
SZANOWNI CZYTELNICY,
kończy się kolejny rok, rok ciężki, pełen obaw i trosk o przyszłość, kolejny 
rok pandemii i pierwszy rok wojny za naszą granicą, ale jednocześnie 
rok, który obudził w nas pokłady empatii, współczucia i zwykłej 
ludzkiej życzliwości. Kryzys związany z tymi wydarzeniami dotyka 
nas wszystkich, w tym również branżę ochrony przed szkodnikami. 
Wielu klientów zawiesza współpracę, wielu zamyka swoje interesy. 
Mam jednak nadzieję, że trudności te są przejściowe, że kiedyś 
kryzys się skończy i będzie przybywało nam klientów. Tego Państwu 
z całego serca życzę. 
Rok ten jest również ostatnim rokiem wydawania Biuletynu w wersji 
papierowej, jaką Państwo znacie do tej pory. Od przyszłego roku 
Biuletyn będzie dostępny w wersji elektronicznej, będą dostępne 
również wszystkie archiwalne wydania. Trwają w Zarządzie prace 
nad technicznymi aspektami tych zmian, np. czy wszystkie numery 
od razu, czy w kolejnych edycjach? Chciałbym, żeby Biuletyn był 
dostępny dla wszystkich, którzy chcą go przeczytać, nie planujemy 
żadnej subskrypcji, prenumeraty itp. Uważam, że wiedza, którą można 
znaleźć na stronach Biuletynu powinna być powszechna i dostępna. 
Reklamodawcy będą mieli jednocześnie możliwość dotarcia do więk-
szej grupy odbiorców. Podniesie to również rangę Stowarzyszenia 
w środowisku ludzi wykonujących usługi pest control. Natomiast  
w dalszym ciągu Biuletyn będzie wydawany jako kwartalnik. 
Zarząd Stowarzyszenia pracuje również nad przyszłoroczną edycją 
targów ConExPest, która odbędzie się w maju w Toruniu. Swój udział 

zgłosiło już wiele firm zarówno produ- 
kujących preparaty i akcesoria, jak rów- 
nież wiele wyspecjalizowanych hurtow- 
ni. Przygotowywanych jest sporo atrak- 
cji towarzyszących targom oraz panel 
wykładów i dyskusji. 
Zarząd planuje w przyszłym roku utwo-
rzenie aplikacji na urządzenia mobilne 
i stacjonarne. Aplikacja ta spełniałaby 
wiele różnych funkcji, np. legitymacji 
stowarzyszenia, informacji o składkach, 
szkoleniach, komunikatora na linii Zarząd-
-Członkowie. Opcji jest wiele, wszystko 
zależy od wyobraźni i finansów. I tu zwracam się z prośbą do Członków 
Stowarzyszenia o wysyłanie swoich propozycji i przemyśleń w tym temacie. 
Co jeszcze według Was byłoby potrzebne i przydatne w tym projekcie? 

W nadchodzącym nowym roku 2023 chciałbym życzyć wszystkim 
Czytelnikom czasu wolnego od trosk i obaw o przyszłość, żebyście 
Państwo przeżyli go w zdrowiu i pomyślności wraz ze swoimi Bliskimi, 
a wszystkie smutki i niepokoje niech zostaną za nami. Wszelkiego 
dobra i powodzenia w życiu zawodowym i prywatnym.
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