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KRONIKA

Zarząd Główny
• Przygotowano sprawozdanie z działalności Towarzy-

stwa w 2013 r. obejmujące działalność Oddziałów i Sekcji.
• Przygotowano i złożono w Ministerstwie Nauki i Szkol-

nictwa Wyższego sprawozdanie z realizacji zadań doto-
wanych w 2013 r. oraz wniosek o dofinansowanie zadań 
w 2014 r. (dotyczy wydawania miesięcznika „Medycyna 
Weterynaryjna”).

• Przyjmowane były wnioski o przyznanie nagród do-
rocznych Towarzystwa za 2013 r.

• 14 marca odbyło się zebranie komisji nagród dorocz-
nych, która wnioskowała o przyznanie nagród za 2013 r. 
Tego samego dnia Zarząd Główny, na podstawie wniosków 
tej komisji, przyznał ww. nagrody.

• Wszczęto postępowanie w sprawie zgłaszania prac na 
następną edycję Ogólnopolskiego Konkursu Weterynaryj-
nych Studenckich Kół Naukowych.

Zebrania naukowe w Oddziałach
Oddział w Gdańsku
9.03.2014 r.

Dr A. Stryszak: Afrykański pomór świń – realne zagro-
żenie.
Oddział w Lublinie
29.01.2014 r.

Dr hab. E. Tomaszewska: Sterowanie rozwojem postna-
talnym prosiąt z zastosowaniem deksametazonu w okresie 
prenatalnym.
Oddział Łomżyńsko-Ostrołęcki w Łomży
15.01.2014 r.

Dr A. Kruszewicz: Rola współczesnych ogrodów zoo-
logicznych w ratowaniu zagrożonych gatunków zwierząt.

Mgr inż. J. Włostowski: Zmiany w środowisku na pod-
stawie obserwacji zebranych przez myśliwych.
11.02.2014 r.

Dr M. Czerski: Szczegółowe wymogi weterynaryjne do-
tyczące pozyskiwania, przechowywania, transportu i prze-
twórstwa mleka przeznaczonego na produkty do handlu 
z krajami Unii Europejskiej.

Lek. wet. L. Wojewoda: Wytyczne dla zakładów mle-
czarskich dotyczące zapewnienia zgodności z wymogami 
Federacji Rosyjskiej i Unii Celnej.
19.02.2014 r.

Dr M. Czerski: Profilaktyka i leczenie zapaleń gruczołu 
mlekowego.

Lek. wet. L. Wojewoda: Programy zwalczania zapaleń 
gruczołu mlekowego w stadach krów mlecznych.

6.03.2014 r.
Dr M. Czerski: Omówienie instrukcji Głównego Lekarza 

Weterynarii w sprawie postępowania urzędowych lekarzy 
weterynarii przy nadzorze przepisów rozporządzenia /WE/ 
nr 853/2004 w zakresie kontroli mleka surowego.

Lek. wet. L. Wojewoda: Wpływ niesprawnych urządzeń 
udojowych na funkcjonowanie gruczołu mlekowego; zafał-
szowania mleka surowego.
Oddział w Olsztynie
18.03.2014 r.

Prof. dr hab. J. Szarek: Patomorfologia i histochemia 
narzędziem w ocenie zdrowia pstrąga tęczowego.

Oddział w Piotrkowie Trybunalskim
18.01.2014 r.

Dr Z. Skrzek: I. Choroby bakteryjne bażantów w chowie 
bojlerowym.

II. Choroby pasożytnicze u bażantów.
14.02.2014 r.

Lek. wet. M. Smolarz: Postępowanie z tuszą zwierząt 
łownych w myśl obowiązujących przepisów.

Lek. wet. A. Cecotka: Skażenie środowiska naturalnego 
a zwierzęta łowne.

Dr Z. Skrzek: I. Choroby zakaźne zwierząt łownych.
II. Włośnica dzików.

4.03.2014 r.
Lek. wet. A. Cecotka: Afrykański pomór świń – aktualna 

sytuacja w Polsce.
13.03.2014 r.

Prof. Z. Grajewski: Mikotoksyny w materiałach paszo-
wych w żywieniu trzody.

M. Woźniak: I. Żywienie z zastosowaniem kiszonego 
ziarna kukurydzy w żywieniu trzody.

II. Nowości w ofercie produktowej Trouw Nutrition 
Polska.
17.03.2014 r.

Prof. dr hab. Z. Pejsak: I. Szanse dla rozwoju świń w Pol-
sce w świetle nowej perspektywy PROW 2014-2020.

II. Prawidłowe postępowania w tuczarniach oraz najnow-
sze trendy (nutrigenomika).

Mgr. inż. R. Baryś: Racjonalny dobór surowców do da-
wek pokarmowych dla świń w wadze 25-125 kg.

Dr A. Bzorski: Właściwy dobór dodatków paszowych 
w optymalizacji wyniku ekonomicznego produkcji świń.

Dr D. Kowalska: Bioasekuracja w chlewni.
Oddział w Puławach
7.03.2014 r.

Dr G. Opielak: Przewlekły stres i jego następstwa.
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