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  Wydarzenia  „J-elita” w szpitalu Biziela: bezpłatne prelekcje dla chorych

„J-elita” w szpitalu Biziela: bezpłatne prelekcje dla chorych
WYDARZENIA

 6 paź 12:30 | Admin

Wykład wygłosi m.in. gastrolog Grażyna Rydzewska (z prawej)

Osoby cierpiące na nieswoiste zapalenie jelita oraz wszyscy chętni mogą wziąć udział w prelekcjach, które
odbędą się w sobotę (7 października) w szpitalu Biziela. Wiedzą podzielą się gastrolodzy, dietetyk, psycholog
i farmaceuta.
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Zachem to najgroźniejsza bomba ekologiczna w Polsce

Bydgoszcz otwarta na migrantów. Bruski podpisał deklarację
WYDARZENIA
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Miasto sportu upada. Ratujmy je!
WYDARZENIA

 3 lip 10:18  4

Bydgoszcz przystępuje do programu Mieszkanie Plus
WYDARZENIA

 24 sie 13:48

41-latek przyszedł na komendę policji z amfetaminą
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Drobny biznes w mieście upada. „To wina Bruskiego”
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Sprzątanie po nawałnicy potrwa nawet dwa lata
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Stowarzyszenia katolickie chcą odwołania Bruskiego
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Bydgoszcz otwarta na migrantów. Bruski podpisał deklarację

oburzony
Chyba ci się coś kolego pomyliło. Nigdy się na to nie zgodzę, nigdy nie zgodzę się na przyjęcie terrorystów do mojego
kraju i miasta. Jeśli... - 25 wrz 08:57

Dariusz
Polska od wieków jest krajem mono etnicznym, więc nie wiem skąd się wzięły te bzdury o wielokulturowości... Robicie
na żywca idiotów z... - 4 lip 18:23

Zachem to najgroźniejsza bomba ekologiczna w Polsce
WYDARZENIA

 3 paź 19:10  4

MCz
zaręczam że byliśmy zarówno w Bydgoszczy jak i na Zachemie już od 2010 r. oszacowanie zaś nie jest na podstawie
wykresów tylko ponad... - 5 paź 19:05

janet
Ciech zostawił nieuporządkowane składowiska odpadów w rejonie ulicy Zielonej na terenie byłego Zachemu , jedno
izolowane zbudowane ok 1985r i... - 5 paź 17:57

Miasto sportu upada. Ratujmy je!
WYDARZENIA

 3 lip 10:18  4

Taki jeden
"Prywatny folwark Osuchów" to był pomysł na ekstraklasę. To miało szanse powodzenia gdyby wszyscy rozumieli ideę
życia w... - 4 wrz 12:23

Piotr
Zgadzam się w 100%, chyba autor nie był na żadnym meczu. Nie dość że tłum ludzi z każdym meczem większy to
coraz częściej pełne trybuny:)... - 28 sie 00:12
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