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Radosnych, pogodnych i zdrowych Świąt Wielkanocnych 

spędzonych z Rodziną i przyjaciółmi  

życzy 

Prezes Północno-Wschodniej Izby  

Lekarsko-Weterynaryjnej 
 

Andrzej Czerniawski 
 

* 
 

Pragniemy złożyć życzenia zdrowych i pogodnych Świąt Wielkanocnych, 

obfitości na świątecznym stole, smacznego jajka  

oraz wiosennej pogody ducha, w rodzinnym gronie 
 

Redakcja Biuletynu 
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wraz ze współpracownikami 
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Niech Zmartwychwstały Chrystus oświeca drogi codziennego życia,  obdarza 

błogosławieństwem i pomaga życie czynić szczęśliwym.  

Z radosnym „Alleluja” wielu miłych i ciepłych chwil,  

odpoczynku przy rodzinnym stole  

oraz mnóstwa pomyślności w życiu prywatnym i zawodowym życzy  

 

Przewodniczący Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy 

Weterynarii Inspekcji Weterynaryjnej Józef Wszeborowski  
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SPRAWOZDANIE  
Z DZIAŁALNOŚCI RADY V KADENCJI  
WYGŁOSZONE PRZEZ PREZESA RADY  
ANDRZEJA CZERNIAWSKIEGO NA VI ZJEŹDZIE  
SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZYM PÓŁNOCNO-WSCHODNIEJ 
IZBY LEKARSKO-WETERYNARYJNEJ W DNIU 16.03.2013 R. 

 
 
Szanowni Goście, Szanowni Delegaci 
Pozwolicie, że nie będę Państwa zanudzał statystyką, z którą każ-

dy z Was na bieżąco może zapoznać się w biurze Izby lub w naszym 
biuletynie. Z danych zasadniczych powiem tylko, że nasza Izba na 
dzień dzisiejszy liczy 638 lekarzy weterynarii, w tym 59 emerytów, na-
tomiast w rejestrze znajdują się 303 zakłady lecznicze dla zwierząt, 
w tym najwięcej gabinetów bo 232 i 1 laboratorium weterynaryjne. 

Chciałbym natomiast przedstawić Państwu Sprawozdanie z dzia-
łalności Rady Północno-Wschodniej Izby za okres blisko 4 lat w nieco 
inny sposób. Zacznę od słów podziękowania naszej najwyższej władzy 
tj. Zjazdowi V kadencji, który obdarzył moją osobę zaufaniem i powie-
rzył mi przewodnictwo Rady w tym okresie. Dzisiaj kończymy tą 4 let-
nią kadencję, a ja spróbuję w sposób syntetyczny ją podsumować. 

 
Jaka była ta kadencja? 
Zaczęło się może już Państwo nie pamiętacie banalnie, bo od na-

prawy schodów po sezonie zimowym w siedzibie Izby, które w naszej 
ocenie mogły stwarzać zagrożenie dla ich użytkowników. Po tym fak-
cie mogliśmy już bezpiecznie dotrzeć na I posiedzenie Rady, które od-
było się 27.04.2009 r., na którym wyłoniliśmy Prezydium Rady oraz 
komisje. 

 

 
Z ŻYCIA IZBY 
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W skład Prezydium weszły następujące osoby: 
2 wiceprezesów: 
Koledzy Marek Wysocki i Sławomir Wołejko 
Sekretarz: Wojciech Barszcz 
Skarbnik: Dariusz Filianowicz 
Członkowie Prezydium: 
Sławomir Mioduszewski i Emilian Kudyba, 
Pozostali członkowie Rady to w kolejności alfabetycznej Koledzy: 
Jerzy Borawski 
Michał Chajewski 
Marian Czerski 
Jan Dynkowski 
Piotr Gogacz 
Zdzisław Jabłoński 
Prof. Mirosław Kleczkowski 
Marian Waszkiewicz. 
Mojej osobie została powierzona funkcja Prezesa Rady. 
Jestem bardzo zadowolony, że mogłem z Państwem, z taką Radą 

pracować przez ten czas i za to Wam dziękuję. Dziękuję całej Radzie, 
wszystkim ww. osobom za to, że zaakceptowała pomysły, o których 
mówiłem w swoim wystąpieniu wyborczym blisko 4 lata temu i te po-
mysły zrealizowała, wykazując w tym względzie duże zaangażowanie 
i rozwagę w podejmowaniu decyzji. Muszę Państwu powiedzieć, że 
Rada, której jeszcze przez kilkanaście minut przewodniczę, wykazała 
się dużym rozsądkiem, w każdym przypadku przeznaczając potrzebny 
czas na analizę celowości i sposobu realizacji tych zamierzeń tak, aby 
nie narażać Izby na straty, czy to finansowe, czy też straty wizerunku, 
bądź inne nieprzewidziane sytuacje. 

 
I tak po kolei: 
Chyba najwięcej dyskusji wywołała sprawa powołania instytucji, 

która przejęłaby od Izby sprawy związane z pomocą lekarzom wetery-
narii, którzy z różnych przyczyn czy to wypadku, choroby, czy innych 
zdarzeń losowych potrzebują wsparcia ze strony naszej korporacji. My-
śleliśmy tu nie tylko o lekarzach weterynarii członkach naszej korpora-
cji ale też i o ich rodzinach. Zdania co do celowości zakładania fundacji 
były różne. W trakcie prac nad utworzeniem fundacji uznano, że cele 
fundacji nie mogą być ograniczone jedynie do pomocy lekarzom i ich 
rodzinom. Dlatego jako cele dopisano również prowadzenie działań na 

Z ŻYCIA IZBY 
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rzecz rozwoju i szerzenia wiedzy o ochronie zdrowia zwierząt oraz we-
terynaryjnego zdrowia publicznego i środowiska. Uchwała o powoła-
niu fundacji została podjęta na posiedzeniu Rady w dniu 18 grudnia 
2009 r. W dniu 26 lutego 2010 r. podpisany został akt notarialny powo-
łujący do życia fundację Pro Bono Veterinariae. W dalszym etapie po-
wołano Radę Fundacji oraz Zarząd Fundacji. Pierwszym Prezesem 
Fundacji został Kolega Wiesław Piekutien, który przewodniczył Zarzą-
dowi w osobach Joanny Pelc-Socik, Małgorzaty Stradczuk-Bazyluk, 
Jerzego Berlińskiego, Andrzeja Bryczkowskiego. Obecnie Prezesem Za-
rządu Fundacji jest Kolega Marek Wincenciak, Wiceprezesem Michał 
Geniusz, Sekretarzem Joanna Pelc-Socik, członkami Zarządu Joanna 
Pilawska i Mecenas Krzysztof Radel. 

Działalność Fundacji jest nadzorowana przez Radę Fundacji, której 
przewodniczy Kolega Marek Wysocki, pozostali członkowie to Kole-
żanka Jolanta Maria Grabowska, Koledzy: Marian Waszkiewicz, Sła-
womir Mioduszewski i moja osoba. 

Dziękuję wszystkim ww. osobom, które poświęciły swój czas na 
pracę w tej Instytucji, w szczególności Zarządowi Fundacji, który jest 
jej trzonem. 

Dzisiaj Fundacja ma własny niezależny od Izby budżet, który jest 
wykorzystywany na ww. cele statutowe. Fundacja pomogła i pomaga 
wielu lekarzom weterynarii lub ich rodzinom, organizuje szkolenia 
mające na celu pozyskanie funduszy na swoją działalność oraz przyno-
si korzyści merytoryczne uczestnikom szkoleń, podnosząc kwalifikacje 
zawodowe. Najbliższa konferencja organizowana przez Fundację pla-
nowana jest w Ciechanowcu w dniach 9-10 maja tego roku, na którą 
serdecznie zapraszam wszystkich lekarzy weterynarii. Program Konfe-
rencji ukazał się w numerze marcowego Życia Weterynaryjnego oraz 
na stronie internetowej Izby. 

Jeśli już mówimy o stronie internetowej Izby, to jest to następna 
sprawa, którą zrealizowała rada V kadencji. W 2009 r. podjęliśmy decy-
zję o utworzeniu nowej strony internetowej Północno-Wschodniej Izby 
Lekarsko-Weterynaryjnej. Dotychczasowa strona internetowa Izby była 
nieatrakcyjna graficznie a opłaty roczne za jej utrzymanie stosunkowo 
wysokie. Strona została przebudowana. Staramy się na bieżąco umiesz-
czać w niej informacje z życia Izby oraz naszym zdaniem ważne spra-
wy szczebla krajowego. Wygasiliśmy umowę z dotychczasowym usłu-
godawcą. Nowo podpisana umowa jest o wiele korzystniejsza zarówno 
finansowo jak i technicznie (zdecydowanie większa ilość miejsca na 

Sprawozdanie z działalności Rady V kadencji wygłoszone przez Prezesa Rady... 
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serwerze, udostępnienie wielu kont pocztowych oraz większe możli-
wości techniczne serwera). W ciągu 3,5 roku funkcjonowania strony, 
odnotowaliśmy 42 855 wejść, co jak na stronę lokalnej korporacji jest 
wynikiem bardzo dobrym. W tym miejscu chciałbym podziękować Pa-
niom Emilii Wielądek-Żukowskiej i Jolancie Magnuszewskiej, które to 
na bieżąco aktualizują tą stronę, dodając nowe informacje i sprawozda-
nia z życia Izby. 

Następną sprawą zrealizowaną przez Radę V kadencji jest odtwo-
rzenie historii naszego zawodu w Kronice. Realizacji tego zadania pod-
jęła się Koleżanka Emilia Wielądek-Żukowska, która odtworzyła naszą 
ponad dwudziestoletnią historię, co też uczyniła zakładając i prowa-
dząc tą piękną Kronikę, którą Państwo możecie tu zobaczyć, poświęca-
jąc przy tym oprócz swego czasu, również swoje środki m.in. na wy-
wołanie fotografii, które dokumentują wydarzenia i zdobią tą piękną 
kartę naszego zawodu. W zespole prowadzącym Kronikę znaleźli się 
wszyscy dotychczasowi Prezesi Rady, ponieważ posiadali oni materia-
ły historyczne, które przy tym wykorzystano. 

Z tego miejsca dziękuję Koleżance Emilii jak również Pani dr An-
nie Szachowicz, która dzielnie na początku wspierała tą inicjatywę 
i liczę na dalsze dokumentowanie naszego życia zawodowego. 

Raz na kwartał wydawany jest biuletyn Północno-Wschodniej Izby 
Lekarsko-Weterynaryjnej, który przybrał nowy charakter. Zmieniony 
został format i jego zawartość. Dzięki zabiegom mającym na celu obni-
żenie wydatków, dotychczas koszt wydania biuletynu nie zwiększył 
się pomimo znacznego wzrostu kosztów jego druku i dystrybucji. Re-
daktorem naczelnym biuletynu jest Piotr Gogacz. Ponadto w skład ze-
społu redakcyjnego wchodzą: 

Jan Krupa 
Mirosław Kleczkowski 
Marian Waszkiewicz 
Anatol Bacharewicz 
Joanna Piekut 
Emilia Wielądek-Żukowska 
Katarzyna Łuniewska Kopacz 
Emilian Kudyba 
i moja osoba 
 
W tym miejscu chciałbym podziękować całemu Zespołowi Redak-

cyjnemu, które to podziękowania składam na ręce Redaktora Naczel-

Z ŻYCIA IZBY 
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nego Piotra Gogacza. Dziękuję również wszystkim, którzy systema-
tycznie włączają się i piszą wiersze, artykuły i przesyłają inne ciekawe 
informacje. Nie będę wymieniał personalnie, żeby kogoś nie pominąć, 
a myślę, że Państwo doskonale znacie te osoby. 

Zgodnie z uchwałą Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego z dnia 28 
marca 2009 r. Rada zorganizowała sekretariat Rzecznika Odpowie-
dzialności Zawodowej. Początkowo przez kilka miesięcy koszty perso-
nalnej obsługi sekretariatu ponosił Urząd Pracy. W ramach stażu pra-
cownikiem sekretariatu została Pani Jolanta Magnuszewska. W chwili 
obecnej jest ona zatrudniona na stałe w sekretariacie. 

W dniach 28-30 maja 2010 r. zorganizowaliśmy w Białowieży 
Ogólnopolski Zlot Motocyklowy Lekarzy Weterynarii VetRiders. Im-
prezę przygotowywaliśmy przez kilka miesięcy z wielkim sukcesem. 
Otrzymaliśmy wiele podziękowań za organizację. Na zlot przybyli le-
karze weterynarii z całej Polski, w sumie ponad 140 osób na 87 motocy-
klach różnych marek od zabytkowych po współczesne. Szczególny 
wkład w organizację imprezy i za to dziękuję wniosły następujące oso-
by: Marian Waszkiewicz, Piotr Gogacz, Sławomir Mioduszewski, Ma-
rek Wysocki, Marek Wincenciak, Michał Geniusz, Sławomir Wołejko, 
Jan Dynkowski. Od tamtego czasu zawiązała się nieformalna grupa 
motocyklistów lekarzy weterynarii z Północno-Wschodniej Izby, której 
inspiratorem jest kolega Marek Wincenciak. Tworzymy grupę 10 osób 
i od 3 lat wspólnie jeździmy na zloty. W 2011 r. zlot odbył się w Mię-
dzyzdrojach, w 2012 w Koronowie koło Bydgoszczy, w tym roku jubi-
leuszowy X zlot planowany jest w Pałacu Wiejce w woj. lubuskim. 
Śmiem twierdzić, że jesteśmy najlepiej reprezentowaną i zintegrowaną 
grupą pod przewodnictwem Izby Okręgowej. W ubiegłym roku na zlo-
cie w Koronowie z licytacji naszywki Vetriders Podlasie przeznaczonej 
przez nas na pomoc dla chorego dziecka zebrano kwotę ponad 1500 zł, 
co było swoistym rekordem i wzbudziło podziw i uznanie organizato-
rów. Zapraszamy wszystkich lekarzy weterynarii motocyklistów, któ-
rzy chcą dołączyć do nas. 

Następną sprawą, którą zrealizowała Rada V kadencji jest realiza-
cja wniosku Witolda Wałeckiego o ufundowanie sztandaru Izby. Zjazd 
podjął odpowiednią uchwałę. Rada – realizując ją podjęła działania 
mające na celu zakup sztandaru Północno-Wschodniej Izby Lekarsko-
Weterynaryjnej. Na posiedzeniu Rady w dniu 22 czerwca 2010 r. powo-
łano zespół ds. sztandaru w składzie: Sławomir Mioduszewski, Marek 
Wysocki, Marian Czerski, Emilian Kudyba i Piotr Gogacz. Historyczne 

Sprawozdanie z działalności Rady V kadencji wygłoszone przez Prezesa Rady... 
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już wielkie wydarzenie w dziejach Izby miało miejsce w dniu 27 sierp-
nia 2011 r. Po 20 latach działalności Izby, wyłoniony przez Radę zespół 
sfinalizował przedsięwzięcie, którego uwieńczeniem była ceremonia 
przyjęcia sztandaru. Uroczystość odbyła się w Białostockiej Katedrze 
oraz w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim. 

Sztandar ufundowano głównie z dobrowolnych wpłat. Lekarze 
weterynarii wpłacili na ten cel 5855 zł. Relację z ceremonii szczegółowo 
opisano w jednym z biuletynów. Przy okazji ceremonii na wniosek Ra-
dy naszej Izby lekarze weterynarii otrzymali odznaczenia państwowe. 
W uroczystości uczestniczyli Prezesi z zaproszonych Izb Okręgowych. 
Chorążym sztandaru jest Kolega Waldemar Giczewski, asystują mu 
Panie Aleksandra Dymerska i Dagmara Polkowska. W zastępstwie wy-
stępują Konrad Maciąg, Joanna Piekut i Patrycja Brulińska. Gablotę do 
przechowywania sztandaru ufundował Kolega Marian Waszkiewicz. 

Koniec roku 2010 obfitował w wydarzenia związane z walką o od-
powiedni status polskiej weterynarii. Rozpoczęło się od tego, że Krajo-
wa Rada podjęła uchwałę o niepodpisywaniu umów na wykonywanie 
czynności z wyznaczenia przez lekarzy weterynarii. Pod przewodnic-
twem Prezesa KRLW powołano Zespół, który miał na celu wynegocjo-
wanie ze stroną rządową m.in. regulacji płac w Inspekcji Weterynaryj-
nej, odstąpienie od tworzenia nowej Inspekcji Bezpieczeństwa Żywno-
ści, wyłączenia struktur IW z pakietu dotyczącego konsolidacji i racjo-
nalizacji zatrudnienia w administracji państwowej, nowelizacji rozpo-
rządzenia w sprawie warunków i wysokości wynagrodzenia za wyko-
nywanie czynności przez lekarzy weterynarii. 

W czasie protestu działania m.in. naszej Izby były mocno wyrażo-
ne, co zostało zauważone w kraju. Szkoda tylko, że inni w tym czasie 
nie wykorzystali zaangażowania wielu lekarzy weterynarii w naszym 
regionie jak i w Polsce. Jak zakończył się protest wszyscy wiemy, do 
dzisiaj jednak sprawy priorytetowe w naszym zawodzie pozostały nie-
załatwione. 

Nasza Izba kontynuowała i nawiązała współpracę z zagranicą. 
Myślę tu o Ukrainie, Białorusi, Litwie, Parlamencie Europejskim, gdzie 
byliśmy zapraszani, jak również przyjmowaliśmy gości z rewizytą na 
Ziemi Podlaskiej. Z tego miejsca chciałbym podziękować osobom, któ-
rzy byli w tą działalność najbardziej zaangażowani a mianowicie Kole-
dzy: Marek Pirsztuk, Paweł Mędrek, Dariusz Filianowicz, Emilian Ku-
dyba, Marian Waszkiewicz, Jerzy Trzonkowski, Sławomir Mioduszew-
ski, Marek Wysocki, Marian Czerski. 

Z ŻYCIA IZBY 
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W okresie V kadencji kilkakrotnie organizowano spotkania szkole-
niowo-integracyjne. Imprezy spotkały się z niespotykanym dotąd zain-
teresowaniem. Wydano nawet śpiewnik lekarzy weterynarii. Na spo-
tkaniach występowali wykładowcy krajowi i zagraniczni. Tradycyjnie, 
po części szkoleniowej organizowane były spotkania integracyjne. 
Dzięki zaangażowaniu członków Rady z budżetu Izby ten cel nie wy-
dawano, bądź wydawano jedynie nieznaczne środki finansowe. Impre-
zy szkoleniowo -integracyjne odbyły się w roku 2009 w Rajgrodzie, w 
2010 r. w Białowieży, w 2011 r. w Augustowie, w 2012 r. w Białowieży. 

Zorganizowaliśmy również wiele wspólnych szkoleń z Oddziała-
mi białostockim i łomżyńsko-ostrołęckim Polskiego Towarzystwa Na-
uk Weterynaryjnych, z Podlaskim Wojewódzkim Lekarzem Weteryna-
rii. 

Tradycją stały się stałe spotkania opłatkowe, w którym uczestniczą 
przedstawiciele naszego środowiska. 

Ale żeby nie było tak różowo powiem, że pracy na szczeblu krajo-
wym, nie mogę zaliczyć do pasma sukcesów. Przyznaję, że nie wszyst-
kie sprawy udało się załatwić na tym szczeblu, ale musicie Państwo 
zrozumieć, że tak jak na szczeblu okręgowym jesteśmy ciałem niezależ-
nym i nasz rozsądek zdecydował o powodzeniu tak wielu przedsię-
wzięć, tak też na szczeblu krajowym musimy niestety przyjąć często 
niezrozumiałe wyniki demokracji. Nie znaczy to, że byliśmy bierni. 
Pokazały to nasze działania i zaangażowanie w czasie protestu, jak 
również później, kiedy powzięliśmy informację o niewłaściwym wyko-
rzystywaniu środków finansowych na szczeblu Krajowym. Nie pozwo-
liliśmy, aby bezkarnie taka sytuacja trwała dalej, chociaż lekko nie było, 
bo opór materii był duży. 

 
Jeżeli chodzi o Budżet Izby 
Proszę Państwa – nie jest wielką sztuką coś zrobić mając na to 

środki finansowe. 
My przy tych wszystkich inicjatywach i przedsięwzięciach kiero-

waliśmy się jako Rada dbałością o finanse Izby. 
W związku z tym, dzięki działalności naszej Rady, która dzisiaj 

kończy kadencję, a przede wszystkim Skarbnikowi Koledze Dariuszo-
wi Filianowiczowi pojawiły się oszczędności. Rezerwa budżetowa z 
kwoty 72 055,03 zł na dzień 31.12.2008 r. (czyli przed rozpoczęciem na-
szej kadencji) zwiększyła się do 133 529,15 zł. Jak łatwo wyliczyć różni-
ca wynosi ponad 61 tys. zł. W dużej mierze jest to też zasługa Fundacji 

Sprawozdanie z działalności Rady V kadencji wygłoszone przez Prezesa Rady... 
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Pro Bono Veterinariae, która przejęła od Rady dofinansowanie lekarzy 
weterynarii znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, jak również 
organizację szkoleń i konferencji. Jest to też zasługa osób, które obniża-
ją koszty wydawania biuletynu. Przypomnę, że dzięki temu rok 2012 
był rekordowy pod względem oszczędności, gdzie przychody osią-
gnięte przez Naszą Izbę przewyższyły wydatki o kwotę 42 359,94 zł. 

Proszę Państwa, jeszcze raz dziękuję wszystkim, którzy byli zaan-
gażowani w naszą wspólną działalność. Dziękuję Koledze Emilianowi 
Kudybie za wspólną pracę na szczeblu Krajowym, za wspólne wyjazdy 
na posiedzenia Rady, dzięki którym mogliśmy wpływać na kształtowa-
nie naszego zawodu. 

Dziękuję również za współpracę w czasie kadencji Koleżankom 
i Kolegom z Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy Wetery-
narii Inspekcji Weterynaryjnej oraz ze Stowarzyszenia Medicus Veteri-
narius. 

Dziękuję Pozostałym organom naszej Izby V kadencji: 
Przewodniczącej Sądu Pani Dr Katarzynie Łuniewskiej-Kopacz 

i całemu Zespołowi, 
Rzecznikowi Odpowiedzialności Zawodowej Dr Przemysławowi 

Nawrockiemu wraz z Zastępcami, 
Przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej Dr Witoldowi Wałeckiemu 

i pozostałym członkom komisji. 
Dziękuję również naszym pracownikom i osobom współpracują-

cym z biurem. Myślę tu o Panu Mecenasie Zbigniewie Minkiewiczu, 
Zespole Księgowych pod przewodnictwem Pani Anny Potmalnik, Pani 
Irenie Gańko, Panu Tomaszu Jarmociku. 

Ale w szczególności chciałem podziękować Paniom, z którymi 
współpracuję na co dzień, myślę tu o Pani Jolancie Boguckiej i Pani Jo-
lancie Magnuszewskiej. Dziękuję Paniom za duże zaangażowanie 
wkładane w działalność Izby, często przekraczające obowiązki wynika-
jące z zakresu czynności oraz za to, że ze mną Panie wytrzymały. 

Na zakończenie, chciałem złożyć podziękowania swojej Rodzinie 
Żonie i Synom, za zrozumienie mojej działalności w samorządzie lekar-
sko-weterynaryjnym. Bardzo Wam za to dziękuję i liczę na dalszą wy-
rozumiałość. 

■ 
 

Zjazd przyjął sprawozdanie Rady Północno-Wschodniej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej 
oraz sprawozdania pozostałych organów Izby. 

Zjazd udzielił absolutorium Radzie Północno-Wschodniej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej. 

Z ŻYCIA IZBY 
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Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Północno-Wschodniej Izby... 
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Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Północno-Wschodniej Izby... 
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Sprawozdanie z działalności Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej... 
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VI ZJAZD SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZY 
PÓŁNOCNO-WSCHODNIEJ IZBY  
LEKARSKO-WETERYNARYJNEJ 

 
 
W dniu 16 marca 2013 r. w Sali Konferencyjnej Restauracji 

„Mozart” w Białymstoku odbył się VI Zjazd Sprawozdawczo-
Wyborczy Lekarzy Weterynarii Północno-Wschodniej Izby Lekarsko-
Weterynaryjnej. Frekwencja na Zjeździe wynosiła 90,7 %, dzięki temu 
Zjazd był władny do podejmowania wiążących decyzji. 

Dopisali również zaproszeni goście, spośród których należy wy-
mienić Prezesa Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej Jacka Łukasze-
wicza, Prezesa Lubelskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej Tomasza Gór-
skiego oraz Sekretarza Izby Lubelskiej Tomasza Brzanę. Na Zjeździe 
obecny był również Prezes Rady Północno-Wschodniej Izby Lekarsko-
Weterynaryjnej I i II kadencji dr Józef Greczko. 

Podczas Zjazdu miało miejsce wręczenie odznak honorowych 
„Meritus”, które otrzymały: lek. wet. Katarzyna Łuniewska-Kopacz 
oraz lek. wet. Joanna Piekut. 

 
Na Prezesa Rady Północno-Wschodniej Izby Lekarsko-Weteryna-

ryjnej zgłoszono kandydaturę Andrzeja Czerniawskiego, natomiast na 
Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej został zgłoszony Andrzej 
Szymulewski. W wyniku przeprowadzonego głosowania oddano 2 
głosy nieważne, natomiast pozostali delegaci w całości poparli obie 
kandydatury. 

 
 
Organy VI kadencji Północno-Wschodniej Izby Lekarsko-

Weterynaryjnej 
 
Funkcję Prezesa na lata 2013-2017 Delegaci ponownie powierzyli 
Andrzejowi Czerniawskiemu. 
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Rzecznikiem Odpowiedzialności Zawodowej został Andrzej 
Szymulewski, zaś funkcję zastępców pełnić będą: 

1. Socik Bartosz 
2. Wojewoda Leszek 
3. Wszeborowski Józef (Juchnowiec Kościelny) 
 
Rada VI kadencji: 
Andrzej Czerniawski – Prezes Rady 
1. Barszcz Wojciech 
2. Czerski Marian 
3. Dynkowski Jan 
4. Gogacz Piotr 
5. Kudyba Emilian 
6. Łuniewska-Kopacz Katarzyna 
7. Mędrek Paweł 
8. Mioduszewski Sławomir 
9. Piekut Joanna 
10. Pirsztuk Marek 
11. Trzonkowski Jerzy 
12. Wołejko Sławomir 
13. Wysocki Marek 
14. Zimnoch Małgorzata 
 
Sąd Lekarsko-Weterynaryjny 
1. Giczewski Waldemar 
2. Kozłowski Tadeusz 
3. Matusik Zygmunt 
4. Tołwiński Mirosław 
5. Wojdacki Grzegorz 
6. Wojtacha Robert 
 
Komisja Rewizyjna: 
1. Dąbrowski Marek 
2. Kotliński Adam 
3. Matyszewski Henryk 
4. Tyszka Stanisław 
 
 
 

Z ŻYCIA IZBY 
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Delegaci na Zjazd Krajowy 
1. Czerniawski Andrzej 
2. Czerski Marian 
3. Dynkowski Jan 
4. Geniusz Michał 
5. Kudyba Emilian 
6. Mioduszewski Sławomir 
7. Piekut Joanna 
8. Pilawa Krzysztof 
9. Pirsztuk Marek 
10. Trzonkowski Jerzy 
11.Wincenciak Marek 
12. Wołejko Sławomir 
13. Wysocki Marek 
 
Lista delegatów, uchwały, apele i stanowiska podjęte na Zjeździe 

zamieszczone są na stronie internetowej Północno-Wschodniej Izby 
Lekarsko-Weterynaryjnej www.izbawetbial.pl 

 
■ 

VI Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Północno-Wschodniej Izby... 
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Fotoreportaż ze Zjazdu 

Autorzy zdjęć lek. wet. Joanna Piekut, lek. wet. Piotr Gogacz 
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Emilia Wielądek-Żukowska 
Sekretarz Biuletynu Północno-Wschodniej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej 

 
 

PODSUMOWANIE DZIAŁALNOŚCI  
ZESPOŁU REDAKCYJNEGO V KADENCJI 

 
 
W ciągu czterech lat trwania V Kadencji Zespół Redakcyjny spo-

tkał się na 16 zebraniach, czego efektem było 16 Biuletynów Północno-
Wschodniej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej. 

Skład osobowy Zespołu oraz pełnione w nim funkcje: Redaktor 
Naczelny lek. wet. Piotr Gogacz. 

Członkowie Zespołu: Sekretarz: lek. wet. Emilia Wielądek-Żu-
kowska, Redaktorzy: lek. wet. Andrzej Czerniawski, prof. dr hab. Mi-
rosław Kleczkowski, lek. wet. Emilian Augustyn Kudyba, lek. wet. Ka-
tarzyna Łuniewska-Kopacz, lek. wet. Joanna Piekut, lek. wet. Marian 
Waszkiewicz, Redaktorzy Honorowi: dr Anatol Bacharewicz, dr n. 
wet. Jan Krupa. 

Już na pierwszym spotkaniu zadecydowano o nowej szacie oraz 
nazwie Biuletynu, które funkcjonują do dziś. Zwiększyła się jego obję-
tość kształtująca się na poziomie 100 stron. Dzięki staraniom dr n. wet. 
Jana Krupy Biuletynowi Północno-Wschodniej Izby Lekarsko-Wete-
rynaryjnej został nadany numer ISSN czyli Międzynarodowy Znorma-
lizowany Numer Wydawnictwa Ciągłego – ośmiocyfrowy niepowta-
rzalny identyfikator przydzielany wydawcom przez Narodowy Ośro-
dek ISSN podlegający Bibliotece Narodowej, co podniosło jego rangę. 
Uruchomiono skrzynkę mailową Biuletynu, co bardzo ułatwiło pracę 
nad kolejnymi numerami. 

Jako zespół amatorów, zaangażowany w tworzenie Biuletynu, 
przetrwaliśmy cztery lata, a efekt naszej pracy co kwartał trafiał do rąk 
Czytelników. Umieszczaliśmy w nim artykuły o wydarzeniach z życia 
Izby i jej członków, recenzje z podróży, publikacje naukowe, aktualno-
ści z przepisów prawa, wspominaliśmy zmarłych, nie brakowało poezji 
i odrobiny humoru. 

W tym miejscu chciałabym serdecznie podziękować: 
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− wszystkim autorom artykułów i publikacji; i tym, na których 
zawsze można było liczyć; i tym, których niejednokrotnie mu-
sieliśmy długo namawiać do pisania; i tym, których dzieła z róż-
nych względów się nie ukazały. 

− wszystkim Czytelnikom; zarówno tym, którzy nie szczędzili 
pochwały, jak i tym, którzy krytykowali zawartość Biuletynu. 

Naszą pracę podsumuję słowami Winstona Churchilla: 
 

„Sukces nigdy nie jest ostateczny. 
Porażka nigdy nie jest totalna. 

Liczy się tylko odwaga”. 
 

■ 

Zespół redakcyjny 

Podsumowanie działalności zespołu redakcyjnego V kadencji 
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lek. wet. Józef Hańczuk 
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Suwałkach 

 
 

NA KONIEC KOLEJNEJ KADENCJI SŁÓW KILKA 
 
 
Mija kolejna kadencja Naszego samorządu zawodowego. Moim 

zdaniem była dość ciekawa. Obchodziliśmy między innymi jubileusz 
20-lecia naszej Izby, odbył się zjazd nadzwyczajny i kolejny protest le-
karzy wolnej praktyki z powodu braku realizacji postulatów przez Mi-
nisterstwo Rolnictwa. Odbył się zjazd nadzwyczajny Izby Krajowej, 
w wyniku czego rezygnację złożył Prezes Izby Krajowej. Ministerstwo 
Rolnictwa coraz to próbowało przeprowadzić konsolidację ministerial-
nych Inspekcji, Minister złożył jednak rezygnację i sprawa została odło-
żona ad acta. Chciałbym jednak zwrócić uwagę na jeszcze jedno bardzo 
ważne wydarzenie w naszej izbowej społeczności. W minionej kadencji 
został ufundowany sztandar, czyli znak, który powinien nas jeszcze 
bardziej zjednoczyć we wspólnym działaniu na rzecz poszczególnego 
członka jak też całej społeczności lekarzy weterynarii, ponieważ Każdy 
z nas jest członkiem tego samorządu, a tymczasem frekwencja na ze-
braniach wyborczych przedstawia dużo do życzenia, a w części powia-
tów w pierwszym terminie ze względu na brak frekwencji, wybory 
w ogóle nie odbyły się. Czy jest to wielki problem, aby raz na cztery 
lata uczestniczyć w takim zebraniu, może powiedzieć co należy zmie-
nić na przyszłość, lub kandydować, albo poprzeć kandydata na delega-
ta, który będzie mnie reprezentował? 

Wszyscy ukończyliśmy studia akademickie, co zobowiązuje nas do 
bycia przyzwoitym i uczciwym, bo odnoszę wrażenie, że dziś zapo-
mniano o tym, by być w porządku zarówno wobec samego siebie, jak 
i drugiego człowieka. By nikogo nie krzywdzić i nie ranić poprzez wła-
sne zachowanie, postawy i słowa. A to, według mnie, nie służy temu, 
by ludzie byli szczęśliwi i żyli w zgodzie z samymi sobą czy z innymi 
ludźmi. Do napisania tego artykułu skłoniła mnie lektura książki prof. 
Władysława Bartoszewskiego – „Warto być przyzwoitym”. Człowieka 
niezwykle mądrego, wartościowego, wybitnego, który jest gotowy po-
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święcić się w imię słusznej sprawy. Człowieka, który zawsze i wszę-
dzie kierował się dobrem ojczyzny i innych ludzi. Bowiem prof. Barto-
szewski, opisując lata spędzone w konspiracji, w obozie Auschwitz, 
walki w podziemiu, nie koncentruje się na własnej osobie. Nie rozczula 
się nad własnym losem, nie pisze o tym, jak mu było podle, gdy prze-
bywał w więzieniu, obozie. Ale przede wszystkim o tym, czego się 
z tych doświadczeń nauczył. „W więzieniach i obozach nauczyłem się 
też tolerancji. I że lepiej zachować w pamięci dobro, a zapomnieć zło, 
które nam ludzie wyrządzili. Inaczej nie sposób przeżyć. Chcę ode-
pchnąć od siebie wszystko, co negatywne. Nie dlatego, żebym był 
święty, chciałbym po prostu żyć” – pisze Bartoszewski. Dla profesora 
ważny jest każdy człowiek. On nie dzieli ludzi na lepszych i gorszych. 
On stara się każdego traktować w sposób sprawiedliwy i życzliwy. Ta-
kiego podejścia do ludzi nauczył go jego tata. „Ojciec mawiał: Jest mi 
obojętne, skąd kto pochodzi. Musi być uczciwy – i to wystarczy. To 
proste zdanie zachowało dla mnie sens na całe życie”. 

Profesor Bartoszewski nigdy nie ukrywał, że dla niego ważną rolę 
w życiu odgrywa nadzieja, wiara w Boga i optymizm. Według niego, 
dzięki tym wartościom człowiek może przeżyć ciężkie chwile, trudne 
sytuacje, umocnić się i się nie załamać. To sprawia, że może on wspie-
rać tych, którzy utracili nadzieję i boją się o swoje życie. Być dla nich 
wzorem. A jednocześnie kołem ratunkowym. To niezwykle cenna wła-
ściwość osobowości i charakteru profesora. „Życie nauczyło mnie dzie-
lić się nadzieją na przyszłość. Owocuje to – dla innych, a szczególnie 
dla prześladowanych i dla nas samych. To jest wiara, którą w sobie za-
chowałem.” Według profesora, dobro, którym się człowiek dzieli po-
mnaża się i powraca. To sprawia, że warto być dobrym dla innych. 
„Wszystko, cokolwiek próbowałem w moim życiu uczynić dobrego, 
było mi oddane więcej niż stokrotnie, tysiąckrotnie może. Rachunek 
mojego życia dowodzi, że warto być przyzwoitym człowiekiem”. Prof. 
Bartoszewski mówi o sobie, że: „Żyję i jestem zobowiązany wobec 
tych, którym to nie było dane. Jestem zobowiązany do głoszenia praw-
dy, do pamięci, do działania przeciw wszelkiej nienawiści i przeciw 
wszelkiej przemocy. Na ludziach, którzy czynią to, co słuszne, budują 
się społeczeństwa”. Dlatego też stara się on walczyć przejawami niena-
wiści, zła, niesprawiedliwości, przemocy. Według profesora, przyzwo-
itość to pojęcie wieloaspektowe. A jednocześnie nieodzowne dla czło-
wieka wartościowego, szlachetnego i dobrego. Ponadto płynie z nasze-
go wnętrza. O czym warto zawsze pamiętać. Przyzwoitość zdaniem 

Na koniec kolejnej kadencji słów kilka 
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Bartoszewskiego to poszanowanie siebie, postępowanie zgodnie su-
mieniem – kto nie szanuje innych, nie szanuje samego siebie. Zawsze 
jest jakiś wewnętrzny głos, który pyta, czy to, co robię, sprawiłoby ra-
dość mojej mamie i siostrze”. Definicja zachowania przyzwoitego we-
dług profesora jest krótka: – „We wskazaniu, jak należy się zachować 
w życiu, olbrzymią rolę odgrywają autorytety. Mam to szczęście, że nie 
podporządkowywałem się fałszywym autorytetom” – dodał. W jaki 
sposób szukać ludzi przyzwoitych: – „Trzeba sobie zadać pytanie: czy 
tej osobie powierzyłbym klucze od domu, portfel, walizkę na dworcu? 
Wstrząsa mną, gdy na pierwszych stronach gazet widzę twarze ludzi, 
którym bym nigdy nic nie powierzył” – mówił profesor Bartoszewski. 
Dlatego aby ludzie byli przyzwoici, powinni starać się żyć takimi zasa-
dami i wartościami jak: „Nie dać się poniżyć. Pomagać innym. Oceniać 
ludzi za to, jakimi są. Za uczciwość i prawość. Być tolerancyjnym 
i umieć przebaczać. Nie kultywować w sobie wspomnienia zła. Szukać 
tego, co łączy.” 

Na zakończenie motto Profesora które powinno nam towarzyszyć 
w każdym dniu: „Zachowuj się tak, jakbyś chciał, aby wobec ciebie się 
zachowano”. 

 
■ 

Z ŻYCIA IZBY 
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dr nauk wet. Marian Jan Czerski 
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Łomży 

 
 

POWIATOWY INSPEKTORAT WETERYNARII  
W ŁOMŻY 

 
 
Powiat łomżyński (ziemski i grodzki) został utworzony na podsta-

wie ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym 
(Dz. U. Nr 91, poz. 578 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Rady Mini-
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strów z dnia 7 sierpnia 1998 roku w sprawie utworzenia powiatów (Dz. 
U. Nr 103, poz. 652) z dniem 1 stycznia 1999 roku. 

Powiat łomżyński położony jest w zachodniej części województwa 
podlaskiego, leży w granicach Zielonych Płuc Polski i obejmuje tereny 
o niewielkim stopniu zanieczyszczenia, bardzo atrakcyjne pod wzglę-
dem przyrodniczym i krajobrazowym. Około 26% powierzchni powia-
tu stanowią obszary unikalnej przyrody objęte różnymi formami 
ochrony prawnej. 

W skład powiatu łomżyńskiego wchodzą 2 gminy wiejsko-
miejskie (Jedwabne i Nowogród) oraz 7 gmin wiejskich (gm. Łomża, 
Miastkowo, Piątnica, Przytuły, Śniadowo, Wizna i Zbójna). Sieć osadni-
czą powiatu tworzy ogółem 269 miejscowości, w tym 2 miasta i 267 wsi 
zorganizowanych w 270 sołectwach. 

W Strategii Rozwoju Województwa Podlaskiego uchwalonej 
w 2000 roku, Województwo zostało podzielone na cztery regiony 
(centralny, północny, południowo-wschodni oraz zachodni). Powiat 
łomżyński znajduje się w obszarze funkcjonalnym zachodnim, obejmu-
jący obszar byłego województwa łomżyńskiego. 

Powierzchnia powiatu wynosi 1.387 km2. Z ogólnej powierzchni 
powiatu dominują: użytki rolne – 68,81 %, lasy i grunty leśne – 22,3% 
powierzchni powiatu. 

Powiat łomżyński zamieszkuje 52 196 mieszkańców, Miasto Łom-
ża – powierzchnia 33 km2, ludność 62946 mieszkańców. 

Teren powiatu łomżyńskiego pokrywają twory lodowcowe. Są to 
piaski, żwiry z głazami i gliny naniesione poprzez lodowiec. Ich miąż-
szość wynosi od 150 do 200 m. Zalegają one na utworach starszych – 
trzeciorzędowych (piaski glaukonitowe i kwarcowe pochodzenia mor-
skiego, a na nich mioceńskie osady lądowe – piaski i iły). Doliny rzek 
pokrywają torfy. W dominującym krajobrazie równin denudacyjnych 
i akumulacyjnych wyróżniają się wzgórza Czerwonego Boru z kulmi-
nacjami wynoszącymi 214–227 m n.p.m. 

Charakterystycznym elementem ukształtowania terenu jest Dolina 
Narwi, mająca w okolicy Łomży charakter doliny przełomowej, otoczo-
nej wyniesieniami wznoszącymi się do 50 m nad poziom rzeki. Różnice 
wysokości na terenie powiatu wynoszą od 98 m do 129 m n.p.m. w do-
linie Narwi i do 227 m n.p.m. na kulminacji Czerwonego Boru. 

Tereny powiatu łomżyńskiego znajdują się w zlewniach Narwi, 
Biebrzy i Pisy i są zaliczane do uboższych w kraju pod względem zaso-
bów wód powierzchniowych. Główną rzeką powiatu jest rzeka Narew, 
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a jej największymi dopływami jest Biebrza i Pisa. Poza tym występuje 
szereg mniejszych rzek. 

Powiat łomżyński ma dość dobry układ komunikacyjny, na który 
składa się sieć dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gmin-
nych, co ma istotne znaczenie przy braku pasażerskiego transportu ko-
lejowego. Ważną rolę komunikacyjną odgrywają również drogi zarzą-
dzane przez miasto Łomża. 

Główne drogi krajowe to: droga nr 61 z Warszawy do Augustowa 
stanowiąca główny ciąg drogowy w zachodniej części Województwa 
Podlaskiego, droga nr 63 prowadząca do przejść granicznych z Ukra-
iną, z Lubelszczyzny na Mazury i do przejść granicznych z Obwodem 
Kaliningradzkim, droga nr 64 Piątnica – Jeżewo łącząca powiat ze stoli-
cą województwa. 

Drogi wojewódzkie na terenie powiatu: droga Łomża – Śniadowo 
– Ostrów Mazowiecka stanowiąca najkrótsze połączenie powiatu 
z Warszawą, droga Łomża – Nowogród – Zbójna – Myszyniec stano-
wiąca połączenie powiatu z Olsztynem, droga Piątnica – Jedwabne – 
Przytuły – Radziłów bardzo ważna dla północnej części powiatu, dro-
ga Łomża – Gać – Mężenin będąca alternatywnym połączeniem z Bia-
łymstokiem, droga łącząca Nowogród z drogą nr 61, fragment drogi 
Morgowniki – Stawiski – Przytuły będącej dużą obwodnicą Łomży. 

Dla komunikacji między północną a południową częścią powiatu 
ważne znaczenie mają drogi przebiegające przez Łomżę oraz dwa mo-
sty przebiegające przez rzekę Narew zarządzane przez miasto Łomżę. 

Powiat łomżyński posiada klimat o cechach przejściowych między 
bardziej kontynentalnym klimatem obszarów Niziny Północnopodla-
skiej, a przejawiającym się zimą pewne cechy klimatu morskiego ob-
szarami Nizin Północnomazowieckich. Leży on na pograniczu ściera-
nia się wpływów tych dwóch klimatów, stąd też obserwuje się tutaj 
krótszy okres wegetacyjny niż w centralnej i zachodniej Polsce (195 – 
208 dni). Odrębnie kształtują się warunki klimatyczne obszarów, gdzie 
duże są powierzchnie bagien powodujących obniżkę temperatur i su-
my opadów, podwyższenie wilgotności i skrócenie okresu wegetacyj-
nego. 

Walory przyrodnicze i krajobrazowe oraz historia i kultura północ-
nego Mazowsza tworzą warunki dla rozwoju turystyki. Generalnie 
atrakcyjność turystyczną powiatu można określić czterema sowami 
„Biebrza – Narew – Łomża – Kurpiowszczyzna”. Te nazwy geograficz-
ne są znane w Polsce, ale często nie utożsamiane z naszym powiatem. 

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Łomży 
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W turystyce ważniejsze są bowiem szlaki, miejsca i obszary ukształto-
wane przez naturę i historię oraz jakość oferty turystycznej niż doraźne 
ustalane granice administracyjne. Ta różnorodność oraz tranzytowe 
położenie na szlakach prowadzących na Mazury i Suwalszczyznę to 
ważne atuty powiatu łomżyńskiego. 

Atrakcyjność turystyczną powiatu podkreślają przede wszystkim: 
Biebrzański Park Narodowy, Łomżyński Park Krajobrazowy Doliny 
Narwi, Obszar chronionego krajobrazu doliny dolnej Narwi i Puszczy 
Kampinoskiej, Lasy Pniewskie, Lasy Czerwonego Boru, Rzeki Biebrza, 
Narew i Pisa stanowiące z dopływami szlaki turystyki wodnej i miejsca 
rekreacji, miejsca atrakcyjne dla przyrodników, szczególnie dla ornito-
logów, osób podglądających naturalną przyrodę, wędkarzy, myśli-
wych, grzybiarzy, a także dla organizacji rajdów, szkół przetrwania itp. 

Powiat łomżyński ze względu na swój rolniczy i wiejski charakter 
należy do obszarów słabo rozwiniętych gospodarczo. Struktura jed-
nostkowa w powiecie łomżyńskim wskazuje na dominację sektora pry-
watnego. Decyduje o tym przede wszystkim znaczna liczba zarejestro-
wanych osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. 
Większość firm funkcjonujących na terenie powiatu łomżyńskiego to 
zakłady małe w większości jednoosobowe. Terytorialne rozmieszczenie 
firm zarejestrowanych w poszczególnych gminach powiatu łomżyń-
skiego jest nierównomierne. Prawie 55% podmiotów zlokalizowanych 
jest na terenie gmin: Piątnica, Łomża, Śniadowo. 

Bogate ekologicznie czyste zaplecze surowcowe sprawia, że poten-
cjał przemysłowy zdominowany jest głównie przez przetwórstwo rol-
no – spożywcze, które reprezentują małe i średniej wielkości zakłady 
przetwarzające miejscową produkcję rolną. Najwyższą dynamikę roz-
wojową wykazuje przemysł mleczarski, w którym to obserwuje się 
przyspieszone procesy dostosowawcze do wymogów rynku. 

Na terenie powiatu funkcjonuje kilka znaczących zakładów prze-
mysłowych i stosunkowo nieźle rozwinięty jest przemysł drzewny 
i materiałów budowlanych, zakłady mleczarskie, mięsne, zakłady 
ziemniaczane, browar, produkujące pasze. 

Rolnictwo ze szczególnym uwzględnieniem hodowli bydła mlecz-
nego. 

Gatunek zwierząt: Ilość zwierząt w 2012 r. Ilość stad w 2012 r. 
Bydło 97041 4597 
Owce 191 14 
Kozy 68 20 

Świnie 34015 2329 
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Sytuacja epizootyczna w latach 2010-2012. 

W rejestrze Powiatowego Lekarza Weterynarii w Łomży znajduje 
się spora różnorodność podmiotów nadzorowanych. Są to min.: 6 za-
kładów rozbioru i przetwórstwa mięsa, 6 ubojni, 3 zakłady drobiarskie, 
16 podmiotów prowadzących sprzedaż bezpośrednią miodu, ryb, jaj, 
1 zakład rybny, 3 podmioty MLO, 2 zakłady mleczarskie, 10 punktów 
skupu mleka, 1 chłodnia składowa, 39 punktów unasieniania zwierząt, 
1 podmiot prowadzący bank nasienia, 1 podmiot prowadzący działal-
ność dostarczania i przechowywania materiału biologicznego mrożo-
nego nasienia bydła mlecznego, 1 podmiot prowadzący transfer zarod-
ków, 16 punktów kopulacyjnych ogierów, 5 podmiotów akwakultury 
utrzymujących ryby, 15 podmiotów prowadzących zarobkowy prze-
wóz zwierząt, 2 targowiska, 1 schronisko dla zwierząt, 2 fermy drobiu 
reprodukcyjnego, 2 zakłady wylęgu drobiu, 9 ferm drobiu rzeźnego, 
1 miejsce gromadzenia zwierząt, 2 podmioty prowadzące działalność 
w zakresie transportu ubocznych produktów pochodzenia zwierzęce-

Nazwa  
choroby 

2010 r. 2011 r. 2012 r. 
sztuki stada sztuki stada sztuki stada 

EBB 17 3 18 4 3 2 
Aujeszkiego 0 0 0 0 0 0 

Pracownicy Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Łomży fot. M. Norowski 
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go, 1 skup skór surowych, 29 pod-
miotów prowadzących obrót 
zwierząt, pośrednictwo w obrocie, 
skup zwierząt. 

Struktura organizacyjna oraz 
skład osobowy: 

Powiatowy Lekarz Weterynarii 
– dr n. wet. Marian Jan Czerski 

Zastępca Powiatowego Lekarza 
Weterynarii – lek. wet. Emilian Au-
gustyn Kudyba 

Zespół ds. zdrowia i ochrony 
zwierząt: koordynator zespołu – lek. 
wet. Janusz Tyborowski – starszy 
inspektor weterynaryjny ds. zdrowia 
zwierząt, zwalczania chorób zakaź-
nych zwierząt 

pozostały skład zespołu: 
− lek. wet. Michał Chajewski – 

starszy inspektor weteryna-
ryjny ds. zdrowia zwierząt, 
zwalczania chorób zakaź-
nych zwierząt 

− lek. wet. Leszek Wojewoda 
– starszy inspektor weterynaryjny ds. higieny materiału biolo-
gicznego 

Siedziba Powiatowego Inspektoratu Weterynarii 

w Łomży ul. Nowogrodzka 160;  

fot. M. Norowski 

Sala konferencyjna im. prof. dr hab. Bolesława 

Gutowskiego Powiatowego Inspektoratu Wetery-

narii w Łomży; fot. M. Norowski 

Portret prof. dr hab. Bolesława Gutowskiego 

znajdujący się w Sali konferencyjnej PIW w Łom-

ży fot. M. Norowski 
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− lek. wet. Aleksandra Dymerska – inspektor weterynaryjny ds. 
ochrony zwierząt 

− lek. wet. Marta Tyborowska – inspektor weterynaryjny ds. zdro-
wia zwierząt, zwalczania chorób zakaźnych zwierząt 

− mgr Radosław Czpak – kontroler weterynaryjny ds. identyfika-
cji i rejestracji zwierząt oraz kontroli wymogów wzajemnej 
zgodności 

− mgr Piotr Skorupski – kontroler weterynaryjny ds. identyfikacji 
i rejestracji zwierząt oraz kontroli wymogów wzajemnej zgod-
ności 

 
Zespół ds. bezpieczeństwa żywności, pasz oraz ubocznych pro-

duktów zwierzęcych: 
koordynator zespołu – lek. wet. Emilian Augustyn Kudyba – Za-

stępca Powiatowego Lekarza Weterynarii 
pozostały skład zespołu: 
− lek. wet. Sławomir Piotr Kamiński – starszy inspektor weteryna-

ryjny ds. higieny środków spożywczych pochodzenia zwierzę-
cego 

− lek. wet. Marek Strzaliński – starszy inspektor weterynaryjny 
ds. higieny środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego 

− lek. wet. Agnieszka Maria Berlińska – inspektor weterynaryjny 
ds. higieny środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego 

− mgr inż. Alicja Kowalewska – inspektor weterynaryjny d.s. pasz 
 
Zespół ds. odkażania: 
− techn. wet. Waldemar Zyskowski –dezynfektor 
 
Samodzielne stanowisko obsługi prawnej: 
Mgr Mieczysław Sokół – radca prawny 
 
Zespół ds. finansowo-księgowych: 
koordynator zespołu Salomea Chmielewska – Główny Księgowy 
pozostały skład zespołu: 
− Małgorzata Dymek – starszy specjalista ds. finansowo – księgo-

wych 
− Anna Jabłonowska – starszy inspektor ds. kadr i płac 
− Grażyna Ołdziejewska – starszy księgowy 
− Elżbieta Urbanowicz – starszy księgowy 
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Zespół ds. administracyjnych: 
koordynator zespołu – dr n.wet. Marian Jan Czerski 
pozostały skład zespołu: 
− Jan Witkowski – starszy inspektor ds. zamówień publicznych 
− mgr inż. Marek Norowski – informatyk 
− mgr Katarzyna Ziółek – starszy referent ds. administracyjnych 
− mgr inż. Natalia Witkowska – referent ds. administracyjnych 
− Cecylia Mierzejewska – robotnik gospodarczy 
− Bogdan Chojnowski – konserwator 
 

■ 
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lek. wet. Joanna Piekut 
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Białymstoku 

 
 

MONITORING CHOROBY AUJESZKYEGO  
U ŚWIŃ – ZMIANY 

 
 
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 grudnia 2012 r. w spra-

wie wprowadzenia programu zwalczania i monitorowania choroby 
Aujeszkyego (Dz. U. z 2012 r. poz. 1440) u świń zastąpiło całkowicie 
dotychczas funkcjonujące rozporządzenie z 2008 roku (wraz ze zmianą 
z 2009 r.) 

W związku z powyższym zmianie uległa ilość prób pobieranych 
z poszczególnych stad. 

Ustęp 3.4.2. nowego rozporządzenia mówi o kolczykowaniu świń, 
od których pobierane są próby do badań. W opinii Głównego Lekarza 
Weterynarii czynność ta wykonywana ma być przez urzędowego leka-
rza weterynarii pobierającego próbki w ramach wynagrodzenia za wy-
konanie tej czynności. 

Przy tej okazji należy poinformować, że w dniu 12 listopada 2012 r. 
obszar województwa podlaskiego został uznany za wolny od wirusa 
choroby Aujeszkyego świń. Należy w tym momencie podkreślić, że 
stało się to dzięki kilkuletniej pracy lekarzy urzędowych w terenie po-
bierających próbki, o której to pracy, niewątpliwie ciężkiej, krążą barw-
ne historie i anegdoty, napisano artykuły i setki wpisów na forach we-
terynaryjnych. 

Pracę ogromną i ważną, bez której nic by nie ruszyło i nie zadziała-
ło, wykonali lekarze weterynarii – inspektorzy z powiatowych inspek-
toratów weterynarii, którzy od początku programu zwalczania choro-
by Aujeszkyego koordynowali pracę, przegryźli przepisy, wystawili 
tysiące decyzji, przygotowali i wprowadzili tysiące protokołów pobra-
nia prób, czuwali nad terminami, przygotowali setki sprawozdań, sza-
cowali upadki i opracowywali ogniska choroby, tłumaczyli się z pu-
stych stad, które wirtualnie były pełne, ścigali się z czasem „na już”, 
„na teraz”, „na wczoraj” itp. 
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Jako, że sama jestem takim inspektorem wiem, że nasza praca 
w tym temacie była i jest nierzadko niedoceniana. Z tego więc miejsca, 
korzystając z okazji, chcę Wam wszystkim powiedzieć, że możemy być 
z siebie dumni! 

Życzę dobrej pracy, zrozumienia i współpracy przy dalszym pro-
wadzeniu programu wszystkim lekarzom weterynarii – w terenie 
i w inspektoratach. 

■ 
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lek. wet. Marek Wincenciak 
Przewodniczący Oddziału PTNW w Białymstoku 

 
 

Z ŻYCIA PTNW – CZAS PRACY, CZAS WYBORÓW 
 
 
Białostocki Oddział Polskiego Towarzystwa Nauk Weterynaryj-

nych realizował swoją działalność zgodnie ze statutem PTNW oraz pla-
nem założeń na okres minionej kadencji (2009-2013). 

Obszar naszej działalności obejmował: 
− organizowanie zebrań naukowych 
− organizowanie spotkań szkoleniowych 
− organizowanie konferencji naukowych w charakterze współor-

ganizatora o zasięgu poza wojewódzkim 
− współpracę z kadrą naukową wydziałów Medycyny Weteryna-

ryjnej, Akademii Medycznej w Białymstoku, Zakładu Badania 
Ssaków PAN w Białowieży, Książnicy Podlaskiej, Towarzystwa 
Wiedzy Powszechnej i Polskiego Stowarzyszenia Bujatrycznego. 

− ścisłą współpracę z Północno-Wschodnią Izbą Lekarsko Wetery-
naryjną, Wojewódzkim Inspektoratem Weterynarii w Białym-
stoku oraz Powiatowymi Inspektoratami Weterynarii. 

− współpracę z Muzeum Rolnictwa i Weterynarii w Ciechanowcu. 
− udział w konferencjach organizowanych przez Zarząd Główny 

PTNW 
− udział w Kongresie PTNW 
Upływająca kadencja to okres intensywnej pracy Zarządu Oddzia-

łu. W tym czasie zorganizowaliśmy 27 różnego rodzaju zebrań nauko-
wych i szkoleń w trakcie, których wygłoszono 79 wykładów. Jak łatwo 
przeliczyć, wypada 9 konferencji rocznie. Myślę, że to dobry wynik. 
Uważam jednak, że nie o ilość tu chodzi. Jestem zwolennikiem jakości 
i tym starałem się kierować. Dbałem, by miały one różnorodny charak-
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ter. Od typowo naukowych, do spotkań szkoleniowych, związanych 
z teraźniejszością weterynaryjną, nowoczesnością w lecznictwie i profi-
laktyce oraz historią zawodu. Wiele z organizowanych szkoleń doty-
czyło problemów w inspekcji weterynaryjnej. Ta gałąź weterynarii 
poddawana jest permanentnym modyfikacjom z powodu ciągle zmie-
niających się przepisów i aktów prawnych. Niekiedy trudno za tym 
nadążyć. 

W momencie wyboru mnie na Przewodniczącego, w grudniu 2009 
roku, białostocki Oddział PTNW liczył 121 członków. Wśród nich było 
38 emerytów. W chwili obecnej mamy 88 członków w tym 37 emery-
tów. Zmniejszenie liczby członków spowodowane było powstaniem 
nowego Oddziału PTNW, który swoim zasięgiem objął powiat łom-
żyński i ostrołęcki. 

Polskie Towarzystwo Nauk Weterynaryjnych jest stowarzysze-
niem non profit, którego działalność opiera się na pracy społecznej 
ogółu członków, a udział we władzach jest honorowy. Celem Towarzy-
stwa jest między innymi upowszechnianie nauk weterynaryjnych 
w Polsce, inspirowanie i popieranie realizacji programów kształcenia. 
Każdy z nas jest świadom konieczności ustawicznego podnoszenia 
kwalifikacji. Zwłaszcza teraz, kiedy dynamika zmian w naszym zawo-
dzie jest zauważalna …aż nadto. Dlatego cieszę się niezmiernie z po-

NAUKA 

Fot. 1 Uczestnicy Walnego Zjazdu Sprawozdawczo Wyborczego Polskiego Towarzystwa Nauk Weterynaryj-

nych Oddział w Białymstoku w sali konferencyjnej Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Białymstoku 

4 stycznia 2013 r. 
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wodu tego, że wiele koleżanek i kolegów, zwłaszcza tych tuż po stu-
diach wstąpiło do naszego Towarzystwa. Świadczy to o chęci stałego 
podnoszenie poziomu wiedzy i wielkim profesjonalizmie naszych 
młodszych kolegów. 

W imieniu Zarządu oraz swoim, składam podziękowania wszyst-
kim członkom naszego Oddziału, Powiatowym Lekarzom Weterynarii 
za wszechstronną pomoc i aktywność w organizacji zebrań. Dziękuję 
Północno-Wschodniej Izbie Lekarsko Weterynaryjnej. Współpraca z tą 
instytucją przynosiła i przynosi wielkie korzyści i układa się w sposób 
modelowy. Wyrażam szczególne podziękowania Podlaskiemu Woje-
wódzkiemu Lekarzowi Weterynarii, za dobrą współpracę w organiza-
cji zebrań naukowo szkoleniowych i innych przedsięwzięć PTNW. 

Chylę czoła przed tymi, bez których niemożliwe by było sprawne 
i efektywne funkcjonowanie naszego Oddziału. Serdecznie dziękuję 
całemu Zarządowi Białostockiego Oddziału PTNW, a w szczególności 
doktorowi Andrzejowi Czerniawskiemu sekretarzowi Zarządu Od-
działu oraz doktorowi Sławomirowi Wołejko skarbnikowi Zarządu 
Oddziału.  Bez ich pomocy działalność nasza była by bardziej utrud-
niona i ograniczona. 

Warto podkreślić, że cele i założenia, które Zarząd postawił sobie 
do zrealizowania na początku kadencji, w stu procentach zostały zre-
alizowane. 

W dniu 4 stycznia 2013 roku odbył się walny zjazd sprawozdaw-
czo wyborczy w trakcie którego podsumowano minioną kadencję i wy-
brano nowe władze PTNW O/w Białymstoku na kadencję 2013-2015. 

 
Zarząd Oddziału PTNW w Białymstoku 
− Marek Wincenciak – przewodniczący 
− Michał Geniusz – zastępca przewodniczącego 
− Andrzej Czerniawski – sekretarz 
− Sławomir Wołejko – skarbnik 
− Joanna Pilawska – członkini 
− Jan Dynkowski – członek 
 
Komisja Rewizyjna Oddziału PTNW w Białymstoku 
− Agnieszka Głowacka – przewodnicząca 
− Wiesław Piekutien – członek 
− Witold Wałecki – członek 
 

Z życia PTNW – Czas pracy, czas wyborów 
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Delegaci na Walne Zebranie 
− Anatol Bacharewicz 
− Jan Krupa 
− Andrzej Czerniawski 
− Marek Wincenciak 
 
Nowym władzom Naszego Towarzystwa serdecznie gratuluję wy-

boru i życzę dobrej pracy w nadchodzącej kadencji oraz sukcesów 
w trakcie realizacji naszych wspólnych celów. 

 
 

 
■ 
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W imieniu Zarządu Oddziału Polskiego Towarzystwa Nauk Weterynaryjnych 

w Białymstoku, składam Szanownym Koleżankom i Kolegom gorące gratulacje 

z okazji wyboru do władz Łomżyńsko-Ostrołęckiego Oddziału PTNW.  

Liczę na dobrą współpracę i owocne współdziałanie. 

 

Przewodniczący Polskiego Towarzystwa Nauk Weterynaryjnych 

Oddział w Białymstoku 

Marek Wincenciak 
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Fundacja Pro Bono Veterinariae 
 

pod patronatem 
 

Północno-Wschodniej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w Białymstoku, 

Polskiego Towarzystwa Nauk Weterynaryjnych Oddział w Białymstoku, 

Muzeum Rolnictwa im. Ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu 

 

zaprasza do udziału 
 

w Konferencji Tematycznej, 
 

która odbędzie się 

w dniu 9-10 maja 2013 r. (czwartek-piątek) o godzinie 10.00 

w sali Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu, przy ul. Pałacowej 5 
 
 

Program konferencji: 
 

9 maja 2013 r. (czwartek) 
 

1. Rozpoczęcie konferencji. Powitanie uczestników i gości.  
(1000 -1015) 

2. Chirurgia wymienia i strzyków. 
- dr n. wet. Wojciech Barański – UWM w Olsztynie, Wydział 
Medycyny Weterynaryjnej. (1015- 1130) 

3. Wystąpienia przedstawicieli firm branży weterynaryjnej.  
(1130- 1215) 

4. Przerwa kawowa. (1215- 1230) 
5. Różne oblicza ketozy – nowe spojrzenie na raporty wynikowe. 

– prof. dr hab. Zygmunt M. Kowalski – UR w Krakowie,  
Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt. (1230– 1400 ) 

6. Przerwa obiadowa. (1400 – 1500) 
7. Rola czynników zakaźnych w zaburzeniach rozrodu świń. 

– prof. dr hab. Tomasz Stadejek – SGGW w Warszawie, Wydział 
Medycyny Weterynaryjnej.(1500 – 1630) 

8. Dyskusja, zakończenie części teoretycznej. (1630– 1730) 
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10 maja 2013 r. (piątek)- część praktyczna 
 

1. Zabiegi chirurgiczne na wymieniu i strzykach bydła – warsz-
taty terenowe.  
- dr n. wet. Wojciech Barański – UWM w Olsztynie, Wydział 
Medycyny Weterynaryjnej. (1000- 13o0) 

 
 

Koszt uczestnictwa w Konferencji wynosi 50 zł/osoby  
– część teoretyczna w dniu 9.05.2013 r.  

oraz 150 zł/osoby  
– część praktyczna w dniu 10.05.2013 r. (dla chętnych). 

 
Istnieje możliwość rezerwacji noclegów we własnym zakresie. 

Dostępna baza noclegowa: 
• Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu  

- tel. + 48 (86) 277-13-28 
• Hotel Nowodwory w Ciechanowcu, ul. Pałacowa 7  

- tel. + 48 (86) 277-10-88, info@hotelnowodwory.pl 
 

Zgłoszenia na ww. konferencję przyjmowane są drogą elektroniczną 
na adres joanna-_pelc@op.pl w terminie do dnia 30 kwietnia 2013 r. 

 
Wpłaty za udział w konferencji należy dokonywać w terminie do dnia 

30 kwietnia 2013 r. na rachunek bankowy Fundacji w Kredyt Bank : 
 

Fundacja „Pro Bono Veterinariae” 
15-959 Białystok 

ul. Zwycięstwa 26a/1 
Nr rachunku bankowego: 64 1500 1344 1213 4010 4776 0000 

Z dopiskiem – Konferencja w Ciechanowcu. 
 

Prezes Zarządu Fundacji 
„Pro Bono Veterinariae” 

 
Marek Wincenciak 

■ 
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lek. wet. Szymon Moniuszko 
Prywatna praktyka weterynaryjna w Białymstoku 

 
 

SUBSTANCJE NARKOTYCZNE I PSYCHOTROPOWE 
– OBOWIĄZUJĄCE PRAWO I ZASTOSOWANIA 
PRAKTYCZNE W MEDYCYNIE WETERYNARYJNEJ 
MAŁYCH ZWIERZĄT 

 
 
W nowoczesnej praktyce klinicznej zwierząt towarzyszących leki 

zawierające substancje narkotyczne i psychotropowe (dalej LNiP) mają 
coraz większy udział, zarówno ze względu na nowe procedury aneste-
zji i analgezji okołooperacyjnej, paliatywnej, jak i coraz częstsze lecze-
nie zaburzeń neurologicznych i behawioralnych zwierząt. Stosowanie 
tych leków, poza posiadaniem wiedzy medycznej, wymaga znajomości 
obowiązującego prawa i odpowiedniego prowadzenia dokumentacji. 
W pierwszej części artykułu opisano wymagania prawne dotyczące 
posiadania leków narkotycznych i psychotropowych, wystawiania re-
cept na takie leki oraz prowadzenia dokumentacji, druga część zawiera 
krótki opis zastosowań klinicznych takich leków. 

 
 

Prawo – teoria i praktyka 
 
Podstawą prawną do stosowania LNiP w weterynarii jest Ustawa 

Prawo Farmaceutyczne z dnia 6 września 2001 r. (z późniejszymi zmia-
nami) oraz Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkoma-
nii (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 124.).  

Przepisy szczegółowe są ustanowione następującymi rozporządze-
niami: 

PRAKTYKA 
WETERYNARYJNA 
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− Rozporządzenie MZ z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie prepara-
tów zawierających środki odurzające lub substancje psychotro-
powe, które mogą być posiadane w celach medycznych oraz 
stosowane do badań klinicznych, po uzyskaniu zgody woje-
wódzkiego inspektora farmaceutycznego 

− Rozporządzenie MZ z dnia 9 maja 2003 r. w sprawie wystawia-
nia przez lekarzy weterynarii recept na produkty lecznicze lub 
leki recepturowe przeznaczone dla ludzi, które będą stosowane 
u zwierząt wraz z rozporządzeniem zmieniającym z dnia 31 
grudnia 2010 r. 

Weterynaryjne LNiP można nabyć wyłącznie w hurtowni wetery-
naryjnej, po uprzednim uzyskaniu zgody z Wojewódzkiego Inspekto-
ratu Farmaceutycznego (WIF), po złożeniu stosownego wniosku. Leki 
przeznaczone dla ludzi na potrzeby prowadzonej praktyki weteryna-
ryjnej można nabyć zarówno w określonej aptece lub hurtowni farma-
ceutycznej; konieczne jest złożenie oddzielnego wniosku. Warto zazna-
czyć, że w 2012 roku część rygorów formalnych została złagodzona, 
m.in. zgoda WIF może zostać wydana na czas nieokreślony, zaś ko-
nieczność prowadzenia szczegółowego rozchodu dotyczy morfiny, ke-
taminy i fentanylu; pozostałe LNiP, w tym pentobarbital (Morbital), 
wymagają jedynie comiesięcznego zestawienia obrotu. 

Wzór wniosku znajduje się w załączniku 1 do rozporządzenia 
„w sprawie preparatów zawierających środki odurzające lub substan-
cje psychotropowe, które mogą być posiadane w celach medycznych 
oraz stosowane do badań klinicznych, po uzyskaniu zgody wojewódz-
kiego inspektora farmaceutycznego”. W sentencji wniosku warto zmie-
nić sformułowanie „wydanie zgody” na „wydanie bezterminowej zgo-
dy”. W pozycji 3. wniosku wpisywanie nazw międzynarodowych za-
miast nazw handlowych leków może zapobiec utrudnieniom w do-
stępności do nich w razie wycofania z obrotu niektórych preparatów. 
We wniosku w pozycji 5. warto wpisać oprócz adresu również opis 
skrytki, zgodnie z treścią „w sposób zabezpieczający przed kradzieżą 
lub zniszczeniem, tj. w metalowej szafce/kasetce/sejfie, z zamkiem na 
klucz, poza dostępem wzroku pacjenta (czy też klienta), umocowany 
do ściany lub podłogi”. 

Opłatę skarbową w wysokości 10 zł za udzielenie zgody na posia-
danie w celach medycznych LNiP należy wnosić na rachunek: URZĄD 
MIEJSKI w BIAŁYMSTOKU Bank PEKAO SA 26 1240 5211 1111 0010 
3553 3132 

PRAKTYKA WETERYNARYJNA 



71 

Dokumenty, które należy dołączyć do wniosku to: 
− „książka kontroli środków odurzających i psychotropowych”  

F-5a (do nabycia w hurtowni weterynaryjnej lub wydawnictwie 
akcydensowym), 

− potwierdzenie wpisu do rejestru zakładów leczniczych dla 
zwierząt 

Warto również do wyżej wymienionych dokumentów dołączyć 
potwierdzenie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej. 

 
Weterynaryjne LNiP, które warto uwzględnić we wniosku: 
− ketaminum, roztwór do wstrzykiwań, 100 mg/ml, 2 opakowa-

nia po 10 ml 
− ketaminum, roztwór do wstrzykiwań, 100 mg/ml, 1 opakowa-

nie po 20 ml 
− ketaminum, roztwór do wstrzykiwań, 100 mg/ml, 1 opakowa-

nie po 50 ml 
− pentobarbitalum, roztwór do wstrzykiwań, 160 mg/ml, 1 opa-

kowanie po 100 ml 
− buprenorphinum, roztwór do wstrzykiwań, 0,3 mg/ml, 1 opa-

kowanie po 10 ml 
− fenobarbitalum, tabletki, 12,5mg, 1 opakowanie po 100 tabletek 
− fenobarbitalum, tabletki, 50mg, 1 opakowanie po 100 tabletek 
 
LNiP przeznaczone dla ludzi, które warto uwzględnić we wnio-

sku: 
− fentanylum, roztwór do wstrzykiwań, 50 µg/ml, 50 ampułek po 

2 ml 
− diazepamum, roztwór do wstrzykiwań, 5 mg/ml, 50 ampułek 

po 2 ml 
− midazolamum, roztwór do wstrzykiwań, 5 mg/ml, 10 ampułek 

po 3 ml 
− diazepamum, r-r do wlewek doodbytniczych, 2 mg/ml, 5 wle-

wek po 2,5 ml 
− diazepamum, r-r do wlewek doodbytniczych, 4 mg/ml, 5 wle-

wek po 2,5 ml 
− oxazepamum, tabletki, 10 mg, 20 tabletek 
− fentanylum, system transdermalny, 25 µg/h, 5 plastrów 
− fentanylum, system transdermalny, 50 µg/h, 5 plastrów 

Substancje narkotyczne i psychotropowe – obowiązujące prawo i zastosowania... 
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− fentanylum, system transdermalny, 75 µg/h, 5 plastrów 
− fentanylum, system transdermalny, 100 µg/h, 5 plastrów 
− Morphini Sulfas WZF, roztwór do wstrzykiwań, 20 mg/ml. 10 

ampułek po 1ml 
 
Wystawianie recept na LNiP 
Niektóre sytuacje kliniczne mogą wymagać dalszego leczenia 

w domu, wtedy wskazanym jest wystawienie recepty dla właściciela 
zwierzęcia na LNiP. Niezależnie od rodzaju i postaci leku na recepcie 
koniecznie należy umieścić łączną ilość substancji czynnej słownie np. 

Rp. Diazepam wlewki doodbytnicze po 5mg/2,5ml 
D. t. d. No 5 (dwadzieścia pięć miligramów) 
S. podać 1-2 wlewki w razie napadu drgawek 
 
Przy wystawianiu recept na LNiP konieczne jest wpisanie na re-

cepcie dawkowania. Każde wystawienie recepty na jakikolwiek pro-
dukt leczniczy wymaga odnotowania tego w dokumentacji lekarsko-
weterynaryjnej. Przydatne leki, które można wypisać na „zwykłej”  
(białej z zielonym paskiem) recepcie weterynaryjnej obejmują diaze-
pam, midazolam, oksazepam, kodeinę, medazepam, buprenorfinę. 
W związku z wprowadzeniem na rynek weterynaryjnego preparatu 
zawierającego fenobarbital, nie można go już wypisywać na receptę do 
realizacji w aptece, podobna sytuacja dotyczy iniekcyjnej postaci bu-
prenorfiny. Leki wymagające recepty „różowej” to fentanyl i morfina. 
Recepty „różowe” można nabyć w niektórych hurtowniach weteryna-
ryjnych, wystawiane są z kopią, którą należy przechowywać w doku-
mentacji lekarsko-weterynaryjnej przez 5 lat. Wystawiając receptę 
„różową” należy wpisać na niej PESEL właściciela zwierzęcia – w wy-
padku jego braku apteka ma prawo odmówić realizacji recepty. 

Możliwość wystawiania recept na LNiP jest często wykorzystywa-
na przez lekarzy do nabywania tych leków bez zgody WIF na podsta-
wie recepty „ad usum proprium”. O ile taki sposób nabycia leku jest 
poniekąd legalny, to już jego posiadanie jest łamaniem prawa zagrożo-
nym postępowaniem karnym. W wypadku umorzenia postępowania 
karnego dochodzi do konfiskaty i przepadku leków nabytych w ten 
sposób. 

 
Niektóre zastosowania LNIP: 
Diazepam: stosowany przede wszystkim dożylnie łącznie z keta-

miną w znieczuleniu ogólnym (w proporcji 1:1 dawka praktyczna to 

 PRAKTYKA WETERYNARYJNA 
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1ml mieszaniny na 4,5-9 kg masy ciała) , pojedynczo może być stoso-
wany w celu przerwania napadów drgawkowych (dożylnie, doodbyt-
niczo, dotchawiczo) w dawce 1mg/kg m.c., którą w miarę potrzeby 
można zwiększyć do 4mg/kg m.c. Diazepam występuje w postaci 
emulsji liposomalnej, co uniemożliwia mieszanie go z większością le-
ków w jednej strzykawce. 

Oksazepam: podawany w celu stymulacji apetytu u anorektycz-
nych kotów w dawce 2,5 mg/kota. Może być również krótkotrwale sto-
sowany do zniesienia lęku zwierzęcia np. w okresie sylwestrowym 
w dawce 0,5-1 mg/kg m.c. co 10-12 godzin, jednak dawkę należy do-
bierać indywidualnie na podstawie kilkudniowej obserwacji wpływu 
leku na zwierzę: największa dawka, która nie powoduje ospałości 
zwierzęcia będzie właściwa. 

Midazolam: lek o podobnym działaniu do diazepamu, działa sil-
niej, ale krócej, może być mieszany z większością leków. Najczęściej 
używany do premedykacji w dawce 0,1-0,25 mg/kg m.c., u pacjentów 
kardiologicznych w połączeniu z butorfanolem, lub z medetomidyną/
ksylazyną w diagnostyce RTG i krótkich zabiegach chirurgicznych (np. 
kastracji). 

Pentobarbital, w tej chwili dostępny jedynie w preparacie Morbi-
tal, poza powszechnie znanym zastosowaniem może służyć do opano-
wywania drgawek niepoddających się leczeniu diazepamem, np. przy 
zatruciu środkami ślimakobójczymi. Przed użyciem w celach leczni-
czych należy go bezwzględnie rozcieńczyć płynem fizjologicznym 
i stosować z dużą ostrożnością według efektu działania. Może być rów-
nież podany doodbytniczo po rozcieńczeniu w stosunku 1:1 z płynem 
fizjologicznym w ilość 1ml roztworu na 5kg m.c. 

Fenobarbital jest powszechnie stosowany jako lek zapobiegający 
występowaniu napadów drgawkowych. Dawka rozpoczynająca lecze-
nie wynosi 6-8mg/kg m.c./dobę w podaniach co 12h, następnie po ok. 
2-4 tygodniach stosowania należy oznaczyć poziom fenobarbitalu 
w surowicy i na jego podstawie ustalić dalsze dawkowanie. Może być 
również stosowany we wczesnej fazie żółtaczki hemolitycznej w celu 
pobudzenia czynności wątroby. 

Fentanyl jest bardzo silnym lekiem przeciwbólowym, działającym 
do 30 minut po podaniu iniekcyjnym. Znajduje zastosowanie w krót-
kich, bolesnych zabiegach diagnostycznych i chirurgicznych, stosowa-
ny domięśniowo lub dożylnie w dawce 40-80 µg/kg m.c.. Może być 
stosowany przeciwbólowo po zabiegach chirurgicznych oraz paliatyw-

Substancje narkotyczne i psychotropowe – obowiązujące prawo i zastosowania... 
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nie w chorobach nowotworowych w postaci plastrów naklejanych na 
wygoloną skórę. Działanie plastrów utrzymuje się przez 3-5 dni, wiel-
kość plastra powinna być dostosowana do masy ciała psa lub kota: 

<10 kg masy ciała plaster o dawce 25 µg/h, 
10-20 kg m.c. - 50µg/h, 
20-30 kg m.c. - 75µg/h. 
>30 kg m.c. - 100 µg/h 
Stężenie terapeutyczne leku w surowicy osiągane jest po 12-24 go-

dzinach od naklejenia plastra. 
 

■ 
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lek. wet. Olga Lewczuk 
Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w  Białymstoku 

 
 

ONKOLOGIA WETERYNARYJNA 
– CHEMIOTERAPIA 
CZĘŚĆ I 

 
 

Primum non nocere 
 
Termin nowotwór kojarzony jest zazwyczaj z procesem chorobo-

wym prowadzącym do wyniszczenia organizmu i śmierci, jednak cho-
roby nowotworowe często są uleczalne, a powodzenie w leczeniu zale-
ży od wielu czynników. Są one w naszych czasach bardzo powszechnie 
występującym zjawiskiem i nasze skojarzenia wynikają głównie z prze-
biegu leczenia nowotworów ludzi. Onkologii weterynaryjnej przyświe-
cają zupełnie inne cele niż onkologii ludzkiej i te istotne różnice powin-
ny być brane pod uwagę przy podejmowaniu decyzji o rozpoczęciu 
terapii. Jedna z najważniejszych zasad etycznych w medycynie głosi: 
primum non nocere i oddaje ona idealnie sens podejmowania leczenia 
onkologicznego w weterynarii. Głównymi celami leczenia nowotwo-
rów jest poprawa komfortu oraz przedłużenie życia zwierzęcia, przy 
czym w przeciwieństwie do onkologii ludzi, w terapii zwierząt na 
pierwszym miejscu stawiamy utrzymanie najwyższej możliwej jakości 
życia pacjenta, a nie jego przedłużenie jej kosztem. Kilkakrotnie w mo-
jej pracy klinicznej spotkałam się z sytuacją, kiedy opiekun zwierzęcia 
nie potrafił podjąć decyzji o zaprzestaniu terapii z powodu zbyt złego 
samopoczucia zwierzęcia związanego z leczeniem przy jednoczesnym 
złym rokowaniu. Etycznym i jednocześnie przykrym obowiązkiem le-
karza weterynarii jest uświadomienie opiekunowi pacjenta, że ich pies 
lub kot nie posiada zdolności rozumienia celu podejmowanych przez 
nas działań, a jedynie odczuwa ból związany np. z zaostrzenia się cho-
roby nowotworowej lub podejmowanymi przez nas środkami. 
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Pacjent w lecznicy 
 
W leczeniu chorób nowotworowych sprzymierzeńcem jest czas. 

Bardzo często rokowanie uzależnione jest od tego jak szybko zmiana 
nowotworowa zostanie rozpoznana i podejmie się odpowiednie lecze-
nie. Diagnostyka w tym przypadku nie musi być kosztowna, a naj-
prostsze badanie jakim jest biopsja cienkoigłowa jest stosunkowo mało 
inwazyjną i tanią metodą, która szybko może potwierdzić lub wyklu-
czyć pewne nowotwory. W leczeniu onkologicznym, tak ludzi jak 
i zwierząt wykorzystywanych jest kilka metod. Najważniejszą z powo-
du wysokiej skuteczności i dostępności jest chirurgia onkologiczna. 
W przypadku zmian, których nie możemy usunąć z odpowiednim 
marginesem zdrowej tkanki lub też w przypadku nowotworów rozsia-
nych takich jak chłoniak, szpiczak mnogi, czy białaczka leczeniem 
wspomagającym lub jedynym z wyboru będzie chemioterapia onkolo-
giczna. Kolejną możliwość, niestety w Polsce praktycznie nie stosowa-
ną jest leczenie radiologiczne. Ponadto w leczeniu nowotworów stosuje 
się leczenie tzw. zespołów paranowotworowych, a w przypadku odstą-
pienia od wszystkich powyższych pozostaje terapia paliatywna. 

 
 

Chemioterapia onkologiczna 
 
Zdecydowaną większość pacjentów, jaką kwalifikowałam do che-

mioterapii były psy z nowotworami rozsianymi. Najczęściej diagnozo-
wanym nowotworem był chłoniak złośliwy. Pacjentami onkologiczny-
mi były również koty z rozpoznaną białaczką, jednak żaden z właści-
cieli nie zdecydował się na podjęcie stricte leczenia onkologicznego. 

Wstępem do rozpoczęcia chemioterapii była rozmowa z właścicie-
lem. Po rozpoznaniu rodzaju nowotworu omawialiśmy każdy aspekt 
planowanej terapii. Poczynając od zagrożeń związanych z kontaktem 
z lekami, poprzez rokowanie, częstotliwość badań, dawek chemii, na 
stronie finansowej kończąc. Leczenie farmakologiczne nowotworów 
wiąże się bowiem w przypadku zwierząt z dużym zaangażowaniem 
opiekunów, dyscypliną i samokontrolą podczas podawania leków 
w domu. Podstawowym obowiązkiem lekarza weterynarii jest w takiej 
sytuacji przekazanie maksimum wiedzy jaką opiekun pacjenta musi 
posiadać, aby móc w bezpieczny sposób opiekować się zwierzęciem. 
Dotyczy to przede wszystkim przypadków, kiedy w protokołach lecze-
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nia onkologicznego stosowane są leki z grupy cytostatyków, mające 
bardzo silne działanie uszkadzające DNA- karcynogenne, mutagenne, 
czy teratogenne. 

W przypadku, kiedy farmakoterapia onkologiczna jest niemożliwa 
z różnych przyczyn pozostaje stosowania terapii paliatywnej oraz pod-
trzymywanie komfortu życia pacjenta tak długo, jak to możliwe. 

 
■ 

Onkologia weterynaryjna – chemioterapia Część I 
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Kasia Zaniewska 
 

 
 

GDZIE JEST RUBIN 
 
 

1. 
Cześć ! 
Nazywam się Rubin i jestem koniem. Wiem, że to trochę dziwne, 

ale napisałem swój pamiętnik. Właściwie opowiem wam swoje dzieje. 
Zaczęło się od tego, że mieszkałem w całkiem cichej i spokojnej stajni. 
Wtedy byłem roczniakiem, a teraz mam prawie piętnaście lat. Gdybym 
był człowiekiem miałbym około trzydziestu pięciu lat. Nie jestem jesz-
cze stary, ale też nie jestem młodziakiem. Teraz wożę dzieci i doro-
słych, ale posłuchajcie, co było wtedy. 
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2. 
Do okresu trzech lat wiodłem w miarę dobre życie, lecz w czwar-

tym rozpoczął się koszmar nie do zniesienia. Wtedy gospodarz wziął 
mnie na taką dłuuuuuuuuuuugą linę zwaną lonżą. Wyobrażacie so-
bie?! A gdybym to wam wepchnął taki metalowy drut zwany wędzi-
dłem do ust? I musielibyście biegać dookoła? Ja tak właśnie się czułem. 

 
3. 

Na wiosnę gospodarz kazał mi skakać przez przeszkody. Na lon-
ży. To było straszne. Znowu te paskudne wędzidło uwierało mnie 
w pysk. A kiedy próbowałem je wypluć, gospodarz uderzał mnie ba-
tem. A kiedy robiłem przerwę na postój, cmokał, wymachiwał rękami 
i krzyczał: „kłus”, a ja nawet nie rozumiałem co to znaczy, więc gospo-
darz znów tłukł mnie batem. 

 
4. 

Od tej pory gorzej być nie mogło. Dosiadł mnie jakiś mężczyzna, 
który kierował mną sznurkami zwanymi wodzami. I niestety przycze-
pionymi do wędzidła. Musiałem też dźwigać gruby kawałek skóry 
zwany siodłem. 

 
5. 

Przez te męczące treningi zacząłem chorować. Gospodarz biegał 
od weterynarza do weterynarza, ale ja wcale nie czułem się lepiej. 
W końcu pomogły mi zioła. Sam nie wiem jakie. Na razie nie było żad-
nych treningów, tylko łąka, ale potem znów zaczęły się skoki. 

 
6. 

Potem zacząłem chorować jeszcze bardziej. Gospodarz uznał, że 
nie potrzebny mu koń, który ciągle choruje. Ale to nie zmartwiło mnie 
najbardziej. Zmartwił mnie mój przyszły właściciel. Był to niski, gru-
biutki mężczyzna, który wcale nie wyglądał na miłego. Wytknąłem łeb 
z boksu i słuchałem. 

 
7. 

- Ten koń jest chory! – krzyczał mężczyzna. 
- Właśnie dlatego chcę go sprzedać – odpowiedział spokojnie go-

spodarz. 

Gdzie jest Rubin 
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Mężczyzna zaniemówił. Nie wiem dlaczego, ale powiedział: To 
jest źle wyszkolony koń, o słabym temperamencie i do tego jeszcze 
chory. 

- Jeśli się panu nie podoba to niech go pan nie kupuje – z jeszcze 
większym spokojem powiedział gospodarz. 

Wtedy mężczyzna wpadł w złość. 
- Czekam miesiąc – powiedział. Do tego czasu koń ma być zupeł-

nie zdrowy i wyszkolony. I zniknął w drzwiach stajni. 
 

8. 
Miałem być u tego gbura? Okropność. Jeszcze te treningi. Musia-

łem coś wymyślić. Wreszcie wymyśliłem. Ucieknę. Muszę wyważyć 
drzwiczki boksu. A potem jeszcze stajni. Brrrr. Teraz na pewno nie 
dam rady. A może jednak przydadzą mi się te treningi? Gdy przecho-
dził gospodarz, stanąłem dęba i zarżałem. Gospodarz przystanął. 

- Chcesz wyjść? 
- Iijjjjjaaaaaaaa! 
- Na pewno? 
- Iijjjjjaaaaaaaa! 
- No dobrze, chodź. 
Wziął mnie na lonżę i wyruszyliśmy. 
Najpierw w celu rozgrzania przejechałem parę razy po wybiegu 

stępa i kłusem, a potem ku zdziwieniu gospodarza zacząłem grzecznie 
galopować. Potem były skoki. Nie strąciłem ani jednej poprzeczki. Go-
spodarz zakrył ręką usta ze zdziwienia. Potem sam mnie dosiadł. 

- Niesamowite! – krzyknął . Zmieniłeś się! Chyba zaraz zadzwonię 
do Jana Garczka. Jan Garczek – tak bowiem nazywał się mój przyszły 
właściciel. Nagle wpadłem w panikę. Zacząłem kopać i stawać dęba. 
Przestraszony gospodarz szybko odprowadził mnie do boksu, i po-
szedł zadzwonić do tego gbura. Po chwili wrócił i oznajmił, że jutro po 
mnie przyjedzie. Co!? Jutro!? Muszę natychmiast uciekać! I to jeszcze 
tej nocy. 

 

9. 
Zwykle mało jadłem i trochę zostawało, ale tym razem zjadłem 

wszystko do dna. Położyłem się spać tylko na godzinę. Około jedena-
stej wieczorem zaczynałem rozgrzewać mięśnie. Potem zacząłem kręcić 
się w kółko, aż w końcu naparłem na drzwiczki boksu. Zachwiały się 
niebezpiecznie i to całkiem głośno. Nadstawiłem uszu. Było bezpiecz-

KULTURA 



81 

nie. Rozpędziłem się i jeszcze raz naparłem. Tym razem je wyważyłem. 
Udało się! Teraz tylko pozostało wyważyć drzwi stajni. 

Rozpędziłem się i z całą siłą zacząłem galopować w ich kierunku. 
Pierwsza próba nieudana. Rozpędziłem się jeszcze raz. Stanąłem dęba i 
naparłem. Wyważyłem je i bardzo się ucieszyłem, ale nagle usłyszałem 
pewne głosy: 

- Jakiś koń ucieka! 
- No to go goń! 
Zacząłem galopować jak najszybciej przez podwórko w kierunku 

bramy. Serce mi zabiło. Brama była bardzo wysoka, na pewno nie uda 
mi się jej przeskoczyć. A może jednak… W końcu podjąłem decyzję. 
Przeskoczę przez nią. Rozpędziłem się aż do cwału. Napiąłem moje 
stawy skokowe tuż przed przeszkodą i ledwo ją przesadziłem. 

 
10. 

Hurra! Nareszcie byłem wolny! Nagle się obudziłem – no tak, 
przecież musiałem uciekać! A potem puściłem się galopem w stronę 
łąki. Galopowałem tak i galopowałem, aż tamci dwaj przestali mnie 
gonić. Wtedy spokojny zacząłem się paść. Trawa smakowała bardzo 
dobrze i świeżo, więc jadłem, ile mogłem. Oczywiście potem chciało mi 
się pić. Kilka metrów dalej znajdowała się rzeczka. Podszedłem do niej 
i zacząłem łapczywie pić. Potem zachciało mi się zabawy, więc zaczą-
łem wolno galopować. I mogę powiedzieć, że łąka jest naprawdę cu-
downa. 

 

11. 
Tak, teraz byłem wolnym koniem. Mogłem jeść ile mi się podoba-

ło, galopować do woli, ale też musiałem uważać – gospodarz na pewno 
zauważył ,że mnie nie ma. Na pewno wiecie o czym mówię. Dlatego 
nie mogłem przesiadywać na łące tak długo. Ta myśl ciągle nie dawała 
mi spokoju. Ach… wkrótce będę musiał opuścić tę wspaniałą łąkę. 
Trudno. To już lepsze niż jakaś męczarnia u tego gbura. No więc jutro, 
albo pojutrze ją opuszczę. Nagle usłyszałem jakieś głosy: 

- Czy to Rubin? 
- Tak, to z całą pewnością on. 
- Cóż, może pójdę stąd natychmiast… 
 

12. 
Uciekałem stąd jak najszybciej. Nie wiedziałem kim mogą być moi 

prześladowcy. Ale coś mi świtało w moim końskim łbie – to mogli być 

Gdzie jest Rubin 
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ci dwaj, którzy gonili mnie podczas ucieczki ze stajni. Jest jeszcze jedno 
rozwiązanie – to mógł być gospodarz ze swoim wspólnikiem lub sta-
jennym. Wreszcie krzyki prześladowców wyrwały mnie z rozmyślań. 
Rzuciłem się do cwału, a potem czym prędzej przeskoczyłem rzekę 
między łąką a małym miasteczkiem. I tak zmieniło się moje życie. 

 
13. 

Właściwie była to dolina. Ale jaka piękna! Na dodatek pasły się w 
niej KONIE, więc do nich pogalopowałem. Klacze były naprawdę pięk-
ne. I chyba mnie polubiły. A ogiery były wściekłe. Mało tego – wyśmie-
wały się ze mnie i wołały, że jestem nieudacznikiem, rozpieszczonym 
domowym konisiem mamusi i podrywaczem cudzych klaczy. A wtedy 
ogarnęła mnie wściekłość. Zarżałem dziko i się na nich rzuciłem. I roz-
poczęła się walka. Okładałem ich kopytami, gryzłem w zad i pokaza-
łem klasę „rozpieszczonego konisia mamusi.” I wiecie co? Wygrałem tę 
walkę. 

 

14. 
Zadowolony z siebie, pobiegłem kłusem wiejską dróżką. Okazało 

się, że w tej dolinie jest rynek, są ludzie i są też łapacze koni. Dlatego 
byłem czujny. A zobaczyłem to wszystko, gdy biegłem po miasteczku. 
Ludzie oglądali się i mówili „ jaki ładny konik” albo „musimy kupić 
takiego naszemu synkowi”, a łapacze niestety chcieli mnie złapać. Rzu-
ciłem się cwałem przez rynek i pognałem przez pola. Ale oni byli szyb-
cy. Raz, dwa narzucili na mnie siatkę i zaczęli prowadzić mnie do 
schroniska dla koni. 

 

15. 
Miotałem się i szarpałem, ale oni mówili tylko „ spokój”. Tak, ła-

two im powiedzieć spokój! Chyba widzieli wściekłość malującą się w 
moich oczach, bo skrócili mi linkę. No i wepchali mnie do boksu. Na 
początku się ucieszyłem ( chyba wiecie o co mi chodzi ) ale potem po-
wiedzieli, że jak będę próbował uciec, to tak mnie zleją batem, że popa-
miętam. I jeszcze powiedzieli, że wyjdę stąd jak ktoś mnie kupi. Ładne 
rzeczy! 

 

16. 
Chciało mi się płakać, chociaż nie wiem czy konie płaczą. Ale na 

serio chciało mi się płakać. Rżałem żałośnie w nadziei, że mnie wy-
puszczą. Niestety nic to nie pomagało. Miałem tu siedzieć, aż ktoś kupi 
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młodego, wychudzonego konia. Czyli, że będę tu siedział co najmniej 
dziesięć lat. Nagle usłyszałem jakiś głos: 

- Czy macie tu jakieś młode, wychudzone konie? 
- Owszem, jest tu taki jeden nowy. 
- Proszę mi go pokazać. 
 

17. 
To był jakiś starszy facet, który chciał mnie kupić! Musiałem teraz 

mu zaimponować . Wystawiłem pierś i żebra, żebym wyglądał na wy-
chudzonego. Pan Gienio (bo tak właśnie się nazywał) naprawdę chciał 
mnie kupić. 

- Ile płacę? 
- Pięć tysięcy. 
- A oto i pieniądze – wziął mnie na linkę i wprowadził do przycze-

py. Gdy pan Gienio ruszył, przestraszyłem się. 
18. 
Wcale nie wiedziałem, dokąd mój nowy właściciel mnie wiezie. 

Ale jakoś wyczuwałem, że tu, gdzie mnie wiezie, będę miał swój praw-
dziwy dom, przyjazne konie i troskliwych właścicieli. I wiecie co? Chy-
ba podróż właśnie dobiegała końca. To też wyczuwałem. Pewnie jesz-
cze ze dwa kilometry. Ojej, jak nie mogłem się doczekać! W tym sa-
mym momencie przyczepa zwolniła. Chyba już jesteśmy w domu!!! 
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19. 
Przyczepa powoli się zatrzymała. Pan Gienio otworzył drzwi. Aż 

dostałem dreszczy z przejęcia. Strasznie się niecierpliwiłem. No kiedy 
on wreszcie mnie wyprowadzi!!! 

No nareszcie! Myślałem, że on mnie nigdy nie wypuści! Wysze-
dłem powoli. Pierwsze co zobaczyłem, to była wieeelka stajnia, potem 
zobaczyłem logo stadniny. Było tam napisane „SKJ Poczernin” i stojący 
dęba mustang. Na podwórko wyszła właśnie miejscowa trenerka Pani 
Marta. 

- Witaj w naszej stadninie! – zawołała, po czym poklepała mnie po 
boku. I wtedy poczułem ciepło, ciepło – że ktoś mnie kocha. 

 
To już koniec tej historii. Całusy przesyła – Rubin. Aha, jeszcze jed-

no: koniecznie uczcie się jazdy konnej!!! 
 

■ 
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WIERSZ SZCZĘŚCIA 
 
 

Żeby docenić wartość jednego roku, zapytaj studenta, który oblał koń-
cowe egzaminy. 

 
Żeby docenić wartość miesiąca, spytaj matkę, której dziecko przyszło 

na świat za wcześnie. 
 

Żeby docenić wartość godziny, zapytaj zakochanych czekających na to, 
żeby się zobaczyć. 

 
Żeby docenić wartość minuty, zapytaj kogoś, kto przegapił autobus lub 

samolot. 
 

Żeby docenić wartość sekundy, zapytaj kogoś, kto przeżył wypadek. 
 

Żeby docenić wartość setnej sekundy, zapytaj sportowca, który na 
olimpiadzie zdobył srebrny medal. 

 
Czas na nikogo nie czeka. Łap każdy moment, który ci został, bo jest 
wartościowy. Dziel go ze szczególnym człowiekiem – będzie jeszcze 

więcej wart. 
 
 

■ 
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POBUDKA 

 
Z lasu, niesie trzask łupin na nabrzmiałych pąkach drzew 
Nocą ludzi budzi, szur kry ruszonej ciepłym tchnieniem  

przedwiośnia 
Łaciate łąki obrosły tysiącem kretowisk 
Pod marcowym łukiem słonecznej wędrówki 
 
Na ostatniej zamarzniętej kałuży 
 Wiejskie dzieci chcą dogonić zimę 
Trzy bałwany, którym klimat nie służy 
Marchewkami dotykają ziemię 
 
Mroźne wichry wysprzątały już gniazda bocianom 
Dość solidnie tej zimy, długo i wytrwale 
Czyściły mrozem i śniegiem czyściły 
Jakby chciały zatrzymać je w gniazdach na stałe. 
 
Na balkonach wiatr  łapią nadęte pierzyny 
Ludzie na wsi już bielą drzewa owocowe 
Trwa dyfuzja, z pierzyn leci zapach z zimy 
Chłód i słońce wypełnia poszwy kolorowe 
 
To jest wstęp, preludium wiosny, która rodzi kochanie 
Rzeźbi pola, pcha rzeki, dzień dłuży, noc skraca 
Daje czas, który do nas świętością powraca 
Wielkanocne, Radosne, Boże Zmartwychwstanie 
 
Już za tydzień zaryczą motory pod maską 
Wybudzone w garażach ze snu zimowego 
I powiozą lud Boży na Mszę Wielkanocną 
Taką świętą, radosną, naszą Sielachowską 

 
 

Sielachowskie, dn.18.03.2013 r. 
Vincent 

KULTURA 
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lek. wet. Józef Zdzisław Brzana 
 

 
 

TADEUSZ TRUSIAK 
 
 
Zmarł 04 października 2012 r. 
W dniu 06 października 2012 r. pożegna-

liśmy na Cmentarzu Parafialnym w Bielsku 
Podlaskim naszego kolegę, zmarłego 04 paź-
dziernika 2012 r. lekarza weterynarii Tade-
usza Trusiaka. 

Kolega Tadeusz Trusiak, syn Wacława 
i Janiny z domu Karolczuk, urodził się 
w miejscowości Tonkiele, gmina Drohiczyn, 
pow. Siemiatycze, woj. Białystok w dniu 14 
czerwca 1941 r. w rodzinie chłopskiej. W la-
tach 1948-55 uczęszczał do Szkoły Podstawowej w Chrołowicach. 
W latach 1955-1959 uczył się w Technikum Handlowym w Mińsku Ma-
zowieckim. Po ukończeniu technikum przez rok pracował jako nauczy-
ciel matematyki w Szkole Podstawowej w Tołwinie, a następny rok ja-
ko księgowy w GS Drohiczyn. W latach 1961-67 studiował na wydziale 
weterynaryjnym Wyższej Szkoły Rolniczej w Lublinie. Po ukończeniu 
studiów weterynaryjnych, od 01 czerwca 1967 roku, został skierowany 
do pracy w Powiatowym Zakładzie Weterynarii w Bielsku Podlaskim. 
Roczny, wstępny staż pracy odbywał w Państwowym Zakładzie Lecz-
niczym dla Zwierząt w Brańsku pod kierownictwem wybitnego klini-
cysty, lekarza weterynarii Jerzego Torżewika. Od początku pracy za-
wodowej dał się poznać jako spokojny, dokładny, sumienny lekarz we-
terynarii i uczciwy człowiek. Po odbyciu wstępnego stażu pracy został 
zatrudniony w Powiatowym Zakładzie Weterynarii w Bielsku Podla-
skim na stanowisku Powiatowego Weterynaryjnego Inspektora Sani-
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tarnego. Równocześnie, po godzinach urzędowych, w niedziele i świę-
ta pełnił dyżury w Państwowym Zakładzie Leczniczym dla Zwierząt 
w Bielsku Podlaskim, przy którym utworzył weterynaryjne laborato-
rium diagnostyczne, stanął na jego czele i od 01 stycznia 1972r. wyko-
nywał podstawowe badania laboratoryjne. W związku ze wzrostem 
zadań stawianych przed służbą weterynaryjną przez władze partyjne, 
państwowe i resortowe, od 01 listopada 1973 r. został mianowany za-
stępcą Powiatowego Lekarza Weterynarii w Bielsku Podlaskim. Wy-
czerpująca praca biurowa, nadzór nad badaniem zwierząt rzeźnych 
i mięsa na terenie powiatu bielskiego oraz praca w terenie i na wsi, 
znacznie nadwątliły zdrowie młodego, zaangażowanego lekarza wete-
rynarii. Zapadł na ciężką, nieuleczalną chorobę i od marca 1985 roku 
przebywał na rencie inwalidzkiej, podczas której zajmował się pszcze-
larstwem i podejmował heroiczne próby powrotu do czynnego życia 
zawodowego, na co stan zdrowia nie zawsze pozwalał. Po czterech la-
tach powrócił do czynnego życia zawodowego i do pracy jako Starszy 
Weterynaryjny Inspektor Sanitarny w Rejonowym Zakładzie Wetery-
narii w Bielsku Podlaskim. Dane było Mu przepracować na tym stano-
wisku jedynie 5 lat, aż do kolejnego ataku choroby. Wielkim wspar-
ciem dla niego w chwilach słabości i choroby była Jego żona Barbara, 
mgr chemii, osoba pobożna, opiekuńcza i troskliwa, która umiejętnie 
dzieliła czas na pracę w Liceum Ogólnokształcącym i na opiekę nad 
obłożnie chorym mężem. Przedwczesna śmierć żony w 1994 roku kom-
pletnie załamała schorowanego lekarza weterynarii i nastąpił kolejny 
atak choroby. Ostatnie, naznaczone cierpieniem 7 lat życia kolegi Tade-
usza to pobyt w Domu Pomocy Społecznej w Brańsku. 

Na Cmentarzu Parafialnym w Bielsku Podlaskim ks. Pułkownik 
Henryk Polak w imieniu córki Joanny, syna Krzysztofa i pogrążonej 
w żałobie najbliższej rodziny zmarłego, wobec zgromadzonych przyja-
ciół, sąsiadów i znajomych oraz środowiska weterynaryjnego, prosił, 
aby zachować w pamięci postać zmarłego Tadeusza jako człowieka ko-
leżeńskiego i szlachetnego, od którego emanowała dobroć i życzliwość, 
potrafiącego nieść pomoc każdemu potrzebującemu. 

Spoczywaj w pokoju! 
 

■ 

Z ŻAŁOBNEJ KARTY 



89 

 

 
 

lek. wet. Józef Hańczuk 
 

 
 

JERZY PIOTR SKIBNIEWSKI 
ZMARŁ 26 GRUDNIA 2012 ROKU 

 
Urodził się 29 czerwca 1931 roku w Siedl-

cach. Całe swoje życie zawodowe po ukończe-
niu w roku 1955 studiów na Wydziale Wetery-
narii Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej 
w Lublinie związał z Suwałkami, a konkretnie 
z Lecznicą dla Zwierząt , gdzie od 15 kwietnia 
1955 roku rozpoczął pracę jako stażysta, a na-
stępnie ordynator i od 1 kwietnia 1975 roku do 
chwili przejścia na rentę w dniu 23 listopada 19-
90 roku jako Kierownik. Weterynaryjne szlify 
zdobywał pod okiem wielkich lekarzy suwal-
skiej weterynarii dr Edmunda Gerwela, który 
był pierwszym szefem i dr Wacława Ruckiego, Powiatowego Lekarza 
Weterynarii w Suwałkach, który przyjmował do pracy i kierował dal-
szą droga zawodową. W swoim życiorysie dr Skibniewski miał krótkie 
epizody pracy jako Kierownik PZLZ w Sejnach w roku 1958, Kierow-
nik PZLZ w Raczkach w roku 1967 czy Kierownika Punktów Wetery-
naryjnych w Smolnikach i Chmielówce. Z chwila podjęcia pracy jako 
Kierownik Lecznicy dla Zwierząt w Suwałkach pełnił dodatkowo obo-
wiązki Inspektora w ośrodku Zwalczania Chorób Zakaźnych WZWet 
w Suwałkach w roku 1975 i 1976 oraz obowiązki Kierownika Oddziału 
Terenowego WZWet w Suwałkach w roku 1977. Jednak front pracy to 
był teren i lecznica dla zwierząt w Suwałkach, którą traktował jak swo-
je dziecko, przebywając w niej w czasie pracy i często w czasie wolnym 
od pracy. Był dobrym, uczciwym, pracowitym i sumiennym człowie-
kiem, wspaniałym kolegą, specjalistą od zwierząt dużych i małych. 
W życiu i pracy kierował się prostymi zasadami, bez koniunkturali-
zmów. To pod okiem dr Skibniewskiego zdobywali szlify weterynaryj-
ne następcy: lek. wet. Krzysztof Pilawa Podlaski Wojewódzki Lekarz 
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Weterynarii, lek. wet. Zbigniew Złotorzyński Powiatowy Lekarz Wete-
rynarii w Sejnach, lek. wet. Stanisław Tomaszewski, Stanisław i Walde-
mar Kościuchowie, Jacek Taniewski, Andrzej Dusiński, Jerzy Bąbik 
i szereg innych. 

Za swoją pracę zawodową i działalność społecznikowską był przez 
szereg lat nagradzany i odznaczany przez swoich przełożonych, oraz 
spotykał się z wyrazami wdzięczności i sympatii wśród rolników Su-
walszczyzny, którzy zawsze mogli liczyć na pomoc dr Skibniewskiego. 

Po ukończeniu pracy zawodowej jego pasją stała się pasieka. Był 
czynnym członkiem Koła Pszczelarzy w Suwałkach, gdzie prowadził 
szereg szkoleń i przekazywał cenne doświadczenie w pracy z pszczoła-
mi. 

Dnia 28 grudnia w obecności rzeszy Koleżanek i Kolegów został 
pochowany na starym cmentarzu w Suwałkach przy ul. Bakałarzew-
skiej. 

 
■ 
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SPROSTOWANIE 
 
 

do artykułów z działu NAUKA w Biuletynie Północno-Wschodniej Izby  
Lekarsko-Weterynaryjnej Nr 4(46)/2012 

 
Autorami artykułu pt. „Komórkowe elementy układu odpornościowego  

u ssaków – wybrane dane*” są: 
 

1Wiesław Deptuła, 2Alicja Trzeciak-Ryczek, 2Beata Tokarz-Deptuła, 
 

1Katedra Mikrobiologii i  2Katedra Immunologii Wydziału Biologii 
Uniwersytetu Szczecińskiego 

 
Autorami artykułu pt. „MikroRNA (miRNA) a wybrane elementy i funkcje układu 

immunologicznego*” są: 
 

1Wiesław Deptuła, 2Beata Hukowska-Szematowicz, 2Beata Tokarz-Deptuła 
 

1Katedra Mikrobiologii i 2Katedra Immunologii Wydziału Biologii 
Uniwersytetu Szczecińskiego 

 
Powyższe nie znalazło odzwierciedlenia w Spisie Treści Biuletynu oraz nastąpiła 

pomyłka w kolejności nazwisk autorów przy drugim tytule, za co serdecznie przepra-
szamy. 

 
 

Z poważaniem. 
Emilia Wielądek-Żukowska 

Sekretarz Biuletynu 
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Rozwiązanie konkursu z poprzedniego numeru 
 

Prawidłowe odpowiedzi to: 
1. Kuna leśna 
2. Przemysław Nawrocki 
3. Łasica 
Bardzo miło nam poinformować, iż nagrody za prawidłowe rozwiązanie konkur-

su wylosowali: lek. wet. Joanna Lisowska-Michalewicz z Białegostoku oraz lek. wet. 
Katarzyna Żakiewicz z Narwi. Gratulujemy! 

 
 

KONKURS NR 4!!! 
 

1. Jakie to zwierzę? 
Jest największym gryzoniem Eurazji – masa ciała dorosłego osobnika dochodzi do 
29 kg, a długość ciała do 110 cm. Jest zwierzęciem silnie terytorialnym, rodzinnym 
i zasadniczo monogamicznym. Wiedzie nocny tryb życia. Prowadzi ziemno-
wodny tryb życia. Może przebywać pod wodą bez przerwy nawet do 15 minut. 
Należy do nielicznego grona gatunków, które potrafią przystosować środowisko 
do własnych potrzeb. 
W przeszłości zasięg występowania gatunku obejmował całą strefę umiarkowanej 
Europy i Azji. Obecnie wyginął w wielu regionach Europy. W większości krajów 
europejskich podlega ochronie na podstawie dwóch aktów prawnych: Konwencji 
o ochronie gatunków dzikiej flory i fauny europejskiej oraz ich siedlisk, tzw. Kon-
wencji Berneńskiej, oraz Dyrektywy Siedliskowej. W Polsce jest gatunkiem częścio-
wo chronionym. 

2. Ile lat trwa kadencja Prezesa Okręgowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej? 
3. Co to za roślina? 

Jest to roślina wieloletnia rośnie w górskich lasach liściastych, mieszanych i zaro-
ślach. Kwitnie w czerwcu i lipcu. Trujące są wszystkie części rośliny świeżej i su-
szonej, szczególnie nasiona. 
Do zatrucia może dojść przez skażenie skóry, a zwłaszcza spojówek oczu. Zatru-
cie, niekiedy śmiertelne ma miejsce po zjedzeniu ok. 20 owoców. Składnikiem 
czynnym jest alkaloid, który działa porażająco na nerwy przywspółczulne oraz 
pobudzająco na ośrodkowy układ nerwowy. 
Objawy zatrucia występują od 10 minut do kilku godzin po spożyciu trucizny. 
Objawy obwodowe: pragnienie, wymioty, suchość błon śluzowych, brak łez, śli-
ny, zaburzenia połykania, czerwona skóra, rozszerzenie źrenic i zaburzenia ako-
modacji oczu, zatrzymanie moczu, porażenie perystaltyki jelit, zaparcia, przyspie-
szenie akcji serca i zaburzenia rytmu, podwyższenie temperatury ciała. 
Objawy centralne: zaburzenie psychoruchowe charakteryzujące się niepokojem, 
pobudzeniem ruchowym, przy ciężkich zatruciach utrata przytomności, dezorien-
tacja, lęk, nieskoordynowane ruchy, drgawki, niewydolność oddechowa i krąże-
nia. 
 

Na odpowiedzi czekamy do końca kwietnia pod adresem  
biuletyn@izbawetbial.pl lub j.piekut@izbawetbial.pl 

■ 
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