
INSPEKCJA WETERYNARYJNA
WOJEWODZKI LEKAM WETERYNARII

W BIAŁYMSToKU

Henrgk Grąboulski

Białystok, dnia 18 paŹdziernlka2016 r.

Pan
Andrzej Czerniawski
Prezes Północno-Wschodniej
Izby Le karsko-Weterynaryjnej

Nasz znak:

Dot. sprawy nr:
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pismo z dnia:

W załączeniu przesyłam pismo znak: D-o631760l16 z dnia 1I październtka 2016 r.
Dyrektora Państwowego Instytutu Weterynaryjnego Państwowego Instytutu

Badawczego w Sprawie filmu edukacyjnego pt.: ,,Afrykanski pomór Świn - zasady ochrony
Świń przed chorobą"'

Zwracarr' się z uprzejrną prośbą o rozpowszechnianie lilmu wśród lekarzy
weterynarii podczas spotkań i szkoleń orgasizowanych przez Północno-Wschodnią Izbę

Le karsko - Weteryn aryj ną.

Link i adres internetowy pod którym dostępny jest film umieszczony jest w piŚmie

D-o63l76o/76 z dnia 11 paźdzternika 2016 r. Dyrektora Państwowego Instytutu

Weterynaryj ne go - Państwowe go Instytutu Badawczego.

ZaJaczniki:

1. pismo znak: D-o63 /760 l16 z dnia 11 października 2016 r. Dyrektora Państwowego ]nstytutu Weterynar5ljnego -
Państwowego Instytutu Badawczego;

2. Film pt. ,,Afrykański pomór świń-zasady ochrony świń przed chorobą" - płyta CD.

..'. _..r Wojewódzki Inspektorat Weterynarii ul. Zwycięstwa 26A 15-959 Białystok
:'-f te1./faks: 185) 651-02-29, e-mail: bialvstok.wiw@rffetsiw.sov.pl, www.bialystok.wiw.gov.plL*j
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W zaŁączeniu przesyłam film edukacyjny pt.: ,,Afrykański pomór świń - zasddy
{."

ochrony śrviń przed chorobą''' Uprzejmie informuję, iz frlm jest rÓwnież dostępny na stroriie:

https://www.youtube.com/watch?v:F-MMSD7QCC4&fęafure=em-sharę-video-9ser o.u, {nu
stronie intemetowej naszego Instylutu: bttp://www.piwet'pulawy.pl, w zakład"*,łnrtun{u

I

pomor świń''.

Ponadto, Zwracam slę Z upIZeJmą prośbą do wszystkich Panstwa Wojewodo* oJ*
Wojewódzkich Lekarzy Weterynarii o rozdysponowanie ww. filmu na poziomie powiltu
i gminy. do podległych słuzb i organizacji. Instytut nzeka się praw autorskich, pIoSZę więc
w miarę potrzeb i organizacji spotkań na temat ASF', o odtwarzanie tego filmu wśiód
hodowców i rotników. Wyrazam y zgod,ę na kopiowanie filmu na potrzeby Wspomnianjch
spotkń bez jakichkolwiek ograniczeń 1
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Załącznik:

l ' Film pt. .,Afrykański pornÓr świń - zasady ochrony Świń przed chorobą''

Data ;2016-10-13
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