
^ H l ^ z y c i a Kota Senioro^lHH 

I Dnia 21 lutego 2015 r. zorganizowano wyjscie na spektakl baletowy „Sen nocy letniej" 
do Opery Nova w Bydgoszczy. Spotkanie rozpocz^lo si? o godz. 17.00 w restauracji 

„Maestra" w gmachu Opery wspoln^ kaw^. Przed spektaklem dzi?ki uprzejmosci Pana Roberta 
Chojnackiego zwiedzilismy zaplecze sceniczne Opery. Barwny balet, ruch sceniczny i oprawa 
muzyczna a przede wszystkim mozliwosc kolejnego spotkania w gronie PT Kolezanek i Kolegow 
spowodowaly, ze spotkanie bylo udane. W spotkaniuuczestniczylo 50 osob. 

2 Dnia 11 kwietnia 2015 r. w restauracji „Tango" odbylo si? roczne zebranie sprawozdawczo -
informacyjne czlonkow Kola Seniorow oraz spotkanie z lekarzemurologiem. Po omowieniu 

biez^cych spraw organizacyjnych przez przewodniczacego Kola, Dr Waldemar Dudzic ordynator 
Oddziahi Klinicznego Urologii i Onkologii Urologicznej Wojskowego Szpitala w Bydgoszczy 
omowil poparty prezentacj^ multimedialn^ uznawany przez niektorych za „wstydliwy" temat 
zwi^zany z funkcjonowaniem prostaty, badanie tego gruczohi, komplikacje zwi^zane z jego 
funkcjonowaniem, podejmowane dzialania w przypadku lagodnego przerostu, profilaktyk? 
i leczenie. Dyskusja jaka wywi^zala si? po prezentacji swiadczy o duiym zainteresowaniu 
seniorow tym tematem. Spotkanie w ktorym uczestniczylo ok. 30 zakohczono wspolnym 
obiadem. 
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3 W dniach 28.04. - 02.05.2015 r. odbyla si? wycieczka autokarowa na Dolny Sl^sk. 
W wycieczce uczestniczylo 36 osob. Wycieczk? barwnie opisal dr Jacek Judek w 4 numerze 

Biuletynu Kola Seniorow. Przytaczamy cz?sc tego opisu. 
... „Kolejna wiosna, kolejny maj a wi?c i kolejna wyprawa wci^z mlodych duchem 

i rz^dnych nowych wrazen Seniorow. Tym razem „siln4 grup?" stanowilo 36 osob - lekarzy i ich 
wspolmalzonkow, a tegoroczne drogi wiodly na bogaty w liczne historyczne i turystyczne 
atrakcje Dolny Sl^sk. Pierwszym etapem wycieczki w drodze do Karpacza, ktory spelnial przede 
wszystkim rol? bazy wypadowej byl Lubi^z, a w zasadzie Opactwo Cystersow w Lubi^zu. 
Drugim przystankiem pierwszego dnia byl trzeci, co do wielkosci (po zamku w Malborku i Zamku 
Krolewskim na Wawelu), zamek w Ksi^zu. 
Drugiego dnia udalismy si? do Kowar, aby zwiedzic m. in. sztolnie czynnej jeszcze do lat 
pi?cdziesi4tych ubieglego stulecia kopalni uranu „Liczyrzepa". Drugim punktem dnia byla 
wycieczka do polozonego w czeskich Gorach Stolowych w poblizu miejscowosci Adrspach, 
przepi?knego i unikalnego Skalnego Miasta. 
W trzecim dniu wycieczki zwiedzalismy zamek Czocha oraz Swieradow Zdroj i Szklarsk^ 
Por?b?. Ukoronowaniemtego zroznicowanego pod wzgl?dem wrazen dniabylauroczystakolacja 
uswietniona obecnosci^ mieszkaj^cego od osmiu lat w poblizu Karpacza prof. Eugeniusza 
Wisniewskiego z Malzonk^, emerytowanego kierownika Zakladu Chorob Koni i bydgoskiego 
oddzialu Panstwowego Instytutu Weterynaryjnego oraz przebywaj^cego na emeryturze od 2007 r. 
i mieszkaj^cego w Wojcieszowie k. Jeleniej Gory bylego kierownika Pracowni Wirusologii 
Ogolnej Zakladu Higieny Weterynaryjnej w Bydgoszczy, lek. wet. Wieslawa Szarleja. Atmosfera 
byla wspaniala, a ze wieczor umilal zespol muzyczny, impreza przeci4gn?la si? do poznych 
godzinnocnych. 
W programie czwartego dnia wyprawy zaplanowano zwiedzanie Parku Miniatur Zabytkow 
Dolnego Sl^ska w Kowarach, Jeleniogorskiej starowki, kaplicy sw. Anny i przejscie od Karpacza 
Gomego gdzie znajduje si? Swi^tynia Wang do Karpacza Dolnego. Dhigi - 5 - 6 kilometrowy 
spacer do miejsca naszego zamieszkania zwienczyl program przewidziany na ten dzien. Po 
drodze do osrodka bylismy swiadkami ulicznej inscenizacji z walk o Karpacz z okresu I I wojny 
swiatowej. 
W sobot? opuscilismy Karpacz kiemj^c si? do Bydgoszczy przez Wroclaw. W stolicy Dolnego 
Sl^ska zaparkowalismy pod Hotelem Wroclaw, w ktorym dwa lata wczesniej mial miejsce ostatni 
Krajowy Zjazd Lekarzy Weterynarii. Pogoda sprzyjala wi?c spacerkiem udalismy si? na 
zwiedzanie rynku i starowki. Pobyt w miescie zakonczylismy we wroclawskim ZOO.... 
Do Bydgoszczy wrocilismy w poznych godzinach wieczomych. 

4 6 czerwca 2015 r. odbyla si? „Wloclawska Czerwcowka" - spotkanie na lonie natury 
we Wloclawku. Uczestnicy spotkali si? w barze „Rejs" na przystani przy ul Piwnej na kawie 

i ciastku w oczekiwaniu na rejs po Wisle. Plywalismy w 2 grupach po 25 osob w godzinnych 
rejsach. Pi?kna sloneczna pogoda, wspaniale widoki, rzeczna bryza, spiewy przy gitarach oraz 
smaczne domowe rogaliki byly wypelnieniem tej cz?sci „czerwc6wki". Podzi?kowania za 
organizacj? rejsup}yn?ly w stron? kol. Wieslawa Milewicza. Glowne atrakcje spotkania odbyly 
si? na lotnisku gdzie zapoznalismy si? z dzialalnosciq Wloclawskiego Aeroklubu. 10 osob 
zdecydowalo si? na loty szybowcem i na pewno ten lot b?d4 dhigo wspominali. Moderatorem tej 
cz?sci spotkania byla Malgorzata Kolibowska instruktor i pilot szybowcowy. Tradycyjny konkurs 
potraw grillowych wygrala po raz kolejny Maria Brauer - Mazurek. Bardzo dobr^ karkoweczk? 
przygotowali Pahstwo Grzeczkowie. Konkurs nalewek cieszyl si? duzym powodzeniem 
a nagroda za naj lepszy trunek pow?drowala do Osia do Panstwa Lokczewskich. 

5 15 sierpnia 2015 r. zostal zorganizowany wyjazd autokarem na „Koncert na wodzie" 
do Nieszawy. W Swi?to Matki Boskiej Zielnej tradycyjnie od wielu lat Filharmonia 

Pomorska organizuje na promie Iqcz^cym dwa brzegi Wisly w Nieszawie koncert z udzialem 
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uznanych w kraju solistow seen operowych. Przy slonecznej pogodzie, w pi?knych 
okolicznosciach przyrody shichalismy operowych i operetkowych arii oraz znanych piesni 
neapolitanskich i przeboj6w z populamych musicah. By l to kolejny sierpniowy wyjazd seniorow 
do Nieszawy. 

6 V I Roczne Spotkanie Kola Seniorow odbylo si? w dniach 04-05 wrzesnia 2015 roku 
w Mi?dzynarodowym Centrum Spotkan Mlodziezy w Toruniu. 

04 wrzesnia 2015 r. odbyl si? wieczor integracyjny w ktorym uczestniczylo ok. 30 osob. 
Zaprezentowano multimedialny pokaz filmowy „W rytmie tanga" przygotowany specjalnie 
na ten wieczor. Odbylo si? takze wspolne czytanie powiesci Boleslawa Prusa „Lalka". Nagroda 
dla najlepszego lektora przypadla Kajetanowi B . Wozniakowi z Wloclawka, ktory takze na 
spotkaniu zaprezentowal swoje zawodowe osiqgni?cia w postaci bogatej dokumentacji 
fotograficznej. Rozmowy i wspomnienia przy wspolnej kolacji przeci4gn?ly si? do polnocy. 
05 wrzesnia 2015 r. od godz. 10.00 rozpocz^l si? dalszy ci^g spotkania. Pierwszym punktem bylo 
godzinne zwiedzanie Torunia zabytkowym tramwajem z przewodnikiem w dwoch grupach, 
cieszylo si? ono duzym zainteresowaniem. 
O godz. 13.00 - rozpocz?la si? cz?sc zasadnicza V I Rocznego Spotkania Kola Seniorow. 
Rozpocz?lo J4 nietypowe przywitanie obecnych w formie wykonania przy dzwi?kach gitary 
napisanej na okolicznosc spotkan piosenki "Jak min^l Ci rok" przez Przewodniczacego Kola. 
Jej tekst zamieszczono w 4 numerze Biuletynu Kola. 
W programie V I Spotkania znalazly si?: 
- podsumowanie 6-cio letniej dzialalnosci Kola, 
- przekazanie czlonkom Kola kolejnego, 4-go numeru Biuletynu Kola Seniorow, ktorego 
tegoroczna edycjawynosila 130 egzemplarzy. 

- przekazanie czlonkom Kola odznaki „Lekarz Weterynarii - Senior",-. 
- wr?czenie adresow okolicznosciowych PT Szanownym Jubilatom z rocznikow 

1930,1940,1945,1950. W tym roku JubileuszeurodzinobchodziU: 
85 lat: Hanna Cwiklihska- Maciejaszek, Mieczyslaw Surdyka. 
75 lat: Karol Zander,Albin Pohilich, Kazimierz Pawlak, Tadeusz Kiejkowski, 

Stanislaw Wojciechowski, Ryszard Koschnik, Michal Srobka, Witold Gappa. 
70 lat: Feliks Szynkiewicz, Antoni Sielicki. 
najmlodsi jubilaci: Henryka Choszczewska, Kozuch Maria, Bogumila Wieslawa 

Mikolajczak, Maria Wyszyhska - Michalak, Janusz Papierski, Pawel Wyczahski. 
- wspomnienia z Indi „Swi?te miasto Waranasi", to kolejna trzecia prezentacja naszego Kolegi 
Pawla Wyczanskiego z Jego licznych wojazy po swiecie 
- wykonanie pami^tkowego wspolnego zdj?cia wszystkich uczestnikow Spotkania 
- uroczysty obiad z lampk^ wina w restauracji Centrum 
- tradycyjna loteria fantowa „Kazdy los wygrywa" 
- kolejny bo trzeci, jak zwykle nagradzany rz?sistymi brawami i bisami wyst?p arty stow 
spiewakow operowych Panstwa Agnieszki i Wojciecha Dyngoszow z Bydgoszczy. 

7 Ze wzgl?du na brak zainteresowania nie doszla do skutku wycieczka do Berlina i Drezna 
w pazdziemiku 2015r. 

8 Dnia 20 listopada 2015 r. w auli Biblioteki Uniwersytetu im. Kazimierza Wielkiego 
w Bydgoszczy, odbyla si? zorganizowana pod patronatem Starostwa Powiatowego 

w Bydgoszczy, Kujawsko-Pomorskiego Wojewodzkiego Lekarza Weterynarii i Kujawsko-
Pomorskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej I I sesja historyczna pt.: „Weterynaria bydgoska X X 
wieku. Ludzie i wydarzenia". 
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M^jci'ECH<poRZ-nrcH: 

/ c « ^ /^So^/c KUAWSKO-POMORSKA 

^r^-P, IZBAimRSKO-mERYNARYJNA 

Wplyngto dnia M^'^.M^^.... 
Nr J M i j y . l . a ^ ? ? . 

\oszcz, (baa 20 sierpnia 2015 ro^ 

^(^004.38.2015 

lOgaws^p-^Omors^ Iz6a Le^rs^'Weterynaryjna 
uC yioa^pws^o 3 
85-804 (Bydgoszcz 

Szanowni <Panstwo, 

W o(^powiedzi na wniose^ o oBjfcie patronatem honorowym organizowamj 

przez (Panstwa sesji fiistorycznej pn. ,'Weterynaria (Bydgos^ - Cudzie i xuydarzenia", 

informujf, ze wydarzenie zostanie oBjfte moim patronatem. 

Cenii^ inicjatywy promujcfce i upowszechniajqce wiedz^ o ta^szCachetnejprofesji, 

ja^ jest wetetynaria, chciafbym zyczyc su^fesow organizacyjnych zar&wno w tej, 

ja^i^^(kj tmst^pnej edycji wydarzenia. 

W zwiqz^ z pozytywnym rozpatrzeniem wnios^ o oBj^cie patronatem, pmszf 

0 ^nta^ z 'H^ydJziafem <Rpzwoju i Funduszy 'Europejs^h (52 583 54 43)w cefu ustaCmia 

szczegof&w przyznanego wsparcia, (Przypominam ta^e o oBowiqz^ dbstarczenia 

sprawozdania z przeSiegu wydarzenia (/a^stanoxm (RggtUamin przyznawania patronatu 

honorowego Starosty (Sytfgos^go). 

Zwyruzamiszacunliji, 

fi^ydziaf 9s>z%vcju i 'Funduszy ̂ utopejs^ck Stamstwa (Bowiatowego w (Bydgoszczy 
85-066 (Bydgoszcz, uC%pnars^o 1-3. teC 52 58-35^43, fa:Q 52 58-35-441 
e-maiC- pTomocja@po%viat. 6ydgos^pC unvw.powiat. Byt^os^pt 

Drztfdspefma wymagania T^ormy (R9V-<EW ISO 9001:2009 



Sesja byla realizacj^ jednego z punktow planu rocznej dzialalnosci Kola Seniorow Lekarzy 
Weterynarii wojewodztwa Kujawsko - Pomorskiego. Towarzyszyla jej wystawa kilkudziesi?ciu 
fotogramow ukazuj^cych m. in. obiekty weterynaryjne z minionego stulecia. 
Wykladowcami byli: lek wet. Ryszard Tyborski - pomyslodawca i glowny organizator sesji, lek. 
wet. Zygmunt Gadomski, dr n. wet. Jacek Judek, dr n. wet Jaroslaw Sobolewski oraz mgr historii 
Pawel Redlarski. Tematyka wyst^pieh dotyczyla historii laboratoryjnej diagnostyki 
weterynaryjnej i badan naukowych prowadzonych w okresie mi?dzywojennym na wydziale 
Higieny Zwierz^t Bydgoskiego Instytutu Rolniczego, higieny pozyskiwania srodkow 
spozywczych w okresie mi?dzy - i powojennym w Bydgoszczy i powiecie bydgoskim, 
administracji weterynaryjnej po odzyskaniu niepodleglosci na Pomorzu i Kujawach, stanu 
bydgoskiej weterynarii klinicznej w latach 1945 - 1990 oraz produkcji lekow i biopreparatow 
weterynaryjnych na Pomorzu i Kujawach do 1945 roku. 

W sesji uczestniczylo blisko 100 osob, a wsrod nich m. in. Wojciech Porzych - Starosta Bydgoski, 
ktory otoczyl sesj? patronatem, wspolorganizatorzy sesji: Roman Ratynski - Kujawsko-Pomorski 
Wojewodzki Lekarz Weterynarii oraz lek. wet. Maciej Bachurski - Prezes Rady Kujawsko-
Pomorskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej i mgr Barbara Maklakiewicz v-ce dyrektor Biblioteki 
Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. Udzial w sesji wzi?li ponadto powiatowi lekarze 
weterynarii wojewodztwa kujawsko-pomorskiego, pracownicy Wojewodzkiego Inspektoratu 
Weterynarii w Bydgoszczy, liczna grupa seniorow zawodu i lekarzy czynnie go uprawiaj^cych 
oraz wiele osob spoza zawodu zainteresowanych tematykq konferencji. Wszyscy uczestnicy 
konferencji otrzymali licz^cy ponad 150 stron zeszyt historyczny Nr 2 KPILW zawieraj^cy peine 
teksty wyst^pieh wraz z biogramami 60 lekarzy weterynarii z srodowiska naszego wojewodztwa 
Wnajblizszym czasie przewidujemy poszerzone i poprawione wznowienie wydania zeszytu. 
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9 Dnia 7 listopada 2015 r. w siedzibie Izby w Bydgoszczy spotkalismy si?, aby wspominac 
tych, ktorzy juz od nas odeszli Sp. Kolezanki i Kolegow. Kazdy z 24 obecnych wspominal 

osoby, ktore darzyl uznaniem, sympatic czy przyjazni^. Podniosly nastroj tego wspominkowego 
spotkania byl okazjq do przypomnienia postaci wielu zmarlych lekarzy weterynarii. Ta forma 
spotkan zostanie wpisana do kalendarza Kola. 

9{iecfi wjpeiniq wspomnienia, 
nasze ghxvy i sumienia 
(pomysCmy choc cfvwi[^ o Tycfi, 
k^orych z nami dzisjuz nie ma. 

Dwa ostatnie w 2015 roku spotkania, „spotkania oplatkowe" odbyly si? 15 grudnia 
w Grudzi^dzu i 16 grudnia w Bydgoszczy. Spotkanie w Grudzi^dzu wspaniale 

zorganizowal Witold Gappa koordynator sekcji grudziadzkiej. Panu Doktorowi serdecznie J 
dzi?kujemy w imieniu licznych uczestnikow „grudzi4dzkiego" spotkania oplatkowego! 
W Bydgoszczy Seniorzy spotkali si? na oplatku wspolnie z organami Izby. Staraniem Kola 
Seniorow wydrukowano okolicznosciowy kalendarz na 2016 rok. Do wszystkich, ktorzy 
z roznych powodow nie mogli uczestniczyc w spotkaniach oplatkowych kalendarze wraz 
z zyczeniami wyslano droga pocztow^. 

U Dofmansowanie Kola Seniorow ze srodkow Kujawsko-Pomorskiej Izby Lekarsko-
Weterynaryjnej na rok 2016 wynosilo 9.000 zl. Dochody ze skladek czlonkowskich 

i czlonkow wspieraj^cych wyniosly 9.756 zl. Koszty dzialalnosci za rok 2015 wraz z wydaniem 
Biuletynu Kola Senior6w oraz Zeszytu Historycznego wyniosly 17.160 zl. 
W roku 2016 zwrocono si? do Rady Okr?gowej o dofmansowanie w wysokosci 10.000 zl. 

Kolo Seniorow Lekarzy Weterynarii liczy obecnie 104 osoby. W styczniu skierowano 
do licznej grupy lekarzy weterynarii, ktorzy juz nabrali lub nabior^ w niedalekiej przysztosci 
prawa emerytalne (niezaleznie od ewentualnego dalszego swiadczenia pracy) zapytanie 
w sprawie przynaleznosci do Kola Seniorow. Liczymy na wst?powanie PT Kolezanek 
i Kolegow do Kola, bowiem: 

„Warto si^ spoty^c, warto si^poznac, warto si^ zapami^tac" 
Formularz zgloszenia czionkostwa do pobrania znajduje si? na stronie intemetowej K P I L W 
w zakiadce Koio Seniorow. 

Serdecznie pozdrawiamy wszystkich czlonkow wspieraj^cych dzialalnosc Kola, dzi?kuJ4c 
jednoczesnie za dokonywanie wplat. Jest to bardzo duza pomoc fmansowa PT Kolegow 
lekarzy weterynarii wolnej praktyki, pozwalaj^ca na szersze i bardziej atrakcyjne dzialanie 
Kola. List? czlonkow wspieraj^cych za ich zgod^ zamiescimy w kolejnym 5 Nr Biuletynu 
Kola. 
Formularz zgloszenia wsparcia jest do pobrania na stronie intemetowej K P I L W w zakiadce 
Kolo Seniorow. 
Przy wplatach nalezy zaznaczyc „Skladka czionka wspieraj^cego". Wplata w ci^gu roku 
kalendarzowego. 
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Konczq si§ prace nad uruchomieniem strony intemetowej poswi^conej historii zawodu 
lekarza weterynarii w tym takze historii zawodu w naszym wojewodztwie. Piecz? nad strong 
b?dzie sprawowal dr n. wet. Jaroslaw Sobolewski z Bydgoszczy. 
Wszystkich, ktorych interesuje zagadnienie historii zawodu zapraszamy do wspolpracy 
w powstaj^cej przy Kole Seniora Sekcji historycznej. 

Adres tej strony - www.historiaweterynarii.pl 

Jest to pierwsza w kraju taka odznaka skierowana do PT Seniorow z naszego Kola w formie 
przypinki do kostiumu lub marynarki. Na przypince na zielonym lisciu d§bu umieszczono 
bialy znak weterynarii z w?zem Eskulapa. Nizej napis. Wszystko w zlotym obrysie. Trwa 
post^powanie zastrzezeniapraw autorskich tego znaku. 

Trwaj ̂  przygotowania do wydania pierwszej edycj i albumu z fotografiami 
„Dawna wetetynaria 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 
okontaktpodtelefonem 600 884 619. 

Rozpocz^ly si^ przygotowania do wydania kolejnego 5 Nr Biuletynu Kola Seniorow. 
Gor^co zach^camy wszystkich PT Seniorow do opracowania i przesylania swoich 
zawodowych wspomnien lub innych materialow, ktore b^dzie mozna wykorzystac 
do zamieszczenia w Biuletynie. Prosb? t^ kiemjemy takze w stron? Seniorow „ In spe". 
Jest to bowiem ostatni czas do ocalenia od zapomnienia faktow, zdarzen i zasziosci z zycia 
spolecznosci lekarzy weterynarii dzialaj^cych na terenie wojewodztwa bydgoskiego 
w latach 1945 - 1975 a takze bydgoskiego, tonmskiego i wloclawskiego w olcresie 1976 
do prywatyzacji. Dotyczy to wszystkich jednostek organizacyjnych w ktorych znajdowali 
zatrudnienie lekarze weterynarii. Apel ten ponawiamy juz 8 lat!!! Efekt jest znikomy. 
Prywatyzacja klinicznej weterynarii po tym okresie nie pozwala na kontynuowanie historii 
zawodu. W tym zakresie bowiem brak jest materialnych danych, ktore b^d^ pozwalaly 
na opracowania. Wyj^tkiem mog^ bye ewentualne indywidualne opracowania lekarzy 
weterynarii mlodszego pokolenia dotycz^ce wlasnej pracy zawodowej. 

W dniu 25 listopada 2016 r. w Gmdzi^dzu odb?dzie si? Sesja Historyczna „Gmdzi4dzka 
Weterynaria X X Wieku - Ludzie i Wydarzenia". B?dzie to I I I Sesja Historyczna. Planuj e si?, 
ze b?dzie ona poswi?cona: Historii 18 Pulku Ulanow Pomorskich i Centmm Wyszkolenia 
Kawalerii, Rzezni Miejskiej i Z M w Gmdzi^dzu, Stacji Unasieniania Zwierz^t oraz 



Grudziadzkiej weterynarii klinicznej". Wszystkich, ktorym bliskie s^ powyzsze tematy 
lub chcieliby wl^czyc si? do jej realizacji prosimy o kontakt z organizatorami 
tel. 600 884 619 lub e-mail: tyborski.r@gmail.com 

Plan Kola na 2016 r. zostanie przedyskutowany na rocznym zebraniu Czlonkow Kola, 
ktore odb?dzie si? dnia 2 kwietnia 2016 r. w Sali Biblioteki Uniwersytetu Kazimierza 
Wielkiego w Bydgoszczy od godz. 11.00. Naszym gosciem tego dnia b?dzie 
Prof, dr Maciej Swi^tkowski gastroenterolog, ktory wyglosi wyklad na temat wyst?powania 
i profilaktyki schorzen przewodu pokarmowego w wieku 50+. Wkrotce skierujemy 
zaproszenia na zebranie do wszystkich naszych czlonkow. 

Dane kontraktowe Kola Seniorowi 
Pomorska Izba Lekarsko- Weterynanvijna 

Biuro Izby ul. Noakowskiego 3, 85-804 Bydgoszcz 

Dane kontaktowe: Biuro czynne: 

Tel: 52 362 01 53 
E-maJI: kpilw @ kpilw.pl 5 Poniedziarfek, sroda.czwartek, pqtek 

od godziny 8 : 00 dO 14 : 00 
Wtorek 

odgpdzinvH : 0 0 d o 1 8 : 0 0 

Przewodniczqcy Kola: Ryszard Tyborski tel. 600 884 619 e-mail tyborski.r@gmail.com 
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 
P K O BP Oddzial Bydgoszcz 

Nr rachunku 67 1020 1462 0000 7102 0018 9506 

Skiadki czionkowskie deklarowane indywidualnie od 30 zlotych wzwyz platne na konto 
Izby do konca I kwartalu z zaznaczeniem „Skladka czionka Kola Seniorow za okres". 

D R U K A R N I A 

Daniel 

Firma Uslugowo - Wydawnicza 

..DANIEL" Ewa Wlerzchucka 

89-400 S^polno Krajenskie 
ul. Wiatrakowa 3 
tel. 52 388 38 56 I 

drukarniadanlel@poczta.onet.pl || 
www.drukarniadaniel.pl B 

• POLICRAFIA • 
•REKLAMY-
•PIECZATKI-

• GADZETY REKLAMOWE • 
• NADRUKI NA KOSZULKI • 

• PRZYPINKI • 
WYDRUK I OPRAWA PRAC DYPL I MGR 

• KSERO KOLOR • 


