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Gospodarka komunalna  

w latach 1952 - 2012  
na terenie miasta i gminy Mogilno 

 
 

Gospodarka komunalna obejmująca swoim 

zakresem usługi związane z obsługą mieszkańców 

gminy Mogilno oraz utrzymaniem terenów  

i obiektów użyteczności publicznej w formie 

zorganizowanej, jako wydzielony podmiot 

gospodarczy, funkcjonuje od początku 1952r.  

W roku 2012 przypada więc jubileusz 60-lecia jej 

istnienia. W tym czasie przyjmowała różne formy 

organizacyjne i zakresy działalności. Było to 

wynikiem dopasowywania organizacji firmy do 

aktualnych potrzeb, a także zmian struktur 

samorządu terytorialnego.  

Zakład w swojej historii przeszedł różne formy 

zarządzania. Na początku jako element 

gospodarki scentralizowanej, poprzez zakład 

budżetowy do obecnie istniejącej spółki prawa 

handlowego.  
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Działalność Zakładu można podzielić na cztery 

okresy: 

I. 1952 -  1974 r. Miejskie Przedsiębiorstwo 

Gospodarki Komunalnej, 

II. 1974 - 1991 r. Rejonowe Przedsiębiorstwo 

Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, 

III. 1991 - 2008 Zakład Gospodarki Komunalnej 

jako zakład budżetowy Gminy Mogilno, 

IV. Od 2008 Mogileńskie Przedsiębiorstwo 

Gospodarki Komunalnej sp. z o.o.  

 

I. 1952 -  1974 r.  

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki 

Komunalnej 

 

Jako wydzieloną organizacyjnie samodzielną 

jednostkę gospodarczą powołano uchwałą nr 4 

Prezydium MRN w Mogilnie z dnia 4.01.1952r. na 

bazie gazowni miejskiej i wydziałów zajmujących 

się oczyszczaniem miasta i administracją 

budynków mieszkalnych.  
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Fot. 1. Uchwała powołująca MPGK w Mogilnie. 
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Zakład od początku swojego istnienia, niezależnie 

od dynamicznego rozwoju, przechodzi wiele 

typowych dla gospodarki komunalnej zmian 

organizacyjnych. 

 

Najważniejsze z nich to: 

*  1954r. przejęcie pod przymusowy zarząd 

Przedsiębiorstwa Hotelowego POLONIA od 

właścicielki nieruchomości, 

*  1956r. powołanie nowej działalności usług 

pogrzebowych, 

*  1962r. wyodrębnienie z dniem 1 stycznia 

samodzielnego Zakładu Gospodarki 

Mieszkaniowej, 

*  1963r. przejęcie w zarząd przedsiębiorstwa 

zieleni miejskiej, 

*  1965r. przekazanie z dniem 1 lipca ekipy 

remontowo-budowlanej do nowo powołanego 

Miejskiego Przedsiębiorstwa Remontowo-

-Budowlanego w Mogilnie, 
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Fot. 2. Legitymacja członka Związku Zawodowego Pracowników 
Gospodarki Komunalnej.   

 

*  1969r. przekazanie podległego zakładu gazowni 

miejskiej do Bydgoskich Okręgowych Zakładów 

Gazowniczych w Bydgoszczy, 

* 1971r. przekazanie targowiska w zarząd 

Gminnej Spółdzielni w Mogilnie, 

*  1972r. przejęcie i ponowne połączenie Zakładu 

Gospodarki Mieszkaniowej, 

*  1974r. z dniem 30 czerwca przekazanie hotelu 

do Powiatowego Ośrodka Sportu, Turystyki                

i Wypoczynku w Mogilnie. 
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Dziesięciolecie 1960 - 1970 charakteryzuje się 

dużymi osiągnięciami w inwestycjach 

komunalnych. W wyniku zawartej umowy            

z Wojewódzkim Zjednoczeniem Budownictwa 

Wiejskiego zrealizowano budowę nowych 

budynków mieszkalnych : 

* 1953 - 1958r. budynki przy ul. Świerczewskiego    

   2, 4 i 6 (obecnie ul. Narutowicza), 

* 1958r. budynek przy ul. 900-lecia 21, 

*  1959r. budynek przy ul. Świerczewskiego 8          

  (obecnie ul. Narutowicza), ul. Mickiewicza 21, 

* 1961r. budynek przy ul. 900-lecia 25,         

ul. 900-lecia 28, ul. Obrońców Stalingradu 16       

- obecnie ul. Jana Pawła II, 

*  1962r. budynek przy ul. 900-lecia 23, 

*  1964r. budynek przy ul. Kasztanowej 1,  

*  1966r. budynek przy ul. 900-lecia 30, 

*  1970r. budynek przy ul. Świerczewskiego 4a     

(obecnie ul. Narutowicza). 

W okresie 1964 - 1966 wykonano także duży 

zakres prac modernizacyjnych na terenie miasta, 

które dotyczyły: 
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*    budowy deptaków asfaltowych nad jeziorem 

oraz miasteczka komunikacyjnego dla dzieci w 

parku miejskim  

 
 
Fot. 3. Pracownicy MPGK zajmowali się też opieką nad dzikimi 
zwierzętami. Na zdjęciu p. Kazimierz Szatkowski. 

 

 

*     przebudowy Pl. Wolności i likwidacji stacji 

benzynowej na tym terenie, przebudowy               

i modernizacji ul. 900- lecia 

*     budowy pomnika na rynku w miejscu 

rozebranego kościoła poewangelickiego.  
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Fot. 4. Odznaka resortowa. 

 

W tym czasie sytuacja lokalowa przedsiębiorstwa 

była bardzo trudna i niefunkcjonalna ze względu 

na rozproszenie poszczególnych oddziałów. 

Według stanu na rok 1960 sytuacja przedstawiała 

się następująco: 

- siedzibą zarządu przedsiębiorstwa był hotel przy 

ul. Jagiełły, 

- siedzibą administracji domów mieszkalnych było 

zaplecze nieruchomości ul. Jagiełły, 

- siedzibą warsztatu remontowego była posesja 
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przy ul. J. Kausa l (obecnie 900-lecia), 

- siedzibą zakładu oczyszczania miasta - zaplecze 

nieruchomości Pl. Wolności 20, 

-  siedzibą wodociągów miejskich było ujęcie wody 

Szczeglin. 

 
 

Fot. 5. Franciszek Seidler na tle podziemnych opadowych 
odżelaziaczy wody w Szczeglinie.  
 

W terminie późniejszym siedzibę zarządu 

zorganizowano w budynku przy gazowni miejskiej 

(obecnie róg ulic: Niezłomnych i Mickiewicza), 

przystosowując na ten cel dwa lokale mieszkalne. 
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Fot. 6. Wejście do budynku zarządu. Na zdjęciu p. Wioleta 
Gospodarek (Chudyszewicz). 
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W 1968 r. w użytkowanie przejęto działkę przy    

ul. Kościuszki, gdzie utworzono bazę dla Zakładu 

Oczyszczania Miasta. 

Przedsiębiorstwo zarządzane było w tym okresie 

przez : 

1.  Michała Kamkę - od powołania 

przedsiębiorstwa tj. 01.1952r. do 30.11.1957r. 

2.   Sylwestra Kaszubę - od 1.12.1957r.         

do 31.07.1960r. 

3.   Jerzego Wojszcza - od 1.08.1960r. do 

31.07.1974r. (do chwili przekazania zakładu 

przedsiębiorstwu powiatowemu). 

 
 

Fot. 7. Jerzy Wojszcz – wieloletni dyrektor i Dorota Cerkaska  
– główna księgowa. 
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II. 1974 – 1991 r. 

Powiatowe Przedsiębiorstwo Gospodarki 

Komunalnej i Mieszkaniowej 

 

Decyzją nr 19 Naczelnika Powiatu z dnia    

28. VI. 1974 r. zostało powołane Powiatowe 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej             

i Mieszkaniowej, które powstało na bazie MPGK 

Mogilno, MPGK Strzelno i ZGKiM Trzemeszno        

z zasięgiem działania na terenie powiatu Mogilno. 

 

W roku 1975 w związku z likwidacją powiatów  

następuje przejęcie przedsiębiorstwa pod nadzór 

Wojewódzkiego Zjednoczenia Przedsiębiorstw 

Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej  

w Bydgoszczy i zmiana nazwy na Przedsiębiorstwo 

Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej. 

Od momentu powstania dyrektorem 

przedsiębiorstwa był Marian Bukowski, 

mianowany na to stanowisko decyzją Naczelnika 

Powiatu. 
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Fot. 8. Nominacja Mariana Bukowskiego na dyrektora 

PPGKiM. 
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W tym okresie wystąpiły kolejne zmiany 

organizacyjne: 

* 1975r. przekazanie podległego Zakładu 

Wodociągów i Kanalizacji do nowo powołanego 

przedsiębiorstwa wojewódzkiego WPWiK             

w Bydgoszczy. 

*  1977r. podjęcie decyzji o budowie nowej bazy 

jako zaplecza dla przedsiębiorstwa w miejscowości 

Świerkówiec zgodnie ze wskazaniami 

perspektywicznego planu zabudowy miasta. 

 
 
Fot. 9. Teren pod budowę nowej siedziby zakładu. W tle budowana 
oczyszczalnia ścieków. 
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Budowa nowej bazy trwała 3 lata. Poza 

biurowcem powstało zaplecze warsztatowe, 

budynki magazynowe, kotłownia i stacja paliw. 

 
 
Fot. 10. Budowa kotłowni nowej bazy. Na zdjęciu 

 K. Lewandowski i S. Andrzejewski. 

 

 
 
Fot. 11. Montaż komina kotłowni na ul. Witosa, w tle konstrukcja 
pod budynek magazynowo – socjalny. 
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*  1980r. przeniesienie siedziby zarządu 

przedsiębiorstwa, zaplecza warsztatowego oraz 

ZOM do nowej  bazy i jednocześnie przekazanie 

dotychczasowego zaplecza ZOM przy                 

ul. Kościuszki dla Zakładu Wodociągów  

i Kanalizacji, 

 

Fot. 12. Informacja prasowa – IKP z dnia 16.05.1979r. 
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Fot. 13. Nowa siedziba PGKiM.  
 

*  1982r. likwidacja Zjednoczenia i przekazanie 

przedsiębiorstwa pod nadzór Naczelnika Miasta      

i Gminy Mogilno jako organu założycielskiego, 

 

 
 

Fot. 14. Rok 1985. Od lewej Z. Walenciak, U. Łysiak, 
 I. Kasprzak, Z. Leszczyński.  
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*  1989r. podział przedsiębiorstwa i wydzielenie 

majątku i załogi dla zakładu w Strzelnie, 

*  1990r. przejęcie ponownie w zarząd hotelu 

miejskiego od likwidowanego przedsiębiorstwa 

turystycznego „BRDA", uruchomienie nowej 

działalności dystrybucji gazu płynnego, 

*  1991r. wydzielenie i przekazanie majątku         

i załogi dla zakładu w Trzemesznie, wydzielenie 

działki na powiększenie cmentarza, ogrodzenie 

terenu i wstępne ustalenia dotyczące budowy 

domu pogrzebowego. 

 

Najważniejsze zdarzenia z tego okresu to : 

*  1975r. udział w modernizacji budynku siedziby 

ZOZ Mogilno,  

* 1976r. udział w modernizacji obiektów 

miejskiego stadionu sportowego, oddanie do 

użytku i zasiedlenie budynku mieszkalnego przy 

ul. Słowackiego 12; przejęcie w zarząd po 

zasiedleniu nowego budynku mieszkalnego  

przy ul. 22 stycznia 5, 

*  1978r. podjęcie budowy kanalizacji deszczowej 
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w ul. Przemysłowej; udział w modernizacji 

budynku administracyjnego przy ul. Rynek  i jego 

adaptacji na hotel pielęgniarek, 

*  1980r. udział w budowie przedszkola nr 3  

w Mogilnie,  

 
 

Fot. 15. Pierwszomajowy pochód. Na zdjęciu pracownicy PGKiM 
od lewej: T. Horbacz, I. Kasprzak, J. Gwiazda,  
Z. Walenciak, M. Bukowski, S. Mąka, H. Czarnecki. 

 

*  1984r. podjęcie decyzji o rozbiórce budynku 

położonego przy Placu Wolności 10 w celu 

zabudowy „plombowej" budynkiem mieszkalno-

usługowym; przebudowa amfiteatru w parku 

miejskim. 



 
 

20 
 

 
 
Fot. 16. Reprezentacja PGKiM podczas pochodu.  
Na zdjęciu od lewej J. Bartecki, P. Gwiazda, J. Krawczyński. 

 

*  1985r. podjęcie prac projektowych dla nowego 

składowiska odpadów dla miasta Mogilna, 
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* 1987r. uzyskanie z przydziału nowego 

samochodu do wywozu kontenerów i rozpoczęcie 

w Mogilnie kontenerowego gromadzenia i wywozu 

nieczystości, 

 
 
Fot. 17. Uroczystość z okazji 35-lecia PGKiM w sali MDK 
w Mogilnie. 

 
*  1988r. udział w zagospodarowaniu terenów 

wokół nowych obiektów Szkoły Podstawowej nr 1 

przy ulicy Powstańców Wielkopolskich, udział                       

w zagospodarowaniu terenów wokół nowego 

obiektu ujęcia wody dla miasta w Szczeglinie, 
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Fot. 18. Spotkanie z okazji Dnia Kobiet.  
Od lewej: D. Cerkaska, I. Joras, M. Kowalska, H. Zebel. 

 
 

*  1989r. oddanie do eksploatacji nowego obiektu 

budynku mieszkalno-usługowego przy Placu 

Wolności 10 z ekspozyturą PKO i mieszkaniami 

zakładowymi (dla Milicji, Urzędu Miasta i Gminy, 

Geodezji, Zakładu Gospodarki Komunalnej), 

*  1990r. rozpoczęcie realizacji nowej inwestycji 

składowiska odpadów stałych w Szerzawach.  

 

Okres ten charakteryzował się dużą centralizacją 

zarządzania i finansowania sfery komunalnej. 
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Fot. 19. Gwiazdka zakładowa. Na zdjęciu od lewej:  
W. Łaganowska, O. Bukowska, D. Cerkaska, M. Kowalska, 

L. Wolska, E. Fritzkowska.  

 
Usługi komunalne realizowane były przez 

przedsiębiorstwa regionalne i wojewódzkie.          

Podstawowe środki sprzętowe i finansowe 

rozdysponowywano poza terenem gminy, często 

bez udziału władz lokalnych. Nie zawsze więc 

występowała spójność decyzji co do kierunków 

rozwoju i duża przypadkowość w decyzjach 

inwestycyjnych. 

Podstawowe usługi komunalne (czynsze, wywozy 
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nieczystości) były realizowane z dużym 

dofinansowaniem budżetu. 

Rada Miejska w dniu 2 października 1991r. 

podjęła uchwałę nr XIII/64/91 o likwidacji 

Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej 

i Mieszkaniowej jako jednostki gospodarki 

uspołecznionej. 

Uchwałą tą dokonano likwidacji przedsiębiorstwa 

w celu utworzenia, na jego bazie, Zakładu 

Budżetowego Gminy Mogilno.  

 

III. 1991 – 2008 r. 

Zakład Gospodarki Komunalnej jako zakład 

budżetowy Gminy Mogilno. 

 
Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w sprawie 

wyboru organizacyjno-prawnej formy prowadzenia 

działalności gospodarczej postanowiono utworzyć 

na bazie zlikwidowanego PGKiM z dniem 1 grudnia 

1991 r. zakład budżetowy. 

Przeprowadzony został konkurs na stanowisko 

dyrektora zakładu, w wyniku którego stanowisko 

to ponownie powierzono Marianowi Bukowskiemu.  
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Fot. 20. Powołanie M. Bukowskiego na dyrektora ZGK. 
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Podstawowe zmiany organizacyjne tego okresu 

to: 

*  1992r. w ramach komunalizacji mienia:  

- przejęcie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji        

od WPWiK Bydgoszcz, 

- przejęcie Zakładu Energetyki Cieplnej od WPEC 

Bydgoszcz, 

- przejęcie Zakładu Wodociągów Wiejskich         

od WZUW Tuchola z 9 ujęciami wody                  

w miejscowościach Wylatowo, Kwieciszewo, 

Twierdzyń, Kunowo, Wasielewko, Padniewo, 

Palędzie Dolne, Józefowo i Niestronno, 

*  1993r. - podjęcie decyzji o likwidacji usług 

pogrzebowych z powodu rezygnacji z utworzenia 

cmentarza komunalnego i uruchomieniem 

prywatnych punktów usługowych, 

- likwidacja usług hotelarskich i przekazanie 

budynku hotelu spadkobiercom, 

*  1994r. zakończenie inwestycji i oddanie do 

eksploatacji nowego składowiska odpadów 

komunalnych Szerzawy, 

*  1996r. przejęcie w eksploatację Ośrodka 
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Wypoczynku Świątecznego w Wiecanowie           

od Klubu Sportowego Pogoń. 

Najważniejsze wydarzenia tego okresu to: 

*  1992r. przeniesienie przejętych Zakładów 

Wodociągów i Kanalizacji z ul. Kościuszki               

i Zakładu Wodociągów Wiejskich 

z ul. Przemysłowej  do bazy przy ul. Witosa, 

*  1993r. podjęcie decyzji o kontynuacji budowy 

centralnej ciepłowni komunalnej przy ul. Polnej 

i rozbudowie parku miejskiego, 

 
 
Fot. 21. Ciepłownia miejska – jeden z trzech kotłów przed zmianą 
na zasilanie paliwem gazowym. 

 

* przejęcie w zarząd nowego budynku 
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komunalnego przy ul. Jana Pawła II dla 30 rodzin, 

*  1994r. pierwsza modernizacja lokalnej kotłowni             

w budynku przy  Placu Wolności 10 na paliwo 

gazowe z pełną automatyką, 

* modernizacja i rozbudowa ujęcia wody 

Wasielewko, 

*  1995r. podjęcie decyzji o zmianie zasilania 

kotłowni miejskiej (przy ul. Polnej) z planowanego 

paliwa węglowego na gazowe; budowa środkami 

własnymi magistrali wodociągowej od 

ul. Ogrodowej pod rzeką Panną i pod torami 

kolejowymi z włączeniem do ul. Konopnickiej; 

objęcie terenów wiejskich usługą wywozu 

nieczystości płynnych, 

* 1996r. uruchomienie punktu zlewnego na 

nieczystości płynne przy oczyszczalni ścieków  

ul. Witosa; przejęcie do eksploatacji nowo 

wybudowanej kotłowni gazowej przy ul. Polnej 

i likwidacja dotychczasowych kotłowni lokalnych 

na węgiel; przejęcie w zarząd zakładowych 

budynków mieszkalnych (Agromet, Mobet, wydział 

oświaty urzędu gminy), 
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*  1997r.  przejęcie w zarząd budynków 

Przedsiębiorstwa Robót Drogowych - modernizacja 

kotłowni lokalnych na gaz, 

*  1998r. dalsza modernizacja parku miejskiego; 

zmiana kotłowni węglowej przy ul. Dworcowej na 

kotłownię olejowo-gazową, 

 

Fot. 22. Artykuł prasowy – IKP nr 149 z dnia 3.08.1995r. 
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Fot. 23. Kotłownia przy ul. Dworcowej przed modernizacją. 

 

montaż zegara miejskiego sterowanego falami 

radiowymi na budynku PSS ,,Piast” w centrum 

miasta - Plac Wolności, 

* 1999r. budowa sieci wodociągowej Kunowo-       

-Góra, 

*  2000r. rozpoczęcie segregacji odpadów poprzez 

rozstawienie pojemników na szkło; likwidacja 

ujęcia wody i stacji uzdatniania w Józefowie; 

przejęcie do eksploatacji kanalizacji sanitarnej we 

wsi Padniewko, 
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* 2001r. rozpoczęcie modernizacji miejskiej 

oczyszczalni ścieków, budowa sieci wodociągowej 

we wsi Chałupska, wprowadzenie do eksploatacji 

dalszych pojemników do segregacji odpadów na 

opakowania plastikowe, papier i puszki 

aluminiowe, budowa wiaty na wysypisku do 

segregacji odpadów. 

 

 
 
Fot. 24. Zdjęcie załogi wykonane podczas uroczystości z okazji 
50-lecia.  

 
 

 



 
 

32 
 

 

Fot. 25. Artykuł prasowy – Gazeta Pomorska z dnia 16.01.2002r. 

 

* 2006r. modernizacja ujęcia wody w Palędziu 

Dolnym, 

* 2007r. oddanie do użytku oczyszczalni ścieków 

w Gębicach. 

 

Okres ten charakteryzował się silnym 

powiązaniem realizowanych usług i nakładów 

inwestycyjnych z budżetem gminy. 



 
 

33 
 

Wyeliminowane zostały wszelkie dotacje 

i dofinansowania ze szczebla wojewódzkiego.  

W tym okresie największe nakłady przeznaczono 

na modernizacje kotłowni komunalnych. Zasilanie 

wszystkich kotłowni zmieniono z paliwa stałego 

(węgiel, koks) na paliwo płynne (gaz, olej 

opałowy).  

 

IV. 2008 – do dnia dzisiejszego 

Mogileńskie Przedsiębiorstwo Gospodarki 

Komunalnej spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością. 

 

Mogileńskie Przedsiębiorstwo Gospodarki 

Komunalnej sp. z o.o. powstało w wyniku 

przekształcenia zakładu budżetowego w spółkę 

prawa handlowego dnia 1 kwietnia 2008r. na 

podstawie uchwały nr XV/133/08 Rady Miejskiej 

w Mogilnie z dnia 30 stycznia 2008 roku w 

sprawie przekształcenia Zakładu Gospodarki 

Komunalnej w Mogilnie w gminną jednoosobową 

spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Dnia 18 
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czerwca 2008 roku spółka została wpisana do 

Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 

0000308392. 

Na mocy uchwały nr XV/132/08 Rady Miejskiej 

w Mogilnie z dnia 30 stycznia 2008 roku  z dniem 

1 marca 2008 roku utworzono osobną jednostkę 

budżetową p.n. Mogileńskie Domy w Mogilnie, 

która przejęła zadania realizowane przez Zarząd 

Budynków Mieszkalnych. Z dniem 1 kwietnia 

2008r. pozostałe oddziały weszły w strukturę 

nowo powstałej spółki komunalnej.  

Prezesem Zarządu został Artur Lorczak. Powstanie 

spółki wiązało się z nowymi wyzwaniami. Prace 

remontowe i zakupy środków trwałych musiały 

być od tego momentu finansowane przez spółkę. 

Najważniejsze z nich to: 

- wymiana rurociągów wody surowej na ujęciu 

wody dla miasta Mogilna w Szczeglinie, co 

pozwoliło rozwiązać wieloletni problem niskiego 

ciśnienia wody w zachodniej części miasta,   

- remont sieci wodociągowej w Goryszewie, 

- remont ujęcia wody w Twierdziniu, 
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- wymiana stacji uzdatniania wody w ciepłowni 

przy ul. Polna 4, 

- remont biurowca i pomieszczeń socjalnych 

pracowników przy ul. Witosa 6. 

Jednocześnie przystąpiono do odnowienia bazy 

transportowo–sprzętowej spółki. W ciągu czterech 

lat zakupiono: zamiatarkę uliczną, śmieciarkę, 

koparko–ładowarkę, samochód osobowo-

-dostawczy, pojazd specjalistyczny do udrożniania 

kanalizacji i hakowiec. 

 
 
Fot. 26. Nowy pojazd wielofunkcyjny MAN SSC 8, służący do 
udrożniania kolektorów sanitarnych i czyszczenia wpustów 
ulicznych, zakupiony w 2010 roku. 
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Fot. 27. Nowoczesna koparko - ładowarka JCB 3CX. 
 

 

 
 
Fot. 28. Najnowszy zakup firmy – hakowiec – pojazd do wywozu 
kontenerów. 
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W roku 2012 spółka otrzymała tytuł 

Geparda Biznesu 2011. Wyróżnienie przyznano za 

dynamiczny rozwój i znaczący wzrost wartości 

rynkowej firmy. 

 
 

Fot. 29. Wyróżnienie w VI edycji Konkursu Gepardy Biznesu 2011. 
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Na początku 2012 roku  doszło do spotkania 

z byłymi pracownikami gospodarki komunalnej 

wraz z Marianem Bukowskim dyrektorem PGKiM    

i ZGK. 

Spotkanie było okazją do wspomnień i opowieści  

o wydarzeniach związanych z historią zakładu i jej 

pracownikami.  

 

 
 

Fot. 30. Rok 2012 – spotkanie byłych i obecnych pracowników 

firmy. Od lewej: W. Łaganowska, M. Bukowski, L. Waszak,  
K. Szatkowski, M. Kowalska i A. Lorczak. 
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V. Aktualna struktura MPGK sp. z o.o. 

 

 
Mogileńskie Przedsiębiorstwo Gospodarki 

Komunalnej jest spółką z ograniczoną 

odpowiedzialnością.  

 

Właściciel 

Jedynym właścicielem jest Gmina Mogilno.  
 
 

Władze Spółki 

        Funkcję Zgromadzenia Wspólników pełni 
Burmistrz Mogilna Leszek Duszyński 

 
 

 

Fot. 31. Burmistrz Mogilna Leszek Duszyński.  
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Rada Nadzorcza jest trzyosobowa: 

                - Jarosław Ciesielski - przewodniczący 

                - Waldemar Król - członek 
                - Ryszard Szwejk - członek 
 

 

Fot. 32. Na zdjęciu od lewej: W. Król, R. Szwejk, J. Ciesielski. 
 

Zarząd Spółki jest jednoosobowy, funkcję Prezesa 

Zarządu pełni Artur Lorczak. 
 

 

Fot. 33. Prezes Zarządu Artur Lorczak. 
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Sekretariat Zarządu 
 

 
 
Fot. 34. Na zdjęciu od lewej: 
Ł. Bobrzyński, A. Budniak, A. Frejda, M. Poturalska,  J. Wolski.  
  

Księgowość 
 

 
 

Fot. 35. Na zdjęciu od lewej: 
K. Marczewska – główna księgowa, M. Nowak, I. Kasprzak, I. Joras, 
K. Bubak. 
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Zakład Energetyki Cieplnej 
 

 
 

Fot. 36. Na zdjęciu od lewej: 
R. Górny – kierownik, K. Bogdan, M. Szpulecki, J. Wysocki, W. Kowalski, 
A. Derdowski, R. Stefański, Z. Grzelachowski, R. Grześkowiak. 
 

Zakład Usług Komunalnych 
 

 
 
Fot. 37. Na zdjęciu od lewej: 
K. Grysak, Z. Bobrzyński, W. Adamski,  J. Jania, W. Dworek, 
M. Kowalska – kierownik,  P. Chyrkowski, Z. Klemens, J. Mąka, G. Hołoga, 
R. Nowak, J. Krawczyński,  P. Owsiński. 
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Zaplecze Zarządu 
 

 
 
Fot. 38. Na zdjęciu od lewej: 
Z. Filipiak, P. Pachała, M. Wojtasiński, M. Poturalski, W. Czerniak,  
D. Owsiński, K. Pachała – kierownik, D. Marczewski, K. Jendrzejewski.  

 

Zakład Wodociągów i Kanalizacji 
 

 
 

Fot. 39. Na zdjęciu od lewej: 
Z. Welter, R. Zakrzewski, J. Woźniak, R. Strzelecki, L. Głowski, Z. Powała, 
P. Gumienny – kierownik, O. Cieślewicz, Z. Suski, L. Waszak,  
A. Mazurkiewicz, A. Węglewicz, A. Wiśniewski, S. Zaręba, K.Kurdykowski.  
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Zakład Wodociągów i Kanalizacji 
Stacja Uzdatniania Wody w Szczeglinie 

 

 
 

Fot. 40. Na zdjęciu od lewej: 
I. Młodzik, R. Seidler, J. Halat, T. Kasprowicz, J. Gwiazda, M. Dominiczak, 
M. Chudziński. 
 

Zakład Wodociągów i Kanalizacji  
 Oczyszczalnia Ścieków 

 

 
 
Fot. 41.  Na zdjęciu od lewej: 
T. Kosnowski. J. Borysiak, B. Olszak, A. Łęt, S. Klemens, D. Górski,  
M. Polanowski, Z. Stawicki, M. Mikos, B. Kulik, M. Kolasiński, M.Sobkowiak, 
M. Jania,  K. Bogusz.  
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Dziś spółka daje zatrudnienie 79 osobom. Pracuje 

w niej 10 kobiet. 42 pracowników legitymuje się 

wiekiem powyżej 50 lat, najmłodszy ma 20 lat, a 

najstarszy 66 lat. Średnia wieku wynosi 48 lat. 

Staż większy niż 25 lat w spółce i ZGK mają 24 

osoby. Średni staż pracy w firmie wynosi 17,5 

roku. 

Osoby z najdłuższym stażem pracy w służbach 

komunalnych to: 

1.   Roman Zakrzewski - 40 lat pracy 

2.   Jan Jania - 39 lat pracy 

3.   Ryszard Seidler - 39 lat pracy 

4.   Bronisławie Kulik - 38 lat pracy 

5.   Tadeusz Kasprowicz – 35 lat pracy 

6.   Zdzisław Grzelachowski – 35 lat pracy 

 

VI. Podsumowanie 
 

Na przestrzeni 60 lat w usługach komunalnych 

zatrudnionych było wiele osób, mieszkańców 

miasta i okolic, których zasług i zaangażowania 

nie można pominąć. Początkowo były to prace 
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ręczne przy sprzątaniu, zamiataniu, wywozie 

nieczystości, obsłudze kotłów węglowych itp.       

Z biegiem czasu używano coraz bardziej 

zmechanizowanego komunalnego sprzętu, co 

pozwoliło na polepszenie warunków pracy. 

Obecnie w usługach komunalnych zatrudnieni są 

fachowcy o specjalistycznym przygotowaniu 

i z odpowiednim doświadczeniem. 

 
VII. Nasze obiekty 

 

 
 
Fot. 42. Oczyszczalnia ścieków w Mogilnie. 
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Fot. 43. Ujęcie wody w Szczeglinie. 
 

 

 
Fot. 44. Ciepłownia miejska. 
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Mogileńskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej  
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

ul. Witosa 6, 88-300 Mogilno 

tel. 52 315 22 35      fax 52 315 12 33 

www.mpgk.mogilno.pl         e-mail: mpgk@mpgk.mogilno.pl 

KRS: 0000308392  NIP: 557 166 58 47 REGON: 340433075 

Nr konta bankowego:  

BS Gniezno o/Mogilno 74 9065 0006 0060 0615 3940 0001 

 

Zakład Wodociągów i Kanalizacji: 

- Kierownik: tel. 52 315 59 24 

  - Oczyszczalnia ścieków: tel. 52 315 18 79 
 - Ujęcie Wody Szczeglin: tel. 52 315 24 32 

Zakład Energetyki Cieplnej: 

- Kierownik: tel. 52 318 06 88 

- Ciepłownia: tel. 52 315 59 19 

Zakład Usług Komunalnych: 

- Kierownik: tel. 52 315 25 05 

CAŁODOBOWY TELEFON ALARMOWY: 

52 315 18 79       tel. kom. 509 721 927  

Przyjmowanie zgłoszeń o wywozie nieczystości stałych: 

52 315 25 05 
Przyjmowanie zgłoszeń o wywozie nieczystości płynnych: 

52 315 18 79 
Przyjmowanie zgłoszeń o awariach centralnego ogrzewania: 

52 315 59 19 

 

http://www.mpgk.mogilno.pl/
mailto:mpgk@mpgk.mogilno.pl

