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Z zycia Kola Seniorow Lekarzy Weterynarii

Dziatalnosc Kola Seniorow Lekarzy Weterynarii KPILW
w roku 2018/2019
IX Roczne Spotkanie Kola Seniorow w MCSM w Toruniu -12 i 13
pazdziernika 2018 r. W pi^tek dnia 12 pazdziemika w kameralnym spotkaniu

integracyjnym uczestniczyio 38 osob - czlonkow i sympatykow Kola z ktorych
znaczna cz^sc korzystala z noclegow w Hostelu MCSM. Pierwszym punktem
programu byl pobyt w „Niewidzialnym Domu " przy ul Strumykowej w Toruniu.
Glownym haslem Niewidzialnego Domu jest „poczuj i zrozum", bowiem zmyslem,
ktorego uzywamy podczas poruszania si? po domu, jest zmysl dotyku. Zwiedzanie
Niewidzialnego Domu odbywa si? w calkowitych ciemnosciach. Trwa ono okolo
godziny. Wizyta w Niewidzialnym Domu uswiadamia zwiedzaj^cym na jakie
trudnosci napotykaj^ codziennie osoby niewidome. Emocji zwi^zanych z pobytem
w ND bylo naprawd? sporo.
Po powrocie do Centrum zasiedlismy do wspolnej skladkowej kolacji. Jak
zawsze takie spotkania s^ okazji do lepszego wzajemnego poznania si?. Poniewaz
nie wszyscy znali si?, dokonano prezentacji uczestnikow. Wspominano swoje rozne
zabarwione humorem przezycia zawodowe, ciekawe nietypowe sytuacje i przypadki
zwi^zane z prac^ terenow^. Jak zwykle byly i nalewki na dobry humor, ktorego do
konca wszystkim nie brakowalo.
W programie drugiego dnia IX Spotkania byla ciekawa wizyta w Muzeum
Zywego Piemika w Toruniu gdzie po barwnej, ciekawej prezentacji tradycyjnego
wypieku torunskich piemikow, mozna bylo samemu takie piemiki wykonac i upiec.
Cz?sc oficjalna IX Rocznego Spotkania odbyla si? w sali konferencyjnej
MCSM.
Po oficjalnym powitaniu przybylych PT Seniorow i zaproszonych gosci
Przewodnicz^cy Kola omowil sprawy organizacyjne oraz fmanse Kola. Wszyscy
zebrani czlonkowie Kola otrzymali wydanie nr 7 Biuletynu Kola Seniorow.
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Kolezanki i Kolegow obchodz^cych
w roku 2019 swoje Jubileusze
uhonorowano okolicznosciowymi
adresami, oraz kubkami z logo
naszego Kola. Byli to: Korytko
Konrad, Firkowski Wojciech, Krol
Witold - 80 lat, Cieciora Jerzy - 75 lat,
Barlik Witold, Kryszewski Jacek,
Rogoziewicz Maciej, Siulkowski Jan,
Wizyta u Jubilata Jerzego Majewskiego.
Syroka Leszek, C h o s z c z e w s k i
Na zdj^ciu: Wlodzimierz Gizinski, Ryszard Andrzej, Kochanek Miroslaw - 70 lat,
Tyborski, Jerzy Majewski.
Semrau Jerzy, Hasse Pawel, Joppek
Krzysztof, Judek Jacek - 65 lat. Uhonorowano takze Jubilatki: Zofi? Zakrys, Iren?
Trawinsk^, Hann? Nadoln^ i Magdalen? Czerkawsk^ - Tyborsk^. Nestorom Kola
Jerzemu Majewskiemu, Wladyslawowi Swiderskiemu - 95 lat, Bemardowi
Antoniemu i Bohdanowi Halaburdzinowi - 85 lat, ktorzy nie mogli uczestniczyc
w spotkaniu specjalnie wykonane ozdobne pami^tkowe tabliczki wr?czono
w miejscach zamieszkania.
Wyst?p zespotu „Slavic Voices" w autorskim programie piosenek filmowych
byl jak zwykle nagradzany gromkimi oklaskami. Trzeba przyznac, ze lider zespohi
Pan Michal Hajduczenia dysponuj^cy wspanialym tenorem, swoim wykonaniem
sentymentalnych filmowych piosenek wzbudzal zashizenie aplauz shichaczy.
Po raz dmgi na naszych rocznych spotkaniach wyst^pil gor^co powitany chor
„Parati Semper" ze Swiecia prowadzony przez nasza Kolezank? Pani^ lek. wet.
Malgorzat? Kempczyk - Wisniewsk^. Chor zaprezentowal nowy program, w ktorym
juz tradycyjnie wykonano „Hymn Weterynarii", powoduj^c radosc i wzruszenie
shichaczy.
Spotkanie zakonczono wspolnym obiadem w restauracji MCSM „Mlyn
Smakow".

„Zaduszki - Pami^ci tych, ktorzy odeszli" odbyly si? w Zninie dnia
27 pazdziemika 2018 r. w siedzibie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii
i w Bydgoszczy 3 listopada 2018 r. w siedzibie Kujawsko - Pomorskiej Izby Lekarsko
- Weterynaryjnej. Niestety mimo licznych wyslanych zaproszeh liczba uczestnikow
byla znikoma. W Bydgoszczy tych „kt6rzy odeszli" wspominalo 14 seniorow,
natomiast w Zninie w spotkaniu uczestniczyio 6 osob: Maciej Joachimowski
Powiatowy Lekarz Weterynarii, Andrzej Domagalski (PLW w Inowroclawiu),
Stanislaw Plewa, Marek Graczyk oraz Magdalena i Ryszard Tyborscy.
Mimo bardzo slabej frekwencji wspominano wielu naszych Sp. Kolezanek
i Kolegow. Spotkania „zaduszkowe" b?dziemy kontynuowali i nalezy miec nadziej?,
ze udzial w nich b?dzie liczniejszy, chociaz w zasadzie nie o liczb? uczestnikow
tu chodzi. W tym roku spotkamy si? na wspomnieniach „zaduszkowych"
w Bydgoszczy i we Wloclawku.
Spotkania „Oplatkowe" Ubiegloroczne spotkania oplatkowe odbyly si?
w restauracji „Telimena" w Bydgoszczy w dniu 20 gmdnia 2018 r., oraz w Swieciu
w restauracji „Stylowa" w dniu 21 gmdnia.
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W Bydgoszczy juz tradycyjnie spotkanie przedswi^teczne zorganizowano
wspolnie z organami Kujawsko - Pomorskiej Izby Lekarsko - Weterynaryjnej:
Prezesem, Prezydium i i czlonkami Rady Okr?gowej, s?dziami Okr^gowego S^du
Lekarsko - Weterynaryjnego, Rzecznikiem Odpowiedzialnosci Zawodowej, oraz
jego zast?pcami i czlonkami Okr?gowej Komisji Rewizyjnej. Obecny byl takze
Kujawsko - Pomorski Wojewodzki Lekarz Weterynarii Jerzy Dymek.
Takie wspolne spotkanie jest okazj^ do poznania dzialaczy naszej Izby,
wymiany pogl^dow dotycz^cych spraw zawodowych oraz rozmow na rozne
interesuj^ce tematy. Wbydgoskim „op}atku" wzi?lo, udzial 37 Kolezanek i Kolegow
Seniorow, natomiast w spotkaniu w Swieciu uczestniczyio 30 osob. Gosciem
spotkania byla Katarzyna Wolska - Powiatowy Lekarz Weterynarii w Swieciu.
Skladano sobie zyczenia spokojnego, radosnego przebiegu Swi^t Bozego
Narodzenia oraz zdrowia i wszelkiej pomyslnosci na Nowy 2019 rok.
Dla uczestnicz^cych w spotkaniach oplatkowych przygotowalismy jak co roku
drobne upominki. Byly to kalendarze naszego Kola i sponsorskie dlugopisy, a takze
bombki choinkowe ze specjalnym napisem. Tutaj nalezy si? serdeczne
podzi?kowania naszemu wioclawskiemu koordynatorowi Januszowi Mostowskiemu, zapomysl i trud jego realizacji.

Uczestnicy spotkania „Oplatkowego" w Bydgoszczy

Uczestnicy spotkania „Oplatkowego" w Swieciu

2. Wyjscia na imprezy kulturalne.

W listopadzie 2018 r. 30 seniorow i sympatykow Kola uczestniczyio
w „Koncercie Andrzejkowym".
W styczniu br. oklaskiwalismy pi?kne wyst?py studentow i absolwentow
bydgoskiej Akademii Muzycznej w relaksowym koncercie kamawalowym.
Orkiestra Akademii i jej abiturienci dali wspanialy pokaz swoich umiej?tnosci
raduj^c umysly i uszy shichaczy.
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Kolejny udzial w koncercie z okazji „Walentynek" w dniu 15 lutego, koncercie ktory
mial w swym programie wykonanie znanych milosnych arii operetkowych
i operowych byl ze wzgl?du na ogloszon^ w tym dniu zalob? narodow^ inny bardziej powazny i moze nie wszystkim odpowiadaj^cy. Po koncercie znaczna grupa
melomanow udala si? do restauracji „Meluzyna" na kaw? i male co nieco.

Milosnicy muzycznych doznan na
„Koncercie Walentynkowym "
w Filharmonii Pomorskiej 15.02.2019 r.

Wspolna skladkowa kolacja seniorow
i sympatykow Kola po koncercie
w restauracji „Meluzyna "

Dnia 3 marca 2019 roku w bydgoskiej restauracji „Maestra" dzialaj^cej
w budynku „Opery Nova" odbyl si? Bal Wiedehski w ktorym uczestniczyio 16
czlonkow i sympatykow Kola Seniorow Wielki entuzjazm po ostatnim bardzo
udanym balu i zapewnienia o uczestnictwie spowodowaly, ze dokonano na rok 2019
rezerwacji 30 miejsc. Entuzjazm powoli opadal i ostatecznie udzial w Balu wzi?lo
8 par w tym 2 z Bydgoszczy 1 z Tucholi i 5 z powiatu s?polenskiego. Zabawa byla jak
zwykle zreszt^ bardzo udana. Szkoda, ze tak male jest zainteresowanie udzialem
w zabawie kamawalowej. Moze decyduj^ koszty, moze chroniczny brak ch?ci
zabawy i spotkan w dobrym gronie. Trzeba zaznaczyc, ze juz po raz kolejny Panstwo
Danuta i Zenon Grzeczkowie zostali laureatami konkursu tanecznego. Gratulujemy!
Po Balu w magazynie VIP „Gazety Pomorskiej" wsrod zdj?ciowych migawek
z Balu zamieszczono zdj?cie laureatow konkursu tahca. Doszlo jednak do dwoch
pomylek w opisie zamieszczonego zdj?cia, na ktorym widniej^ postacie Marii
Lukaszewicz i Zenona Grzeczki, a nie jak w podpisie na zdj?ciu Danuty i Zbigniewa
Grzeczkow.
C6z pomylki si? zdarzaj^. W gronie naszych przyjaciol wiadomo jednak, ze nie
b?dzie to przyczynek do malzenskich klopotow.
Czy b?d4 organizowane nast?pne wyj scia na zabaw? kamawalow^ ? Niewiadomo !
Tradycja pi?knych weterynaryjnych zabaw tanecznych umiera.
Czy uda si? przeprowadzic skuteczn^ reanimacj? ??
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Sy^NARij

KOLO SENIOROW
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Co jeszcze proponujemy w 2019 roku?

20-25 maj Wycieczka na Morawy Trasa wycieczki prowadzi z Bydgoszczy
przez Torun, Wloclawek do Olomunca (nocleg) i dalej do Morawskiego Krasu,
Mikulowa, Znojma, Bitova, Lednic, Valtic i innych atrakcyjnych miejsc, zwiedzania
zamkow i jaskin, rejsow po roznych akwenach i degustacji w winiamiach
i piwiamiach. Noclegi 21 - 25.05 w Hotelu Kozak w Bmie. Liczba uczestnikow 35.
Rezerwacja zostala zakohczona w grudniu 2018 r.
Wielkie podziekowania na organizacyjny trud przekazujemy Jackowi Judkowi.
Dzi?kujemy!!!
8 czerwiec - „Czerwc6wka" w Nadlesnictwie „Woziwoda". Spacer

sciezk^ edukacyjn^ z lesniczym, gry i zabawy ludu polskiego, ognisko, spiewy,
grochowka i pi wo i kielbaski.
Z Bydgoszczy przewidujemy zorganizowany cz?sciowo odplatny dojazd.
Uwaga - zmiana terminu. Pierwotnie planowano czerwcowk? na dzieh 15 czerwca.
6 wrzesien - V Sesja Historyczna w UMK w Toruniu. Odb?dzie si? ona w UMK
w Toruniu. Obecnie budujemy wspolnie z reaktywowanym PTNW program sesji.

20-21 wrzesien (pi^tek - SObota) - Swi?to Weterynarii KPILW w Osrodku
Wypoczynkowym „Ryte Biota" w Zbicznie k/Brodnicy takze dla czlonkow Kola
Seniorow. Szczegolynastronie intemetowej KPILW.
19 pazdziernik sobota - X Jubileuszowe Spotkanie Kola Seniorow w MCSM
w Toruniu.
W tym roku przypada 10 lecie reaktywacji Kola, a w zasadzie jego organizacji na
innych zasadach. Mamy zamiar przygotowac dla Pahstwa atrakcyjny program.
Czy to si? uda ocenicie Panstwo uczestniczac 19 pazdziemika 2019 r. w naszym
Jubileuszowym spotkaniu. Juz dzisiaj serdecznie na to spotkanie wszystkich
zapraszamy.
Ciekawe czy dotrwamy do nast?pnych Jubileuszy - szczerze tego wszystkim
zycz?!
Uwaga - zmiana terminu. Pierwotnie planowano Spotkanie na dzieh 12 pazdziemika.

8 i 9 listopad - „Zaduszkowe wspomnienia" w Bydgoszczy i Wloclawku
19 i 20 grudzien - „Spotkania Oplatkowe" w Bydgoszczy i Mogilnie

KOMUNIKATY

Wroku 2018/2019 zmarli:
Wieslawa Jakubczyk dlugoletnia szefowa serologii ZHWw Bydgoszczy,
Remigiusz Jamiola od 1983 r. pracowal w WZWet i OR w Toruniu,
Zbigniew Demczukprowadzilprywatna praktyk^ wpow. torunskim,
Jan Krupa czlonek honorowy Kola, ktory mieszkal w Biafymstoku a prac^
zawodowq rozpoczynal w 1963 r. w Piotrkowie Kujawskim.
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Kolo Seniorow Lekarzy Weterynarii przy KPILW liczy aktualnie t^cznie
z czlonkami honorowymi 132 czlonkow.
Do Kola wst^pili nowi czlonkowie: z Bydgoszczy - Grazyna Zalewska, Maria
Janiszewska, Wojciech Janiszewski, Irena Werner - Kryszewska, z Torunia - Joanna
Gorska.
Liczymy na wst^powanie kolejnych PT Kolezanek i Kolegow Seniorow do Kola!
Propagujcie Panstwo dzialania Naszego Kola wsrod swoich PT Kolezanek
i Kolegow w Waszych powiatach. Nie znamy bowiem wszystkich, ktorzy chc^, czy
mogliby do Kola nalezec. Zach?cajcie takze Panstwo mlodsze Kolezanki i Kolegow
lekarzy wolnej praktyki do dobrowolnego wsparcia fmansowego Kola. Kazda
pomoc w postaci wplat nawet nieduzych kwot na rzecz Kola pozwoli na jego lepsze
dzialanie, a wszystko to dla Pahstwa dobra. Co roku wzrastaj^ koszty organizacji
imprez, drozej^ ushigi, transport oraz ceny w drukamiach.
Prosz? nie miec za zle tego, ze zwracamy si? do Was Drodzy Seniorzy z takimi
problemami, ale w kohcu Kolo jest Was wszystkich i dla Was wszystkich!!!
Formularze zgloszenia czlonkostwa oraz czlonkostwa wspierajqcego
dost?pne na stronie internetowej KPILW w zakladce Kolo Seniorow.
Kolejny Zeszyt Historyczny Kujawsko - Pomorskiej Izby
Lekarsko - Weterynaryjnej.
Do druku trafi w kwietniu kolejny 5-ty Zeszyt History czny KPILW dotycz^cy
prawie 15 - letniej historii ksztalcenia kadry technikow weterynarii w Pahstwowym
Technikum Weterynaryjnym w Bydgoszczy, ktore miescilo si? przy ul.
Bemardyhskiej 6 (poprzednio Marchlewskiego). Zawiera on oprocz historii samej
szkoly takze sylwetki profesorow, listy absolwentow i ich wspomnienia z okresu
nauki.
Sala Historii i Tradycji Sluzby Weterynaryjnej
powstala na ostatnim pi?trze w siedzibie Wojewodzkiego
Inspektoratu Weterynarii w Bydgoszczy. Zgromadzono
tam cenne pami^tki przekazane przez Rodziny lekarzy
weterynarii, bogate zbiory dawnych fachowych pism,
>tikb 1 twlOi'.
narz?dzia i sprz?t weterynaryjny. Istnieje zamiar
zwiedzenia tej Sali w pol^czeniu z spotkaniem
z Wojewodzkim Lekarzem Weterynarii.
Moze uda si? ?? wydac album „Weterynaria w amatorskim kadrze". Jest tam
jeszcze miejsce na fotografie z indywidualnych zbiorow. Jezeli ktos w rodzinnych
pami^tkach posiada zdj?cia dotycz^ce miejsc i czynnosci zwi^zanych z weterynarii
i chcialby je udost?pnic w celu ich zamieszczenia w albumie proszony jest o kontakt
natelefon600 884619. Apelponawiamypo raz kolejny.
Z okazji 10 lecia dzialalnosci Kola Seniorow powstal zamysl wydania
pami^tkowego albumu zdj?c z organizowanych w tym okresie imprez tak, aby na
prezentowanych zdj?ciach znalezli si? wszyscy dotychczasowi jego czlonkowie,
takze i Ci, ktorych juz z nami nie ma. Taki zamysl zostal przedstawiony na IX
Rocznym Spotkaniu Kola Seniorow w Toruniu w pazdziemiku ub. roku. Taki album
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bylby do nabycia za kwot? poniesionych kosztow (ok. 60 zl). Warunkiem bylo
poparcie tej inicjatywy przez wi?kszosc czlonkow. Niestety zaledwie 8 czlonkow
odezwalo si? w tej sprawie, co zdecydowalo, ze album niestety nie b?dzie wydany.
Moze uda si? to zrobic w przyszlym roku ?
Nekropolia lekarzy weterynarii wojewodztwa kujawsko - pomorskiego.
Mimo ponawianych od kilku lat apeli o przekazywanie danych o miejscach
pochowku naszych Sp. Kolezanek i Kolegow sprawa ta w zasadzie nie rusza
z miejsca. Coraz mniej jest nadziei na to, ze taka nekropolia powstanie. Jest pomysl,
aby posiadane dane umiescic na stronie intemetowej naszego Kola z mozliwosci^ ich
uzupelniania przez Kolezanki i Kolegow. Moze w ten sposob dokonamy czegos
wspolnie?? Ch?ci trzeba, ch?ci trzeba!!
Rozpocz?ty si? przygotowania do wydania kolejnego 8 Nr Biuletynu Kola
Seniorow.
Jak zawsze (choc odzew jest niezwykle skromny) prosimy i zach?camy wszystkich
PT Seniorow do opracowania i przesylania swoich zawodowych wspomnieh lub
innych materialow, ktore b?dzie mozna wykorzystac do zamieszczenia w Biuletynie.
Czasu na ocalenie od zapomnienia faktow, zdarzeh i zaszlosci z zycia spolecznosci
lekarzy weterynarii dzialaj^cych na terenie wojewodztwa bydgoskiego w latach
1945-1975 a takze bydgoskiego, tomhskiego i wloclawskiego w okresie 1976 do
prywatyzacji jest coraz mniej. Dotyczy to wszystkich jednostek organizacyjnych
w ktorych znajdowali zatmdnienie lekarze weterynarii. Apel ten ponawiamy juz 10
lat!!!. Czy naprawd? nie macie Panstwo nic do „opowiedzenia" z przebiegu calego
swojego zawodowego zycia ? Czy nie pami?tacie pocz^tkow Waszej pracy, Waszych
„szef6w", kolegow, ciekawychprzypadkow.
Wiem, ze wiele jeszcze pami?tacie, tylko po prostu si? nie chce. Szkoda!!!
Finanse Kola i Skladki czlonkowskie
Finanse Kola:
Stan fmansow na dzieh 01.01 2018 r. wynosil
Dotacja KPILW 2018
Zebrane skladki w roku 2018
Wplata z wycieczki
L^cznie
wydatki w2018
Stan fmansow na 31.12 2018 r.
Skladki w biez^cym roku (2019)
Przewidywana dotacja

8.006,94 zl
12.000,00 zl
11.950,00 zl
603,03 zl
32.559,97 zl
24.841,07 zl
7.718,90 zl
2.590,00 zl
12.000,00 zl

Skladki Czlonkowskie:
Jak widac z zestawienia fmansow w biez^cym roku wplywy z wplat skladek do dnia
30 marca wyniosly 2.590 zl. W tej kwocie miesci si? 350 zl z wplat czlonkow
wspieraj^cych. Skladki wplacilo 32 czlonkow - s^ to wplaty terminowe. Przeci?tna
wplata skladki wyniosla 70 zl. 14 czlonkow ma zaleglosci w wplacie skladki 2
a nawet 3 letnie. Kilkanascie osob wplaca skladki l^cznie za okres 2 a nawet 3 lat.
Takie sprawy powoduj^ zamieszanie w przejrzystosci wplat. Obligatoryjna skladka
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Z skladki 30 zl rocznie i dotacji Izby nie mozna by prowadzic takiej jak dotychczas
dzialalnosci.
Kolo i jego pomyslnosc lezy Drodzy Panstwo w Waszych r^kach.
Uprzejmie prosimy o wplacanie deklarowanej skladki czlonkowskiej na podane
nizej konto Izby do konca I kwartalu z zaznaczeniem „Skladka czlonka Kola
Seniorow za okres".
Jak Panstwo widzicie Informator oprocz informacji zawiera takze szereg prosb.
Nie traktujcie ich oboj^tnie. Starajcie si? wnosic do Kola cos od siebie,
zglaszajcie pomysly, zorganizujcie miejscowe spotkanie. Wtedy Kolo naprawd?
b?dzie zylo!!!
Dane kontraktowe Kola Seniorow KPILW
Biuro Izby: ul. Noakowskiego 3, 85-804 Bydgoszcz
tel. 52 362 01 53, e-mail: kpilw@kpliw.pl
Biuro czynne: poniedzialek - pi^tek 8.00 - 15.00, wtorek 11.00 - 18.00
Przewodnicz^cy Kola:
Ryszard Tyborski, tel. 600 884 619, e-mail:tyborski.r@gmail.com
Zast?pcy Przewodnicz^cego:
Jacek Judek, tel. 602 458 205, Zenon Grzeczka tel. 512 233 048
Sekretarz Kola: Maria Brauer - Mazurek, tel. 698 413 930
Koordynatorzy:
Torun - Wojciech Karpinski, tel. 602 334 397
Wloclawek - Janusz Mostowski, tel. 571 388 183
Grudzi^dz - Witold Gappa, tel. 604 222 245
Brodnica - Radoslaw Korytko, tel. 603 335 244
Konto do wplat: Kujawsko Pomorska Izba Lekarsko - Weterynaryjna
PKO BP Oddzial Bydgoszcz
Nr rachunku 67 1020 1462 0000 7102 0018 950

Uczestnicy IXRocznego Spotkania Kola Seniorow w MCSM w Toruniu 13.10.2018 r.
Wszystkiego najlepszego Drodzy Seniorzy, trzymajmy si?, dzialajmy wspolnie.

ZARZ4D KOLA

