GABIM6T
W6T6RYMARYJMY

Witamy na stronie internetowej gabinetu weterynaryjnego PUPIL w Piastowie. Gabinet istnieje od 2011 roku,
zostal zalotony przez lek.wet. Mar~ Ambroziak Dogru. Zapraszamy do poszczegollryclr zakladek po ~cej
infonnacji.

***
CO NOWEGO ???
URLOP

Od 04.06 do 11.06 gabinet b~dzie nieczynny, zapraszamy z powrotem we wtorek 12.06 od godziny 12:00.

***
ZMIANA GODZIN PRACY GABINETU

Od czerwca 2012 juz na stale gabinet b~dzie otwarty poniedzialek- pi~ttek 12:00- 19:00, w soboty 10:0014:00, w niedziele gabinet b~dzie nieczynny.

***
DYZUR W DLUGI WEEKEND MAJOWY

Niedziela 29.04 oraz poniedzialek 30.04- NIECZYNNE
Od wtorku 01.05 do pi~ttku 04.05 czynne w godz. 10:00-15:00
Sobota 05.05 oraz niedziela 06.05 czynne juz normalnie 11:00-14:00
W sprawach na~ch pelnimy dyiur telefoniczny
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lek. wet. Marta Ambroziak Do2ru
* Absolwentka Wydzialu Medycyny Weterynaryjnej SGGW w Warszawie
* Absolwentka studiow podyplomowych ,Pies w spoleczenstwie - hodowla i zachowanie" na Wydziale
Nauk o Zwierz~tach SGG\V w Warszawie

* 2 lata na stypendium naukowym na \Vydziale Weterynarii Uniwers)1etu Ankarskiego w Turcji
* W gabinecie PUPIL zajmuje si~ profilaktyk~t, intern~t i ,lekklt" chirurgi~t oraz udziela wszelkich porad
odnosnie hodowli, wystaw, piel~nacji i :Zywienia kotow rasowych.

* Milosniczka kotow, prywatnie hodowczyni pi~knych kotow norweskich lesnych
* Na bie:i~tco uczestniczy w konferencjach naukowych, kongresach oraz sympozjach m.in.:
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lek. wet. Jacek Wosko
* Absolwent Wydzialu Medycyny Weterynaryjnej SGGW w Warszawie.
* Od 2006 roku szkoli si~ w European School for Advanced Veterinary Studies (ESAVS) (Bern,Lizbona) w
pupil.net.pl/ gabinet-nasi-lekarze

zakresie ultrasonogram jamy brzusznej oraz z kardiologii malych zwierz~tt
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pupil.net.pl/ gabinet-nasi-pacjenci
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Witam na stronie lwdowU kotOw norweskicll Lesnycll PUPIL "'PL. Zapraszam do pos:czegolnyclt zakladek, gdzie
znajdziecie Patlstwo informacje o hodowU, naszych kotaclz,jak rowniet o mnie.
Zyczf milej podroty przez swiat moich pttpiU.

CONOWEGO?

11-12.02.2012 Wvstawa SMK Jedvnka w Warszawie
W miniony weekend brallimy udzial w XXVIII i XXIX i\fi~dzynarodowej Wystawie Kot6w Rasowych w Warszawie. Nasz
kocurek Mat Uroczysko*PL koiicz~c klas~ 11 w oba dni uzyskal ocen~ Exl a w niedziel~ pokonuj~c pi~ko~ kookurencj~ zostaJ
nominowany do Best io Show.

•••
28-29.01.2012 Wvstawa EKKR w Legionowie
Pierwsza wystawa w tym roku w Polsce i od r azu sukcesy. Zar owno w sobo~, jak i w oiedziel~ M at Uroczysko*PL zdobyl
ocen~ Exl or az pokonuj~c dut~ konkurencj~ byl dwukrotoie nominowany do Best io Show. Jestesmy bardzo dumni.

Przesylanie danych z pupil.net.pl...
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CH Indian Fire El Retiro*PL

CH Niagara Puszyste Koty*PL
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