
Szanowni Mieszkańcy Gminy Miedźna 

Nowe władze spółki objęły ją ze stratą za rok  2018 w wysokości 1 176 389,80 oraz stratą z lat 

ubiegłych w wysokości 3 884 976,38. Wskutek korekty praktyk ewidencjonowania kosztów 

oraz kwalifikacji środków trwałych stosowanych przez poprzedni Zarząd, strata z lat ubiegłych 

osiągnęła poziom 6 401 703,81 zł. Jednocześnie w chwili objęcia zarządzania Spółką na 

początku roku 2019 posiadała ona zadłużenie przeterminowane na kwotę ok 214 tyś. zł a jej 

wskaźniki płynności były na bardzo niskim poziomie. Pomimo tego Gminny Zakład 

Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w okresie ostatnich dwóch lat funkcjonowania 

przeprowadził szereg robót o charakterze remontowym i inwestycyjnym sfinansowanych z 

własnych środków. W zakresie infrastruktury wodociągowej poniesiono nakłady w wysokości 

723 139,70 zł, natomiast w zakresie infrastruktury kanalizacyjnej w wysokości 744 421,39 zł.  

 

Łącznie z w/w tytułów Spółka GZGK wydatkowała kwotę 1 467 561,09 zł.  

 

 
W bieżącym 2021 roku zaplanowano wymianę:  

  

Łącznie z w/w tytułów 

Spółka wydatkowała kwotę 1 467 561,09 zł.

W zakresie infrastruktury 
kanalizacyjnej 

poniesiono nakłady w wysokości 

744 421,39 zł
W zakresie infrastruktury 

wodociągowej 

poniesiono nakłady w wysokości 

723 139,70 zł 

• ul. Górnicza w Woli

• ul. Krótka w Górze

• ul. Długa w Górze (etap I - 400 m.)

• ul. Kwiatowa w Woli 

• ul. Cmentarna w Górze

• węzeł zasuw wraz z bajpasem 
łączącym wodociąg GPW                   
z wodociągiem studni głębinowych 
znajdujących się w Międzyrzeczu



Prace wykonane przez Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Gilowicach 

zarówno o charakterze inwestycyjnym, jak i w ramach bieżącego utrzymania sieci wodno-

kanalizacyjnej przedstawiają się następująco: 

ROK 2019 

 

1. Infrastruktura wodociągowa - wydatkowana łącznie kwota: 238 247,89 zł: 

a) budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami do posesji w Górze, ul. Sportowa; 

b) dokończenie budowy sieci wodociągowej we Frydku, ul. Myśliwska; 

c) budowa przyłączy wodociągowych do granicy posesji; 

d) montaż stacji dozowania preparatu SeaQuest w przepompowni wody w Górze; 

e) montaż stacji dozowania podchlorynu sodu na Stacji Uzdatniania Wody w Gilowicach 

(zestaw dozujący wraz z zabudową pompy); 

f) wymiana złoża na Stacji Uzdatniania Wody w Gilowicach; 

g) zakup dwóch pomp do zestawów hydroforowych.

 

2. Infrastruktura kanalizacyjna - wydatkowana łącznie kwota: 230 553,90 zł:  

a) budowa przyłączy kanalizacyjnych do granicy posesji; 

b) wykonanie części dokumentacji projektowej na przerzut ścieków z aglomeracji Miedźna do 

oczyszczalni Promlecz; 

c) kompleksowy remont przepompowni ścieków (Gilowice, ul. Wiejska; Wola,                                     

ul. Powstańców); 

Wydatkowana 
kwota

238 247,89 zł

Wydatkowana 
kwota

230 553,90 zł



d) czyszczenie przepompowni ścieków Wola I (100m3) oraz sieci kanalizacyjnej na terenie 

Woli, ul. Górnicza, Cisowa, Leśna (łącznie 1 596 m); 

e) zakup pomp w celu doposażenia przepompowni na sieci kanalizacyjnej oraz do prasy osadu 

(łącznie 7 szt.); 

f) dokończenie budowy elektroenergetycznej linii kablowej SN dla zasilania oczyszczalni 

Promlecz oraz SUW.  

 

ROK 2020 

1.Infrastruktura wodociągowa - wydatkowa łącznie kwota 484 891,81 zł: 

a) wykonanie projektu sieci wodociągowej Wola, ul. Kwiatowa; 

b) wymiana złoża na Stacji Uzdatniania Wody w Gilowicach; 

c) zakup pompy dozującej NaOH na SUW Gilowice; 

d) budowa sieci wodociągowej o długości 102 m w celu połączenia sieci znajdującej się 

w Gilowicach, ul. Piaskowa z siecią znajdującą się w Górze, ul. Złote Łany; 

e) wymiana przyłącza z rur stalowych na rury PE do budynków położonych w Woli                             

ul. Słoneczna; 

f) zakup sprzętu laboratoryjnego służącego do prowadzenia wewnętrznego monitoringu 

parametrów jakości wody – fotometr; 

g) zakup aparatu do nawiercania; 

h) zakup kolumny filtracyjnej na SUW Gilowice; 

i) przeprowadzenie remontu sieci wodociągowej Międzyrzecze – Wola; 

j) budowa komory wodomierzowej w Woli; 

k) zakup wodomierzy; 

l) odpłatne przejęcia trzech przyłączy wodociągowych o łącznej długości 550,5 m.; 

m) zwiększenie średnicy przyłączy budowanych na zlecenie - w skutek wykonanych zleceń i 

poniesienia dodatkowych kosztów powiększono sieć wodociągową na terenie gminy o ok. 

1500 m, 

Wydatkowana 
kwota

484 891,81 zł



 

2. Infrastruktura kanalizacyjna - wydatkowana łącznie kwota 508 715,96 zł: 

a) wykonanie części dokumentacji projektowej na przerzut ścieków z aglomeracji Miedźna do 

oczyszczalni Promlecz i pozyskanie zezwoleń; 

b) czyszczenie przepompowni ścieków Wola I i Wola II oraz sieci kanalizacyjnej na terenie 

Woli - osiedle Wola I i Wola II; 

c) zakup pomp (3 szt.) w celu doposażenia przepompowni na sieci kanalizacyjnej;  

d) budowa 11 przyłączy kanalizacyjnych do granicy posesji o łącznej długości 200 m; 

e) remont istniejącej przepompowni ścieków oraz budowa przepompowni pomocniczej 

w Górze ul. Wiejska; 

f) zakończenie budowy przyłącza kanalizacyjnego Wola ul. Pszczyńska; 

g) odcinkowa wymiana kolektora ściekowego tłocznego (100 m) doprowadzającego ścieki 

z przepompowni ścieków Wola II do oczyszczalni Promlecz; 

h) remont budynku socjalnego na oczyszczalni Promlecz i doposażenie go zgodnie 

z wymogami BHP; 

i) korytowanie i utwardzenie drogi dojazdowej oraz wykonanie ogrodzenia i przesuwnej 

bramy wjazdowej na oczyszczalnię Promlecz; 

j) wywóz nadmiernego osadu zalegającego na dnie stawu napowietrzania ścieków na 

oczyszczalni Lemna oraz osadu z oczyszczalni Promlecz – łącznie 1 020 ton; 

k) remont prasy osadu oraz generalny remont budynku (tj. wymiana konstrukcji i pokrycia 

dachu, stolarki zewnętrznej, wentylacji pomieszczeń, docieplenie ścian i położenie 

elewacji, budowa instalacji wodociągowej, elektrycznej oraz odprowadzającej wody 

odciekowe) w celu umieszczenia w nim prasy osadu oraz utworzenie trzystanowiskowego 

miejsca posadowienia kontenerów transportowych w których gromadzony jest osad.  

 

Wydatkowana 
kwota

508 715,96 zł



 

Awarie!  
 
Niestety  na sieci zdarzają się awarie! Jest to spowodowane starzejącą się, a w niektórych 
odcinkach już bardzo starą, bo ponad czterdziestoletnią infrastrukturą. Rury są stalowe 
i w znacznym stopniu skorodowane.  
GZGK Sp. z o .o. prowadzi prace modernizacyjne, a także naprawcze w związku z pojawiającymi 
się awariami. Jednak wymiana i prace remontowe wymagają czasu i długoletniego planu 
inwestycyjnego. Część rurociągów jest sukcesywnie i w miarę możliwości finansowych Spółki 
wymieniana, jednakże bardzo dużo pozostaje jeszcze w tej kwestii do zrobienia. 
W wyniku zaistniałych awarii woda może incydentalnie posiadać żółtawe zabarwienie. Zdarzył 
się też w kwietniu br. przypadek słonego posmaku, który był skutkiem wzburzenia 
hydraulicznego wody, w efekcie czego nastąpiło oderwanie się ze ścian rur zalegających przez 
lata chlorków.  

Co ważne! Spółka szybko i skutecznie reaguje na awarie dotyczące zimnej wody i wprowadza 
w możliwie najszybszy sposób procedury naprawcze. Docierający i co ważne, prawdziwy  
sygnał o występującym problemie służy sprawie polepszania jakości wody i świadczonych 
usług.  

 

Ilość przyłączy wodno-
kanalizacyjnych wykonanych  w 

2018 roku 

3

Ilość przyłączy wodno-
kanalizacyjnych wykonanych   w 

2019 roku 

52

Ilość przyłączy wodno-
kanalizacyjnych wykonanych w 

2020 roku 

65



Niestety kilka osób, pod przykrywką fałszywej troski, na temacie wody postanowiło zdobyć 
popularność w sieci. Stąd w intrenecie na różnych stronach i forach pojawiają się szkalujące 
Spółkę informacje dotyczące rzekomej złej jakości wody, którą spółka dostarcza, a także samej 
Spółki.   
Nie są to słowa krytyki lecz pospolite pomówienia. Krytyka i analiza słabych stron jest 
elementem budującym i rozwijającym, lecz pojawiające się kłamliwe lub co najmniej 
zmanipulowane informacje traktują sprawy mieszkańców cynicznie i rozpowszechniane  
są tylko w celu zdobycia rozgłosu.  Dobro społeczne dla autorów takich dezinformujących 
treści nie istnieje. Oni nie zajmują się pomocą komukolwiek w problemie z jakością wody,  
a jedynie własnym interesem, autopromocją i upatrywaniem popularności zdobywanej  
na temacie wody w Gminie Miedźna.  
Informujemy Państwa, że żadne z tego typu obszernych opracowań, filmów i postów 
krążących w sieci nie wiązało się ze stosownym zgłaszaniem w spółce rzekomych problemów, 
czyli podaniem daty, adresu i rodzaju mającego miejsce zdarzenia.   
Osoby te podają prywatne numery telefonów i nalegają, aby to właśnie na te numery zgłaszać 
im bezpośrednio awarie, a także informacje o jakości wody.  
Ostrzegamy i informujemy. Nie są to numery telefonu do GZGK Sp. z o. o.  i niestety informacje 
podawane przez mieszkańców takim osobom nie są przekazywane do spółki.   
Skutkiem tego nie uruchamia się procedura reklamacyjna, a rzeczywisty problem spółce                 
GZGK Sp. z o. o.  nadal nie jest znany, choć mieszkańcy mogą mieć i miewają, błędne 
przeświadczenie, że swój problem zgłosili właściwie.   
Prosimy z rozwagą traktować ofertę pomocy ze strony osób, które wykorzystują Państwa 
sprawy do własnych celów. Tylko właściwe informowanie o awariach i ewentualnych uwagach 
co do jakości wody na oficjalne numery telefonów, maile oraz w siedzibie Spółki pozwalają 
prawdziwie dbać o dobro mieszkańców w zakresie usług GZGK Sp. z o. o.  
 

 
Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. 

43-227 Gilowice, ul. Lompy 19 

GZGK

(32) 448 94 
43

Pogotowie 
wodno –

kanalizacyjne

697 070 624
603 362 397

Podawanie 
odczytów 

wodomierzy

(32) 211 71 60

mail

kontakt@

gzgk-
miedzna.pl

https://www.google.com/maps/search/43-227+Gilowice,+ul.+Lompy+19?entry=gmail&source=g

