Z zycia "Kgia Seniorow
Lekarzy "Weterynarii X^ILW lU ro^u 2016

Sprawozdanie z dzialalnosci K o i a Seniorow L e k a r z y Weterynarii za rok 2016

I

Dnia 23 stycznia 2016 r. w restauracji „Maestra" w gmachu „Opery Nova" odbyla
si? zabawa kamawaiowa, w ktorej uczestniczylo ok. 80 osob w tym przeszlo 50 czlonkow
i sympatykow Kola. Wyst^p aitystow Opery, konkursy z nagrodami, loteria fantowa, tort
Prezesa Rady Okr^gowej, dobre jedzenie i godne napitki a przede wszystkim tance
i mozliwosc kolejnego spotkania w gronie P T Kolezanek i Kolegow spowodowaly,
ze zabawa byla bardzo udana. Szkoda, ze bardzo male zainteresowanie zabaw^ organizowan^
w roku biez^cym zmusilo organizatorow do jej odwolania. Istnieje przekonanie wsrod
mlodszego pokolenia lekarzy weterynarii, ze zabawa seniorow to dr^twe spotkanie pol^czone
z siedzeniem przy stolach i wspominanie tego co min^lo. Tradycje organizowania zabaw
weterynaryjnych, odchodz^ do lamusa. Nie pomoze tu nawet ch^c ich organizowania. Czy
nalezy si? nad tym zastanowic???
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W dniu 2 kwietnia 2016 r. w sali „Pami?ci Bydgoszczan" Biblioteki U K W
w Bydgoszczy odbylo si? roczne zebranie organizacyjno - informacyjne Kola Seniorow.
W zebraniu bralo udzial 36 czlonkow Kola co pozwalalo na podejmowanie decyzji
i zatwierdzanie uchwal. Spotkanie pol^czono z przekazaniem do zasobow Biblioteki ksi^zek
0 tematyce weterynaryjnej. Zbiorka ksi^zek przeszla najsmielsze oczekiwania organizatorow.
P r z y b y l i na zebranie lekarze weterynarii „ p r z y t a r g a l i " tak^ ilosc k s i ^ z e k ,
ze nie mogly one pomiescic si? na przygotowanych na ich zlozenie stolach. B y l y wsrod nich
takze biale kruki. Nalezy dodac, ze wszystkie ksi^zki byly w dobrym i bardzo dobrym stanie.
Tym samym uboga oferta ksi^zek o tematyce weterynaryjnej jak^ dysponowala Biblioteka
Uniwersytecka U K W ulegla zasadniczej poprawie. N a zebraniu, omowiono
1 zatwierdzono uzupelnienia i poprawki w Regulaminie Kola Seniorow, podj?to decyzj?
o niel^czeniu V I I Rocznego Spotkania K o l a Seniorow z Jubileuszem 25-lecia
Kujawsko-Pomorskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej. Po zebraniu zwiedzilismy obiekt
Biblioteki oraz interesuj^c^ wystaw? obrazuj^c^ dawne dwory Podlasia wraz z historic
ziemiahstwa tych ziem.

Zebranie zakonczyl wyklad Prof, dr hab. Macieja Swi^tkowskiego „Obecny stan wiedzy na
temat zywienia w aspekcie wyst^powania chorob cywilizacyjnych i nowotworowych".
Ten niezwykle ciekawy i wyklad pol^czony z prezentacj^ przeci^gn^l si? poza planowany czas
takze z powodu ozywionej dyskusji. W przyszlosci b^dziemy kontynuowali takie spotkania
z uznanymi specjalistami z dziedziny medycyny.
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Wycieczka na Podlasie od 9 do 14 maja 2016 r. wiodla nas, „rocznikowych",
lecz niezmiennie trwaj^cych w pelni sil ducha i ciala seniorow i sympatykow
Kola w podlask^ krain? narodowych i krajobrazowych parkow. Nasz^ baz^ wypadow^ byl
spokojny i sympatyczny osrodek wypoczynkowy Zdrojowka SPA we wsi Horodniany/
Bialegostoku. Pierwszym punktem wycieczki byla Zuzela. Tam urodzil si? i mieszkal
pozniejszy Prymas Tysi^clecia, kardynal
Stefan Wyszyhski. Drugim etapem dnia bylo
bliskie sercu lekarzy weterynarii Muzeum
Weterynari w Ciechanowcu.
Drugiego dnia rozpocz?lismy zwiedzanie Bialegostoku od zabytkowego palacu
Branickich w Bialymstoku i Muzeum
Historii Medycyny i Farmacji. Z Bialegostoku udalismy si? do Suprasli gdzie
zwiedzilismy muzeum ikon. Kolejnym
etapem bylo male miasteczko Krynki. Kolo
Przed Muzeum Weterynarii
Krynek znajduje si? niewielka, bo licz^ca
ok 300 mieszkancow wioska Kruszyniany. Glownymi atrakcjami turystycznymi Kruszynian
jest drewniany, najstarszy zachowany meczet tatarski w Polsce, oraz mizar - cmentarz
muzulmahski.
Dzieh trzeci byl dniem wyl^cznie „bialostockim". Zwiedzalismy naj wazniejsze koscioly
tego miasta. Kosciola sw. Rocha - Pomnik Odzyskania Niepodleglosci, sobor
sw. Mikolaja - katedr? diecezji bialostocko-gdanskiej Polskiego Autokefalicznego Kosciola
Prawoslawnego oraz Zespol Bazyliki Archikatedralnej pw. Wniebowzi?cia Najswi?tszej
Maryi Panny. Wieczorem obejrzelismy w gmachu Opery i Filharmonii Podlaskiej musical
„Skrzypek na dachu".
Czwarty dzien rozpocz?lismy od
zwiedzenia urokliwej cerkwi w Juszkowym
Grodzie. Stamt^d udalismy si? do unikalnej
w skali kraju
placowki, o nazwie:
„Pracownia Dzwi?ku, Filmu i Fotografii
„ N i e z a b u d k a " w M i c h a l o w i e " , gdzie
zgromadzono wiele cennych eksponatow,
w tym najwi?ksz4 w Polsce kolekcj?, licz^c^
okolo 35-40 tysi?cy przedwojennych
fotografii, map oraz innych dokumentow.
Glown^ atrakcJ4 dnia byla jednak mala wies
Ordynki, jedyna prawoslawna pustelnia
w Polsce. Stworzyl J4 archimandryta Gabriel
Juszkowy Grod i Archimandryta Gabriel
w 2009 r., wczesniejszy przelozony
monastyru w Suprasli. W powrotnej drodze zatrzymalismy si? jeszcze w Trzesciance, wsi
z unikatow^ architektur^ drewniany. Czwarty dzieh zakohczyla wspolna impreza na
hotelowym tarasie. Wpi^tek zwiedzalismy Twierdz? Osowiec, Tykocin i Choroszcz. Twierdza
Osowiec stanowila oslon? kolei i szlaku komunikacyjnego Bialystok - Krolewiec. I nigdy nie

zostata zdobyta. Tykocin jest jednym z licznych miast Podlasia, ktorym min^l okres
swietnosci. W przeszlosci przebywali tam krolowie i ksi^z^ta polscy. Szczegolnym zabytkiem
tego miasta jest X V I I wieczna Wielka Synagoga, jedna z najstarszych w Polsce. Przed obiadem
w zydowskiej restauracji „Tejsza" odwiedzilismy lez^cy nieopodal Dworek Pentowo, ktory
otrzymal tytul Europejskiej Wsi Bocianiej.
Wracaj^c do Bydgoszczy w sobot? zwiedzilismy Lomz?, odbylismy rejs po Narwi
i posililismy si? pysznymi lomzynskimi pierogami.
Tak jak w latach poprzednich wyprawie towarzyszyla sloneczna pogoda. Swietna
organizacja imprezy, wygodny autobus, urokliwie polozony i przytulny hotel „Zdroj6wka"
wzmocnily bardzo pozytywne doznania z tegorocznej wyprawy.
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„ Wloclawska Czerwcowka" - Dnia 25 czerwca 2016 r. na lotnisku Aeroklubu
Wloclawskiego odbyla si? tak jak w roku ubieglym „Wloclawska Czerwcowka.
Na pocz^tku wi?kszosc uczestnikow udala si? autokarem na zwiedzanie Wloclawskiego
Muzeum Diecezjalnego. Po powrocie na lotnisku czekal na uczestnikow smaczny posilek.
Wspaniala tego dnia pogoda pozwolila na wykonywanie lotow szybowcem pod bacznym
okiem Malgosi Kolibowskiej. W podniebny rejs udalo si? 12 osob. Tak jak w roku ubieglym
loty dostarczyly bior^cym w nich udzial wielu wrazeh. Inne atrakcje „czerwc6wki" to quiz
lotniczy, konkurs na wykonanie samolotu z kartki papieru. Zwyci?zc6w nagradzano ksi^zkami
i milymi upominkami. Tradycyjnie odbyla si? degustacja grillowanych przysmakow
przywiezionych przez uczestnikow, ubarwiona konkursem wspanialych nalewek.
„Czerwc6wce" towarzyszyly jeszcze emocje zwi^zane z kibicowaniem w strefie kibica
zorganizowanej na lotnisku w meczu Polska - Portugalia w ramach trwajqcych Mistrzostw
Europy w pilce noznej.
Szkoda tylko, ze tym razem zupelnie nie dopisali wloclawscy seniorzy - moze zm?czeni
nadmiarem spotkan we Wloclawku. Jednak bylo to kolejne bardzo udane spotkanie Kola
Seniorow.
V I I Roczne Spotkanie W dniach 07 - 08 pazdziemika 2016 r. w Mi?dzynarodowym
'Centrum Spotkan Mlodziezy w Toruniu odbylo si? V I I Roczne Spotkanie Kola Seniorow.
W pi^tkowym wieczorze integracyjnym uczestniczyly 43 osoby. Wieczor rozpocz^l
recital akordeonowy Krzysztofa Lutrzykowskiego, ktory zaprezentowai ciekawy uklad
muzyczny graj^c znane utwory skomponowane na akordeon oraz przeboje muzyki
rozrywkowej. Wykonal takze utwory na akordinie - starym instrumencie klawiszowym.
Zasadnicz4 cz?sc wieczoru stanowilo „spotkanie z poezj^" poswi?cone tworczosci
sp. Prof dr hab. Franciszka Kobryhczuka, ktorego wiersze czytal kolega Karol Zander.
Prezentowano takze wiersze pisane przez irmych lekarzy weterynarii. Kazik Kordzielewski
przedstawil tworczosc swojego kolegi ze studiow sp. lek. wet. Andrzeja Kozika. Prezentowano
tez wiersze dr. Dariusza Jaworka z Warszawy i dr. Jana Krupy z Bialegostoku. Na spotkaniu
obecny byl takze kolega Andrzej Blaszyk z Bydgoszczy, ktory osobiscie przedstawil swoj^
bardzo ciekawy tworczosc poetyck^. Wieczor poetycki okraszany anegdotami
i wspomnieniami o autorach przy uroczystej kolacji przeci^gnql si? do polnocy.
Nast?pnego dnia odbyla si? zasadnicza cz?sc V I I Rocznego Spotkania. Uczestniczylo
w niej przeszlo 70 osob. Przed rozpocz?ciem cz?sci glownej zwiedzano Mlyn Wiedzy,
s^siaduj^cy z Centrum Spotkan Mlodziezy. Zainteresowanie przedstawianymi
tam zagadnieniami prezentuj^cymi popularyzacj? wiedzy naukowej i technicznej bylo
ze strony seniorow bardzo duze. Bylo tam sporo emocji ale takze zabawnych sytuacji, duzo
rozrywki irelaksu.
Czesc oficjalna poswi?cona byla pocz^tkowo sprawom organizacyjnym Kola
oraz przedstawieniu sprawozdania z dzialalnosci za rok 2015 i planom na rok biez^cy.

Przekazano wszystkim obecnym kolejny 5 numer Biuletynu kola Seniorow a takze wr?czono
Jubilatom z 2016 roku zyczenia zawarte w okolicznosciowych adresach.
Takie Jubileusze obchodzili:
90-lecia- Leszek Suwinski, 80 lecia-Andrzej Reimann, Stefan Kowalski
75-lecia- Wojciech Karpinski, Zbigniew Swiqtkowski, Jerzy Janikowski, Remigiusz Jamiola,
70-leciaAleksander
Wiecki,
Ludwik
Andrzejewski,
Waldemar
Kak,
Zygmunt Zioikowski, Wladyslaw Wroblewski,
65-lecia- Roman Szot, MarekMlynarski, Mariusz Kowalski.
Kolejnym punktem spotkania byl
wyst?p choru „Parati Semper" ze Swiecia,
prowadzonego przez nasz^ Kolezank? lek.
wet. Malgorzat? Kempczyk - Wisniewsk^.
Swoim wspanialym wyst^pem chor zostal
nagrodzony dlugotrwalym aplauzem
i oklaskami na stoj^co. Bylo to przezycie
niezapomniane tym bardziej, ze w swoim
programie chor przygotowal niespodziank?
i wykonal „Hymn Weterynarii" napisany
i skomponowany przez studentow Wydziahi
Weterynarii w Olsztynie. Na obliczach
shichaczy w czasie wykonania utworu widac bylo wzruszenie. Wspolpraca z Chorem „Parati
Semper" pod dyrekcj^ Pani doktor Malgorzaty wartajest kontynuowania.
Jak CO roku na spotkaniach rocznych Kolega Pawel Wyczahski przedstawil ciekawy
prezentacj? „Moje spojrzenie na Buenos
Aires", ktor^ zywo zainteresowal
shichaczy. Juz czekamy na to gdzie
„zabierze nas Pawehv tym roku.
Szczegolnym punktem programu
bylo spotkanie z Pani^ mgr Mir^
Romaniszyn-Miejskim Konserwatorem
Zabytkow, ktora w przyst?pny sposob
przyblizyla nam ciekawe zagadnienia
ochrony zabytkowych obiektow Torunia. Mielismy okazj? zapoznac si?
z procesem odzyskiwania i doprowadzania do swietnosci skarbow
kultury narodowej, przedstawionej
w bogatej prezentacji zdj?ciowej.
Ogloszono w y n i k i konkursu
nalewek z „Wloclawskiej Czerwcowki i rozdano zwyci?zcom nagrody. Tradycyjna loteria
fantowa, wspolne zdj?cie przed budynkiem Centrum oraz obiad zakonczyly
V I I Roczne Spotkanie Kola Seniorow K P I L W .
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Jubileusz: 90 lecia lek. wet Leszka Suwihskiego i 85 lecia lek. wet Stefana Kowalskiego
odbyl si? dnia 12 wrzesnia 2016 r. w siedzibie Izby. Jubilatom zyczono zdrowia i wszelkiej
pomyslnosci, B y l tort, szampan, przemowienia i wspomnienia.
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Historyczna sesja grudziqdzka byla realizacj^ jednego z punktow planu rocznej
dzialalnosci K o l a Seniorow Lekarzy Weterynarii. Towarzyszyla jej wystawa
kilkudziesi?ciu fotogramow ukazuj^cych m. in. obiekty weterynaryjne z minionego stulecia.

SISM^SItXRO^CZiJ^
QfRSi'DZIi^Z 25.11.2016 r.
„ Qmdziqdz -stoCica /^zoakrii"
,,'Weterymriagrudziqdz^XXwieJqi"
!](ujazosl(p - ^onwrskj WojezuddzlQ.Le^arz 'Weterynarii
'Prezes 9(ujazi>sl^ - Tomorsl^j Iz6y Lelqirsl^-Weterynaryjnej
Jundacja m Hizecz Tradycjijazdy ^oCslgej lU Qrudzic^u
Zapraszajq
9{a sesj^ historycznq. pos'zvi^nq tradycjom grudzic^dzf^kj kazvaiexii oraz dziaMtwscisiuzBy
zveterynaryjnej wpoiviecie grudzic^dzkpn wXXzvielqi.
Sesja oiB^ie si^ dnia 25.11.2015 zu saCi Starostwa ^owiatowego w Qnidziqdzu

ToTzqdel<isesji:
godz.
godz.
godz.
godz.

11.00 rozpocz^cie sesji, wystqpienia zaproszonych gosci
11.10-11.40 „Kawaleryjskie tradycje Grudziqdza" - mgr Karola Skowronska
11.40-12.10 „Kon w Wojsku Polskim" - lek. wet Tomasz Szydlowski
12. 10-12.30 „Rzeznia Miejska i Zaklady Mi§sne w Grudziqdzu - lek. wet Zbigniew
Zawadzki
godz. 12.30-12.50 Przerwa kawowa,
godz. 12.50-13.10 Historia Stacji Hodowli i Unasienniania Zwierzqt w Grudziqdzu
- lek. wet Michal Srobka
godz. 13.10-13.40 „Grudziqdzka Weterynaria kliniczna - Ludzie I wydarzenia
1945 - 1990" - lek. wet. Ryszard Tyborski
godz. 13.40-14.00 „ Historia produkcji lekow i biopreparatow weterynaryjnych na terenie
Grudziqdza "- dr Jaroslaw Sobolewski
Organizatorzy:
•

J(ujau>sl<io - Tomorslii 'WojewodzHj. Lel^rz
'Weterynarii w 'Bydgoszczy 'Kujawslip Totwrslqi IzSa Lel^arslip - 'Weterynaryjna
10 Bydgoszczy
• Jundacja na'Sg.eczTradycjijazdy ToCslqeJ
• zvQnidziqdzu
• !Kph Senior&w Lekarzy 'Weterynarii przy
'KTIL'Wzo 'Bydgoszczy

Sesji tozvarzyszyc B^ie uystaiva fotogram&w
0 tematyce ziuiqzanej z sesjq 'Przeioodnictwo
sesji- le^. lOet. H^yszardTyBorslq

'J

Prezentacja „Historia SHiUZ w Grudziqdzu "
lek. wet. Michala Srobki

Z powodow technicznych powstalo opoznienie w wydaniu Zeszytu Historycznego
z sesji w Grudziqdzu. Zeszyt ukaze si? w kwietniu b.r.
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Zaduszkowe Wspomnienia. Dnia 7 listopada 2015 r. w siedzibie Izby w Bydgoszczy
a dnia w Brodnicy spotkalismy si?, aby wspominac tych, ktorzy juz od nas odeszli
Sp. Kolezanki i Kolegow. Kazdy obecnych wspominal osoby, ktore darzyl uznaniem, sympatic
czy przyjazni^. Podniosly nastroj tego wspominkowego spotkania b y l okazj^
do przypomnienia postaci wielu zmariych lekarzy weterynarii. Ta forma spotkan wpisala si?
na stale dokalendarza Kola.
W roku 2016 /2017 zmarli: Hanna Cwiklinska - Maciejaszek z Tucholi, Jozef Puchala
z Czerska, Aleksander Malinowski, Tadeusz Starczewski z Torunia, Leszek Mazepa
Z Dqbrowy Mogilenskiej, Tadeusz Szczekot ze Znina.
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„Spotkania opiatkowe" w 2016 r. odbyly si? 15 grudnia w Bydgoszczy wspolnie
z organami Izby, 16 grudnia we Wloclawku i 17 grudnia w S?p61nie Krajenskim.
Wszystkim, ktorzy przyczynili si? od organizacji tych spotkan Zarzqd Kola Seniorow sklada
serdeczne podzi?kowania.
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Finanse Kola Seniorow. Dofinansowanie z Izby na rok 2016 wynosilo 10.000 z l .
Dochody ze skladek czlonkowskich i czlonkow wspieraj^cych wyniosly 12.793 z l .
Koszty dzialalnosci zarok 2016 wraz z wydaniem Biuletynu Kola Seniorow wyniosly 19.691
zl. W roku 2017 zwrocono si? do Rady Okr?gowej o dofinansowanie wwysokosci 10.500zl.
KOMUNIKATY
Kolo Seniorow Lekarzy Weterynarii liczy obecnie 114 osob.
Liczymy na wst?powanie P T Kolezanek i Kolegow do Kola, bowiem:
,fWarto si^ spoty/qic, ivarto siepoznac, xvarto si^zapam^tac"
Formularz zgloszenia czlonkostwa mozna pobrac ze strony intemetowej K P I L W w zakladce
Kolo Seniorow.
Serdecznie dzi^kujemy wszystkim czlonkom wspierajacym dziaialnosc Kola, za wplaty
na rzecz Kola Jest to bardzo duza pomoc finansowa P T Kolegow lekarzy weterynarii wolnej
praktyki, oraz sympatykow Kola pozwalaj^ca na szersze i bardziej atrakcyjne dzialanie Kola.
Formularz zgloszenia wsparcia jest do pobrania na stronie intemetowej K P I L W w zakladce
Kolo Seniorow.
,jZg&)szenie cz&n/q)stwa zuspierajqcego"
Wplaty na konto Kola w ci^gu calego roku kalendarzowego.
Zostala umchomiona strona intemetowa poswi?cona historii zawodu lekarza weterynarii
w tym takze historii zawodu w naszym wojewodztwie. Piecz? nad strong sprawuje dr n. wet.
Jaroslaw Sobolewski z Bydgoszczy.
Wszystkich, ktorych interesuje zagadnienie
historii zawodu zapraszamy do wspolpracy.
Adres tej strony www.historiaweterynarii.pl
W dalszym ciqgu trwaj^ przy goto wania
do wydania albumu fotograficznego
„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 weterynari^ i chcialby je udost?pnic w celu ich
zamieszczenia w albumie proszony jest
Wycieczka lekarzy weterynarii na Wfgry w 1967 r.
okontaktpodtelefonem600 884 619.

Rozpoczfly si? przygotowania do wydania kolejnego 6 Nr Biuletynu Kola Seniorow.
Gor^co zach?camy wszystkich P T Seniorow do opracowania i przesylania swoich
zawodowych wspomnieh lub innych materialow, ktore b?dzie mozna wykorzystac
do zamieszczenia w Biuletjoiie. Prosb? t^ kierujemy takze w stron? Seniorow „ In spe".
Jest to bowiem ostatni czas do ocalenia od zapomnienia faktow, zdarzen i zaszlosci z zycia
spolecznosci lekarzy weterynarii dzialaj^cych na terenie wojewodztwa bydgoskiego w latach
1945-1975 a takze bydgoskiego, toruhskiego i wloclawskiego w okresie 1976 do prywatyzacji.
Doty czy to wszystkich jednostek organizacyjnych w ktorych znajdowali zatrudnienie lekarze
weterynarii. Apel ten ponawiamy juz 8 lat!!.
Prywatyzacja klinicznej weterynarii po tym okresie nie pozwala na kontynuowanie
historii zawodu w tym zakresie bowiem brak jest materialnych danych, ktore b^dq pozwalaly
na opracowania. Wyj^tkiem mogq bye ewentualne indywidualne opracowania lekarzy
weterynarii mlodszego pokolenia dotycz^ce wlasnej pracy.
Na przelomie pazdziernika - listopada 2017 r. odb?dzie si? na terenie pow. wloclawskiego
Sesja Historyczna „Ludzie, zwierz?ta i przyroda Bialych Kujaw". B?dzie to I V Sesja
Historyczna K o l a Seniorow L e k a r z y Weterynarii K u j a w s k o - P o m o r s k i e j Izby
Lekarsko-Weterynaryjnej. B?dzie ona poswi?cona nast?puJ4cym tematom: „Postacie lekarzy
weterynarii Ziemi Kujawskiej", „Ptaki i zwierz?ta Gostyhsko - Wloclawskiego Parku
Krajobrazowego", „Tradycje chowu zwierzqt na Kujawach na podstawie zbiorow skansenu
w Klobce". Wszystkich, ktorzy chcieliby wl^czyc si? do realizacji sesji prosimy o kontakt
z organizatorami: tel. 600 884 619 lub e-mail tyborski.r@gmail.com
Plan dzialalnosci K o l a Seniorow K P I L W w Bydgoszczy na rok 2017*
1. Spotkania teatralne i operowe, koncerty co najmniej 2 x w roku. I , I I I kwartal 2017
2. Roczne zebranie czlonkow Kola Seniorow 22.04.2017 r. w Sali „Pami§ci Bydgoszczan"
Biblioteki U K W w godz. 11.00 - 15.00 poswi^cone sprawom organizacyjnym, dyskusji
nad planem dzialania na 2017 r. W programie prezentacja poswi?cona znanym
i nieznanym postaciom bydgoskich lekarzy weterynarii, Imieniny Wojciecha, Jerzego
oraz spotkanie z neurochirurgiem dr Andrzejem Swincowem,
3. Wycieczka autokarowa dla ok. 35 osob „Podlasie i" w dniach 0 8 - 1 3 05.2017, koszt
ok. 700 zl/os. Ciechanowiec, Drohiczyn, Grabarka, Suchowola, Wigry, Kanal
Augustowski, Hajnowka, Bialowieza.
* Plan na II polow^ roku zostanie uzgodniony na Rocznym zebraniu Kota dnia 22.04.2017 r.
Dane kontraktowe Kola Seniorow K P I L W
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 - 14.00 , wtorek 11.00 - 18.00
Przewodnicz^cy Kola: Ryszard Tyborski tel. 600 884 619 e-mail
tyborski.r@gmail.com
Sekretarz Kola: Maria Brauer - Mazurek tel. 698 413930
Koordynatorzy: Toruh - 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 B P Oddzial Bydgoszcz
Nr rachunku 67 1020 1462 0000 7102 0018 9506
Skladki czlonkowskie deklarowane indywidualnie od 30 zlotych wzwyz piatne na konto
Izby do kohca I kwartalu z zaznaczeniem „Skladka czlonka Kola Seniorow za okres"
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Firma Uslugowo - Wydawnicza
„ D A N I E L " E w a Wierzchucka
89-400 S?p61no Krajenskie
ul. Wiatrakowa 3
tel. 52 388 38 56
drukarniadaniel@poczta.onet.pl
www.drukarniadaniel.pl

PI
D R U K A R N I A

Daniel

• POLIGRAFIA • REKLAMY • P I E C Z 4 T K I • GADZETY REKLAMOWE •
NADRUKI NA KOSZULKI • WYDRUK I OPRAWAPRAC DYPL. I MGR
• PRZYPINKI • KSERO KOLOR • NADRUK SUBLIMACYJNY •
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