
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By Wam wszystko pasowa³o,
By k³opotów by³o ma³o,

By�cie zawsze byli zdrowi,
By problemy by³y z g³owy,
By siê wiod³o znakomicie,

By weso³e by³o ¿ycie!

Weso³ych �wi¹t wszystkim Czytelnikom i Ich
Rodzinom sk³ada     redakcja


