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Lata powojenne 



Budynki i pomieszczenia 



Prezentację opracowano na podstawie historycznych 

zdjęć obiektów użytkowanych przez służbę 

weterynaryjną i opisów inwentaryzacyjnych. 



PZLZ Nieszawa 
Budynek adaptowany z dawnej elektrowni  miejskiej. Dwa pomieszczenie na 

biura, apteka, sala operacyjna. Belki stropowe prawie całkowicie przegniłe, 

dach zacieka wodą, która niszczy prowizorycznie uzupełniony płytami sufit sali 

operacyjnej  



PZLZ Górzno 
Powstał w 1952 r. Mieścił się w obiekcie wydzierżawionym ze wspólnymi 

lokatorami.  Warunki pracy bardzo ciężkie. 



PZLZ Kawki 
Powstał w 1954 r. Mieścił się w obiekcie wydzierżawionym ze wspólnymi 

lokatorami, przy szosie bez podwórza użytkowego. Warunki pracy bardzo ciężkie 



PZLZ Robakowo 
Powstał w 1954 r. w obiekcie Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej. 



PZLZ Czersk 
Mieścił się w budynku czynszowym, biuro na 1 piętrze. Na podwórzu 

znajdował się punkt skupu jagód i grzybów. Lokalizacja  zła. 



PZLZ Konarzyny 
Mieścił się w budynku Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej na posesji 

rolnika. Podwórko wspólne, brudne, zaniedbane. Warunki antysanitarne. Brak 

krytego miejsca zabiegowego.  



PZLZ Radomin 
Mieścił się w dawnym budynku szkoły, przekazanym z Państwowego Funduszu 

Ziemi. Część budynku mieszkalnego zajmował Gminny Ośrodek Zdrowia. Biuro i 

magazyn podręczny w odrębnym budynku dawniejszej drewutni.  Stajnia do 

zabiegów chorych zwierząt w oddzielnym budynku. 



PZLZ Rzęczkowo 



PZLZ Rogóźno 



PZLZ Lipno 
Powstał w 1953 r. Obiekt typowy, własny, bez budynku gospodarczego. 



PZLZ Mogilno 



PZLZ Mogilno 



PZLZ Piotrków Kujawski  
Powstał w 1946 r. w budynku zaadaptowanym 



PZLZ Rypin 



PZLZ Żarczyn 



PZLZ Sępólno Krajeńskie 
Powstał w 1946 r. w obiekcie nietypowym, własnym. W skład obiektu 

wchodził dom mieszkalny, budynek ambulatoryjny, chlew, stodoła. 



PZLZ Łabiszyn 
 Działał  od 1 października 1949 r w budynku Gminnej Spółdzielni 

„Samopomoc Chłopska” w wynajętym 1 pokoju  w pomieszczeniu ubojni.  



PZLZ Nowe nad Wisłą 
Powstał w 1949 r. w budynku Powszechnej Spółdzielni Spożywców „Społem” 

na terenie rzeźni. 

 



PZLZ Wałdowo 
Powstał w 1951 r. w obiekcie własnym, w którym znajdowało się 13 izb. Służba 

wet. zajmowała 7 izb, a pozostałe 6 izb lokatorzy nie związani z weterynarią. 



Pierwsza po wojnie otwarta 15.06.1945 r. lecznica dla zwierząt  

w województwie bydgoskim.  

Zorganizowana przez lek. wet. Stefana Brossa  

w dwóch pokojach w prywatnym domu. 



PZLZ Bysław 
Mieścił się w budynku dzierżawionym, w którym znajdowało się tylko biuro. Brak 

pomieszczeń ambulatoryjnych. 



PZLZ Małe Pułkowo 
Lekarz wet. mieszkał w adaptowanej klasie szkolnej.  



PZLZ Choceń 
Zorganizowany w 1956 r. w przystosowanym baraku. 



PZLZ Rogowo 
Powstał w 1951 r. w obiekcie wydzierżawionym od osoby prywatnej. Brak 

mieszkań dla służby weterynaryjnej. 



PZLZ Lubraniec 
Powstał w 1948 r. w przystosowanym obiekcie własnym. Budynek mieszkalny 

zupełnie zużyty nadający się do rozbiórki 



PZLZ Przedecz 
Powstał w 1954 r. w budynku wynajętym. Składał się z dwóch izb. 



PZLZ Żnin 
Powstał w 1949 r. z obiekcie własnym. Partię górną budynku zajmowała na 

magazyn zbożowy Gminna  Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” . 



PZLZ Gąsawa 
Powstał w 1963 r. w obiekcie wydzierżawionym. Brak mieszkań dla służby wet. 



PZLZ Osie 
Powstał w 1953 r. w obiekcie prywatnym użytkowanym na podstawie umowy 

najmu. 2 izby do celów służbowych i 4 do celów mieszkalnych 



Wyposażenie 



PZLZ Łasin 



PZLZ Rogóźno 



PZLZ Świecie nad Osą 



PZLZ Tuchola 



PZLZ Gostycyn 



Lek.wet. Kazimierz Duczymiński  z Górzna w służbowym kożuchu 



Środki transportu 



Lek.wet. Kazimierz Duczymiński z rodziną. 

 (Napis na tabliczce umieszczonej na powozie „PZLZ Górzno”)  



PZLZ Nakło nad Notecią – ambulans weterynaryjny – 1958 r. 



Tabor samochodowy lecznic z powiatu Brodnica, Golub,  

Grudziądz, Lipno, Rypin, Wąbrzeźno. 

  Szkolenie chirurgiczne lekarzy weterynarii w Brodnicy - 12 stycznia 1966 r. 



Tabor samochodowy lecznic z powiatu Brodnica, Golub,  

Grudziądz, Lipno, Rypin, Wąbrzeźno. 

  Szkolenie chirurgiczne lekarzy weterynarii w Brodnicy - 24 maja 1966 r. 



PZLZ Mełno – ambulans weterynaryjny 



PZLZ Grudziądz – 1986 – kierownik  lek. wet. Ryszard Koschnik   



Powstają nowe obiekty 



PZLZ Aleksandrów Kujawski 
Obiekt  wybudowany w 1951 r. 



PZLZ Radziejów Kujawski 

 Obiekt wybudowany w 1960 r. 



PZLZ Kowalewo 
Obiekt wybudowany w 1961  



PZLZ Świedziebnia 
Obiekt wybudowano w 1961 r. 

  
 



PZLZ Mogilno  
Otwarcie nowej lecznicy - 1978 r. 



PZLZ Książki 
Otwarcie lecznicy w listopad 1986 r. 
Przecina wstęgę  lek.wet. Jerzy Nowicki 



PZLZ Książki 
Otwarcie lecznicy – listopad 1986 r. 



PZLZ w Płużnicy 
Otwarcie nowej lecznicy – 1 lipca 1987 r. Wstęgę przecina lek.wet. Jerzy Ciecióra 



PZLZ w Płużnicy 
Otwarcie nowej lecznicy – 1 lipca 1987 r. 



Prezentację przedstawiono 

na spotkaniu  

Koła Seniorów  

Kujawsko-Pomorskiej Izby 

Lekarsko-Weterynaryjnej  

 
5 listopada 2011 r. 

Ciechocinek 


