
za nami półmetek kadencji 2018-2023. w gminie miedźna minął pod znakiem realizacji w każdym 
sołectwie ważnych dla mieszkańców inwestycji, zadań, projektów, dzięki którym w naszej gminie żyje 

się lepiej! w tym, specjalnym numerze „gminnych spraw” przedstawiamy najważniejsze działania 
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Szanowni Mi� zkańcy!
W Państwa ręce trafia numer 

„Gminnych Spraw”, który jest 
sprawozdaniem dla mieszkańców 
z niemal trzech lat zarządzania Gminą 
Miedźna. Obejmując urząd zobowiązałem 
się do dobrej, sprawnej i uczciwej pracy. 
Daję z siebie wszystko, aby tak właśnie 
było. Przy współpracy ze znakomitą 
większością radnych robimy wiele, aby 

żyło nam się w naszej gminie lepiej. 
Początki okazały się być bardzo trudne. 
Ponieważ skala zaniedbań zmusiła 
nas do zajęcia się nimi w pierwszej 
kolejności. Pomimo napotkanych barier 
z czystym sumieniem mogę już na dziś 
mieć pewność, że jak na zastaną sytuację 
zrobiliśmy bardzo dużo. I nie zamierzamy 
się na tym zatrzymać. To co już się 
zmieniło w Naszej Gminie w efekcie 
mojej pracy, pracy urzędników, jednostek 
gminnych, placówek oświatowych, spółki 
gminnej i radnych, bez współpracy 
których nie byłoby możliwe aż tyle, 
zostało przedstawione, abyście Państwo 
mieli rzetelną informację. Nie udało 
się zmieścić wszystkiego w jednym 
numerze, dlatego podsumowane są 
główne działania i inwestycje. Jestem 
przekonany, że pozwoli to Wam zobaczyć 
i przekonać się, że na miarę możliwości 
dbamy o zrównoważone wspieranie 
wszystkich miejscowości. A najbardziej 

palące problemy doczekały się tego, że 
się z nimi zmierzyliśmy. Mimo sytuacji 
pandemicznej, czasu niecodziennych 
wyzwań i kryzysów, o których nikt z nas 
jeszcze dwa lata temu nie miał pojęcia, że 
się zdarzą, podołaliśmy nie zatrzymując 
się w tym, co było najważniejsze. Napędza 
nas to pozytywnie jeszcze bardziej. 
Jesteśmy w działaniu. Dziękuję za wiele 
słów uznania i za te krytyczne. Zrobię 
maksymalnie tyle, ile będzie w granicach 
możliwości mojej energii i zdrowia, 
a przede wszystkim budżetu naszej gminy.  

Życzę Państwu wiele zdrowia i radości 
z życia w miejscu, które „POZNALIŚMY, 
POKOCHALIŚMY I POZOSTALIŚMY”.

Jan Słoninka
Wójt Gminy Miedźna

Szanowni Mi� zkańcy!
Upłynęły już trzy lata od rozpoczęcia 
naszej kadencji Rady Gminy Miedźna. 
Był to czas merytorycznej pracy radnych, 
którzy zawsze w swojej pracy kierowali 
się dobrem wspólnoty samorządowej. 
Wszystkie sprawy, procedowane 
w zakresie ustanawiania prawa 
miejscowego, zawsze miały pozytywny 
wpływ na rozwój infrastruktury, 

promocji i rozwoju społeczno-
kulturalnego naszej gminy.

Mieszkańcy, którzy zwracają się 
do Rady Gminy o pomoc w sprawach 
indywidualnych, zawsze są traktowani 
w sposób rzeczowy tak, by w miarę 
możliwości prawnych zawsze pozytywnie 
załatwić ich sprawy. Zawsze stałem na 
stanowisku, że Rada Gminy powinna 
spełniać służebną rolę w stosunku 
do mieszkańców i ich problemów, 
a jednocześnie powinna w sposób 
rzeczowy i zgodnie z prawem oraz 
oczekiwaniami mieszkańców tworzyć 
prawo miejscowe.

Korzystając z danej mi możliwości, 
chciałbym szczególnie serdecznie 
podziękować za wkład pracy w realizacji 
zadań samorządowych wszystkim 
Koleżankom i Kolegom Radnym. Za 
bardzo dobrą i merytoryczną współpracę 
chciałbym podziękować również Wójtowi 
Gminy Miedźna. Jak to w samorządach 

bywa, nie we wszystkim się zgadzamy, 
ale w sprawach kluczowych dla rozwoju 
Gminy Miedźna, zawsze znajdujemy 
wspólny język. Uważam, że gdy interes 
gminy tego wymaga, zawsze powinniśmy 
się wznieść ponad różnice i podziały.

Właśnie dlatego, efekty pracy zostały 
przedstawione w numerze „Gminnych 
Spraw”. Nie wszystkie udało się 
zmieścić, dlatego wskazane zostały 
najważniejsze zadania i inwestycje. 
Jestem pewny, że to pozwoli Wam 
zobaczyć, że nasze wspólne działania 
prowadzą do zrównoważonego 
wspierania każdej z miejscowości.

Życzę Państwu radości i poczucia 
bezpieczeństwa w Naszej piękne Gminie.

Z poważaniem,

Andrzej Kempny
Przewodniczący

 Rady Gminy Miedźna
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rozwój edukacji przedszkolnej 
w gminie miedźna

Zadanie realizowane w ramach RPO WSL 2014-2020 
Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, okres rea-
lizacji 2015-2019 r. Rozbudowa budynku przedszkola 
w Górze trwała od 2017 r. Początkiem 2019 roku podpi-
sano umowę z nowym wykonawcą na realizację robót 
niezrealizowanych przez pierwszego wykonawcę oraz 
umowę na wykonanie robót dodatkowych. Wykonano 
również szereg innych czynności, niezbędnych do 
prawidłowego funkcjonowania placówki.

całkowity koszt: 2 341 744,22 zł,  
w tym:  

611 007,16 zł to wydatki w 2019 r.
wartość pozyskanego dofinansowania:  

535 495,47 zł 
<<<

rozbudowa budynku 
wielofunkcyjnego o halę sportową 

wraz ze zmianą sposobu  
użytkowania części przyziemia  

na potrzeby hali  
dla zapaśników

Dostosowano budynek przy ul. Poprzecznej 1 w Woli 
do wymogów przeciwpożarowych (nadzór inwestorski, 
serwis central wentylacyjnych)

całkowity koszt: 72 016,50 zł
<<<

zakup sprzętu dla osp  
z gminy miedźna

Sprzęt dla jednostek Ochotniczych Straży Pożar-
nych z Gminy Miedźna został zakupiony w ramach 
Regionalnego Programu Województwa Śląskiego 
na lata 2014-2020. Środki zostały pozyskane w roku 
2018 r. podczas ubiegłej kadencji, natomiast ogło-
szenie przetargu oraz zakup sprzętu nastąpiło 
w 2019 roku. Jednostki Ochotniczej Straży Pożar-
nej zostały doposażone w sprzęt do prowadzenia 
akcji przeciwpożarowych, przeciwpowodziowych, 
akcji ratowniczych na lodzie i w zdarzeniach dro-
gowych.

<<<
wydzielenie kotłowni  

w lo gilowice
całkowity koszt: 43 606 zł

przebudowa ul. garażowej w woli

całkowity koszt: 224 536,50 zł
<<<

przebudowa chodnika 
na ulicy słonecznej w woli

całkowity koszt: 112 235,80 zł
<<<

remont elewacji budynku 
przy ul. korfantego 70 w gilowicach

całkowity koszt: 24 600 zł
<<<

dotacja na wykonanie ogrzewania 
konwektorowego kościoła 

parafialnego wpisanego do rejestru 
zabytków dla parafii męczeństwa 

św. jana chrzciciela w grzawie
całkowity koszt: 10 000 zł

<<<
przebudowa niekomercyjnej 

infrastruktury rekreacyjnej na terenie 
sołectwa góra      

Zadanie realizowane przy Szkole Podstawowej przy ul. 
Pszczyńskiej 34 w Górze, w ramach Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. Przebudowa-
ne zostało boisko sportowe na obiekt wielofunkcyjny 
– boisko do koszykówki, siatkówki i tenisa, z zabudową  
piłkochwytów, przebudową skoczni do skoku w dal, 
zagospodarowaniem istniejącego terenu z jego przezna-
czeniem pod funkcje rekreacyjne. Ponadto, wybudowano 
odwodnienie nawierzchni boiska. Przebudowany został 
parking dla samochodów osobowych z odwodnieniem.

całkowity koszt: 688 436,41 zł
wartość pozyskanego dofinansowania: 

231 756 zł

wykonanie parkietu na sali 
gimnastycznej w sp miedźna

całkowity koszt: 47 858,82 zł
<<<

remont w szkole podstawowej  
im. j. korczaka w górze  

przy ul. pszczyńskiej

 W ramach bieżącego utrzymania w roku 2019 wyko-
nano: wymianę posadzek w salach lekcyjnych oraz 
posadzki korytarza na parterze budynku, roboty malar-
skie w budynku szkoły, wymianę stolarki drzwiowej 
w salach lekcyjnych,  wykonano czyszczenie sieci kana-
lizacji deszczowej przy budynku szkoły. Wykonano 
zalecenia pszczyńskiej straży pożarnej – wyposażono 
budynek w wewnętrzną instalację hydrantową oraz 
przeniesiono główny wyłącznik prądu na elewację 
przy wejściu głównym do budynku szkoły.

całkowity koszt: 406 131,90 zł
<<<

wykonanie ogrodzenia panelowego 
w przedszkolu publicznym w górze 

przy ul. krętej 13
całkowity koszt: 14 800 zł

SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ZREALIZOWANYCH 
NA TERENIE GMINY MIEDŹNA W TRAKCIE 
PIERWSZEJ POŁOWY KADENCJI 2018-2023
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nasadzenia  
na skrzyżowaniu  

ulic pszczyńskiej i górniczej 
w woli

Na tzw. „łezkach” posadzone zostały niskie krze-
wy ozdobne. GZGK postawił też tabliczki z napisem 
„Szanuj zieleń”.

<<<
budowa punktu  

selektywnej zbiórki odpadów  
komunalnych w gilowicach

W latach poprzednich przy ul. Leśnej w Gilowicach 
został wybudowany PSZOK wraz z infrastrukturą 
towarzyszącą, w roku 2019 dokonano zakupu wypo-

sażenia. W ramach wyposażenia zakupiono: wózek 
widłowy, wózek ręczny taczkowy, wagę paletową, 
monitoring, pojemniki do odpadów (20 szt.), 11 kon-
tenerów, zestaw do pompowania odpadów ciekłych, 
wannę wychwytową z rusztem, palety ładunkowe 
i do składowania, regały, skrzyniopalety, wyposażenie 
punktu napraw, rębak.

realizacja w latach 2018-2019
całkowity koszt: 1 083 227,11 zł

wartość pozyskanego  
dofinansowania: 

719 106,43 zł
<<<

przebudowa ul. janygowiec  
w miedźnej

całkowity koszt: 149 587,34 zł
<<<

renowacja parkietów  
w salach dydaktycznych  
nr 9, 10, 11 w sp miedźna

<<<
zakup lekkiego samochodu 
pożarniczego dla jednostki  

osp wola

całkowity koszt: 241 930,00 zł
<<<

budowa piłkochwytu przy boiskach 
w woli ii

całkowity koszt: 
21 411,84 zł

przebudowa chodnika na ul. górniczej 
w woli

całkowity koszt: 23 128,22 zł
<<<

modernizacja kompleksu boisk  
sportowych „moje boisko orlik 2012”

Zakres robót obejmował m.in. ułożenie nawierzchni 
z trawy syntetycznej z wypełnieniem granulatem 
EPDM, malowanie linii boisk do koszykówki, siatków-
ki, tenisa ziemnego, dostawę i montaż furtki w istnie-
jącym ogrodzeniu oraz naprawę ogrodzenia.

całkowity koszt: 449 891,75 zł
wartość pozyskanego dofinansowania 
z funduszu rozwoju kultury fizycznej: 

224 638,37 zł
<<<

remont mostu „bronisław” w woli

Prace remontowe polegały na wykonaniu nowego 
pomostu z dwóch warstw bali drewnianych, zawężeniu 
jezdni na moście do jednego pasa ruchu i wykonaniu 
sygnalizacji świetlnej sterującej ruchem. 

całkowity koszt: 451 061,91 zł
<<<

przebudowa ul. sportowej w górze

W pierwszej kolejności Gminny Zakład Gospodarki 
Komunalnej dokonał wymiany wodociągu na całej 
długości drogi, od skrzyżowania z ul. Krętą do skrzy-
żowania z ul. Długą. Następnie wykonana została 
podbudowa, położony asfalt na całej długości drogi 
(537 mb), wykonano też pobocza. Zakres inwestycji 
obejmował też przygotowanie wyjść pod przyszłe 
przyłącza.

całkowity koszt: 453 872,74 zł

przebudowa zdegradowanego 
budynku przy ul. wałowej 

w woli w celu poprawy warunków 
w istniejących mieszkaniach 

socjalnych oraz adaptacją nowych 
mieszkań

Istniejąca część mieszkalna została przebudowana 
i wyremontowana, a na nieużytkowanym  poddaszu 
utworzonych zostało 5 nowych mieszkań socjalnych. 
Jedno z mieszkań na parterze budynku dostosowane 
zostało dla osób z niepełnosprawnością.
Budynek wraz z dachem został docieplony (ściany, 
podłogi, stropy i stropodachy) oraz wykonano nowe 
instalacje wewnętrzne (wodnokanalizacyjne, elek-
tryczne, odgromowe, c.o., wentylacji grawitacyjnej). 
Realizacja w latach 2017-2020.

całkowity koszt: 1 125 448,30 zł
wartość pozyskanego dofinansowania 

ze środków unijnych i budżetu państwa: 
423 362,20 zł

<<<
utworzenie terenu wypoczynkowego 
dla mieszkańców sołectwa grzawa

Zbudowano altanę rekreacyjną, umieszczoną na terenie 
za budynkiem Środowiskowego Domu Samopomocy 
w Grzawie. Wyposażona została trzy stoły oraz sześć 
ławek. Dodatkowo wykonano korytowanie pod wiatą 
i na dojściu, wykonano nawierzchnię pod wiatą oraz 
na dojściu do wiaty. Teren wypoczynkowy dla miesz-
kańców sołectwa Grzawa powstał w ramach Marszał-
kowskiego Konkursu „Inicjatywa Sołecka”, w wyniku 
udzielonej pomocy finansowej z budżetu Województwa 
Śląskiego w formie dotacji celowej.

całkowity koszt: 27 853,40 zł
wartość pozyskanego dofinansowania: 

12 500 zł
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budowa skweru w górze

Przy ul. Kościelnej w Górze, w pobliżu zabytkowego kościo-
ła powstał ładny skwer, nasadzony pięknymi kwiatami.

<<<
montaż progów zwalniających przy 

wjeździe na most bronisław

<<<
prace przy cmentarzu komunalnym 

w górze

Najpierw GZGK wykonało dodatkową bramkę – wejście 
na cmentarz, następnie usunięto bariery architektonicz-
ne, które na co dzień stanowiły ogromne utrudnienia 
w życiu osób mających problem z poruszaniem się. 
Powstał podjazd dla osób niepełnosprawnych, matek 
z wózkami dziecięcymi. Podjazd również umożliwi 
bezkolizyjny przejazd karawanu przez bramę podczas 
ceremonii pogrzebowych.

<<<
zakup laptopów dla uczniów  

i nauczycieli
W ramach programów „Zdalna szkoła” oraz „Zdalna 
szkoła+” gmina uzyskała dofinansowanie w wysokości 
ok. 175 tys. zł. Zakupiono laptopy oraz niezbędny 
sprzęt do nauki zdalnej, który udostępniono uczniom 
oraz nauczycielom.

<<<
prace remontowe w gminnym ośrodku 

sportu i rekreacji

Pomalowano hol kasowy, kręgielnię, pomieszczenia 
socjalne, wyremontowano kanał wentylacyjny przy 
basenie. Wymieniono też ławki przed ośrodkiem. 
Wyczyszczony został basen. GOSiR wyremontował 
też urządzenia na placach zabaw w gminie.

ii edycja programu bezpłatnego 
użyczania kompostowników 
mieszkańcom gminy miedźna

<<<
remont remizy osp gilowice

Przeprowadzono remont szatni oraz innych pomiesz-
czeń.

<<<
nowe oznakowanie poziome i pionowe 

na ul. lipowej i cisowej w woli
<<<

stacja regeneracja – star w woli

Lokalna Grupa Działania „Ziemia Pszczyńska” realizo-
wała projekt współpracy „Stacja Regeneracja – StaR”, 
za sprawą którego w Woli zamontowano obiekty małej 
architektury, tj. stacja naprawy rowerów, stolik do 
szachów, stół do tenisa stołowego, piłkarzyki.

<<<
budowa boiska sportowego na terenie 

sołectwa wola

Teren przy Szkole Podstawowej nr 1 w Woli zmienił się 
nie do poznania. Nowy obiekt o wymiarach 32 x 33,5 
m zawiera boiska do gry w piłkę nożną, koszykówkę, 
siatkówkę oraz w tenisa ziemnego. Całość ogrodzo-
na jest piłkochwytami. Powstały też sześciotorowa 
bieżnia do biegu na 60 m oraz bieżnia do skoku w dal 
z zeskocznią i chodniki.

całkowity koszt: 594 582,77 zł
wartość pozyskanego dofinansowania ze 

środków funduszu rozwoju kultury fizycznej: 
196 212,32 zł

remont sali sesyjnej  
urzędu gminy

Sala została pomalowana, pojawiły się tam nowe tabla 
upamiętniające XXX-lecie samorządności.

całkowity koszt: 4 674 zł
<<<

roboty malarskie ścian 
i sufitów wraz z remontem rampy  

w zespole szkół w woli  
przy ul. górniczej 47

całkowity koszt: 223 352,84 zł

<<<
remont dachów placówek 

oświatowych zlokalizowanych 
na terenie gminy miedźna

Prace przeprowadzono w następujących placówkach: 
Gminne Przedszkole Publiczne nr 1 z Oddziałami Inte-
gracyjnymi im. J. Tuwima w Woli, Gminne Przedszkole 
Publiczne nr 2 im. Wandy Chotomskiej w Woli, Gminne 
Przedszkole Publiczne nr 3 im. Kubusia Puchatka 
w Woli, Szkoła Podstawowa nr 1 im. Bronisława Mali-
nowskiego w Woli, Szkoła Podstawowa im. Powstańców 
Śląskich w Miedźnej.

całkowity koszt: 146 418,49 zł
<<<

remont salki przyjęć 
okolicznościowych i kuchni  

w budynku przy ul. w. korfantego 70 
w gilowicach

<<<
przebudowa chodnika na ul. stawowej 

w woli

całkowity koszt: 276 544,61 zł
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doposażenie siłowni  
w krytej pływalni w woli  

w dodatkowy sprzęt  
do ćwiczeń

Zakupiono sprzęt: rower poziomy, maszyna do wolnych 
ćwiczeń barków, obciążenia, gryf, regulowana ławka 
do ćwiczeń, przyrząd do ćwiczeń bicepsów, stojak na 
obciążenia, taśmy TRX, głośnik bluetooth.

całkowity koszt: 21 369 zł
<<<

modernizacja wewnętrznej  
instalacji hydrantowej  

w budynku zespołu  
szkolno-przedszkolnego  

w miedźnej

całkowity koszt: 59 778,41 zł
<<<

modernizacja domu kultury  
w woli – etap iii

Dzięki dofinansowaniu z Ministerstwa Kultury i Dzie-
dzictwa Narodowego w wysokości 58 tys. zł w ramach 
programu „Infrastruktura domów kultury” zakupio-
no nowoczesny sprzęt dla Domu Kultury w Woli. To 
sprzęt nagłaśniający, oświetleniowy i multimedialny, 
ułatwiający prowadzenie Gminnemu Ośrodkowi Kul-
tury działalności kulturalnej, wzbogacający ofertę dla 
mieszkańców.

<<<
remont drogi powiatowej  

ul. wiejska w grzawie

Inwestycja na ulicy Wiejskiej obejmowała remont 
nawierzchni asfaltobetonowej na długości 1 050 mb, 
remont poboczy, remont fragmentu chodnika i zjazdów 
do posesji. Zadanie było finansowane przez Gminę 
Miedźna i Powiat Pszczyński.

wartość dofinansowania  
przez gminę miedźna  
wyniosła 332 184,47 zł

przebudowa ul. rzemieślniczej w woli

całkowity koszt: 75 340,22 zł
<<<

wykonanie miasteczka ruchu 
drogowego dla mieszkańców 

sołectwa wola

całkowity koszt: 101 822,43 zł
<<<

skwer przy przedszkolu w miedźnej

Przy przedszkolu w Miedźnej pojawił się ładny skwer 
z ławkami oraz pięknymi nasadzeniami.

<<<
rozbiórka budynku przy ul. różanej 25 

w woli
całkowity koszt: 49 446 zł

<<<
nowe oznakowanie w woli

Nowe oznakowania poziome i pionowe pojawiło się na 
skrzyżowaniu ulic Stawowej, Różanej i Polnej.

remont  
ul. topolowej w miedźnej

Nowa nawierzchnia pojawiła się na 600-metrowym 
odcinku ul. Topolowej w Miedźnej. Zadanie było 
realizowane przez powiat pszczyński (jest to droga 
powiatowa).

<<<
budowa ogrodzenia 
boiska lks miedźna

całkowity koszt: 25 005,41 zł
<<<

remont skrzyżowania  
w miedźnej

Zarząd Dróg Wojewódzkich wyremontował skrzyżo-
wanie ulicy Wiejskiej w Miedźnej i Grzawie z DW 933, 
w pobliżu Urzędu Gminy.

<<<
projekt przebudowy  

ul. miodowej we frydku  
oraz ul. wiejskiej  

w miedźnej
Gmina Miedźna oraz powiat pszczyński wspólnie 
sfinansowały przygotowanie projektu przebudowy 
dróg powiatowych – ul. Miodowej we Frydku oraz 
ul. Wiejskiej w Miedźnej. Zakres prac projektowych 
inwestycji objął m.in. rozbudowę jezdni na odcinku 
4,3 km (od skrzyżowania z ul. Bieruńską w Miedźnej 
do skrzyżowania z ul. Górnośląską w Gilowicach), 
budowę chodnika czy budowę kanalizacji deszczowej. 
Projekt kosztował 278 tys. zł.
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rozbudowa budynku szkoły 
podstawowej we frydku

Inwestycja trwa. Rozbudowany obiekt ma pełnić funk-
cję 8-oddziałowej szkoły podstawowej wraz z wydzielo-
nym, 3-oddziałowym przedszkolem. Ponadto budynek 
zostanie dostosowany do obecnie obowiązujących 
przepisów przeciwpożarowych, a także do potrzeb osób 
z niepełnosprawnościami. Wartość prac to ponad 10,2 
mln zł. Gmina pozyskała dofinansowanie w wysokości 
3,5 mln zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokal-
nych. Wszystko ma być gotowe końcem 2022 roku.

<<<
zakup oczyszczaczy powietrza  

do sześciu przedszkoli gminnych

<<<
dotacja dla parafii rzymskokatolickiej 

św. klemensa w miedźnej w celu 
przeprowadzenia 

prac konserwatorskich przy 
obrazie „święty klemens”

całkowity koszt: 20 000 zł
<<<

malowanie sal w lo gilowice

<<<
podniesienie jakości edukacji 

przedszkolnej w gminie miedźna
30 nowych miejsc przedszkolnych dla dzieci pojawiło 
się dzięki inwestycji, w której część pomieszczeń szkoły 
w Miedźnej została zaadaptowana na przedszkole. 
Utworzono dwie sale przedszkolne, jadalnia została 
dostosowana wzrostem do dzieci, powstały sala do 
terapii gimnastyki korekcyjnej, szatnia, pomieszczenia 

dla pracowników oraz salka do neurologopedii. Zostały 
również przebudowane schody zewnętrzne wejściowe 
do budynku przedszkola, a także wykonana pochylnia 
dla osób niepełnosprawnych.

całkowity koszt: 595 897,85 zł
<<<

przebudowa sieci 
wodno-kanalizacyjnej przy ul. 

górniczej w woli

W związku z planowaną budową bardzo długo wycze-
kiwanego parkingu dla mieszkańców przy ul. Górniczej 
w Woli, przed rozpoczęciem robót przebudowano sieć 
wodno-kanalizacyjną.

<<<
modernizacja systemu ogrzewania 

w sp nr 2 w woli – rekuperacja

całkowity koszt: 124 334,55 zł
<<<

wymiana systemu  
oświetleniowego – modernizacja 

oświetlenia dróg, ulic i placów na 
terenie gminy miedźna – obręb wola 

w roku 2021

Wymiana oświetlenia obejmuje 507 sztuk opraw oświet-
leniowych, 406 słupów w złym stanie technicznym, zde-
montowane zostały 32 słupy betonowe wraz z oprawami. 
Nowe oprawy są ze źródłem oświetlenia typu LED.

całkowity koszt: 2 387 653,93 zł
wartość pozyskanego dofinansowania: 

820 894,59 zł

audyt oświetleniowy  
dla całej gminy

Na zlecenie gminy przygotowany został audyt oświet-
lenia zewnętrznego wszystkich miejscowości naszej 
gminy. Jest on wykonany w ramach zadania pn.: 
„Dokumentacja techniczna przebudowy oświetlenia 
(MASTERPLAN) z audytem energetycznym w Gmi-
nie Miedźna”. Zgodnie z zapisem w audycie będzie 
jednorodny charakter oświetlenia w całej gminie. 
Będą to lampy w technologii LED, gdzie priorytetem 
w realizowaniu założeń jest osiągnięcie maksymalnie 
wysokich parametrów oświetlenia przy maksymalnych 
oszczędnościach poborów. Łącznie na terenie gminy 
zostaną wymienione 1243 oprawy. Jeśli wszystko 
pójdzie zgodnie z planem (nie będzie przeszkód 
chociażby w postaci pandemii czy też kompletownia 
dokumentacji) zadanie powinno zostać zakończone 
w 2022 roku.

<<<
projekt przebudowy ul. pszczyńskiej 

w woli
Gmina Miedźna wspólnie z powiatem pszczyńskim 
finansują przygotowanie projektu przebudowy drogi 
powiatowej – ul. Pszczyńskiej w Woli, na odcinku od 
skrzyżowania z ul. Kopalnianą do skrzyżowania z ul. 
Oświęcimską. Planowane prace mają objąć ok. 2,5-
kilometrowy odcinek drogi. Wykonawca ma czas do 
początku listopada 2022 roku na opracowanie projektu. 
Wartość prac to ok. 160 tys. zł.

<<<
remont ul. zielonej w górze

Gmina Miedźna otrzymała dofinansowanie w ramach 
programu wsparcia budowy dróg dojazdowych do 
gruntów rolnych. Dzięki temu ul. Zielona w Górze 
zostanie wyremontowana.

<<<
nowe ławki w woli

Wyremontowane przez GZGK ławeczki znalazły nowe 
miejsce. Stanęły przy łączniku ulic Lipowej i Przemy-
słowej w Woli.

<<<
budowa przejścia dla pieszych  

przy sp nr 1 w woli
Gmina Miedźna stara się o realizację tej inwestycji 
wspólnie z powiatem pszczyńskim. Dzięki działaniom 
wójta oraz starosty udało się pozyskać dofinansowanie 
na realizację zadania z Rządowego Funduszu Rozwoju 
Dróg, w wysokości 136 tys. zł. Pozostałe środki wyłożą 
gmina Miedźna oraz powiat pszczyński.

<<<
malowanie podbitki dachowej  

w przedszkolu w górze
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malowanie sal w przedszkolu w górze
<<<

modernizacja pomieszczeń biurowych 
przy ul. poprzecznej 1 w woli

Trwa modernizacja pomieszczeń biurowych na 
I piętrze. Zostanie tam przeniesiony Zespół Oświaty 
i Wychowania.

<<<
cyklinowanie parkietów i malowanie 

sali w przedszkolu nr 2 w woli

<<< 
nowe oznakowanie 

i poprawa bezpieczeństwa w woli
Nowe oznakowanie pionowe i poziome pojawiło się 
na drogach wewnętrznych: ul. Cisowa, Klonowa, Aka-
cjowa, Dębowa, Słoneczna, Sosnowa. Zamontowano 
też progi zwalniające. Na ul. Szkolnej oraz Mokrej 
w Woli pojawiły się nowe lustra. Na ul. Oświęcimskiej 
wymalowano oznakowanie poziome, a na ul. Górni-
czej pojawiło się m.in. miejsce parkingowe dla osoby 
niepełnosprawnej .

<<<
wymiana jacuzzi na krytej pływalni

W miejsce wysłużonej ponad 17-letniej wanny została 
zamontowana nowa.

<<<
budowa wiaty grillowej 

na zapadzi w górze
Inwestycja jest realizowana dzięki dofinansowaniu 
Inicjatywy Sołeckiej – terenu rekreacyjnego wraz 
z wiatą grillową na terenie Zapadzi w Górze.

inwestycje 
zrealizowane w ramach 

funduszu sołeckiego
frydek

<  Doposażenie placu zabaw we Frydku przy ul. Poto-
kowej (16 800 zł)

<  Montaż dwóch punktów oświetlenia ulicznego na ul. 
Dębowej i Nowa Wieś we Frydku (1 900 zł)

<  Wymiana bramek na boisku sportowym we Frydku 
(6 999,93 zł)

<  Zakup strojów dla zespołu „Swojanie” (13 000 zł)
<  Wykonanie instalacji nawadniania boiska sportowe-

go we Frydku przy ul. Sportowej (24 969 zł)
<  Zakup strojów dla zespołu „Swojanie” (5 000 zł)
<  Zakup sprzętu ratowniczego dla OSP Gilowice (9 

900 zł)
<  Wykonanie monitoringu wizyjnego na placu zabaw 

we Frydku przy ul. Potokowej (3 764,80 zł)

góra
<  Dobudowa 5 szt. lamp wraz z zasilaniem w Górze 

przy ul. Poznańskiej (14 760 zł)
<  Dobudowa 4 szt. lamp wraz z zasilaniem w Górze 

przy ul. Długiej (10 947 zł)
<  Doposażenie placu zabaw w Górze przy ul. Parkowej 

(9 768 zł)
<  Zakup sprzętu sportowego na plac zabaw (3 600 zł)
<  Dobudowa 1 sztuk lampy wraz z zasilaniem w Górze 

przy ul. Zbożowej (1 353 zł)
<  Dobudowa 1 sztuk lampy wraz z zasilaniem w Górze 

przy ul. Długiej (4 249,40 zł)
<  Zakup kosiarki samojezdnej dla AKS Nadwiślan 

Góra (15 500 zł)
<  Doposażenie OSP Góra (5 934,84 zł)

gilowice
<  Zakup namiotu i parzalnika dla sołectwa Gilowice 

(5 766,51 zł)
<  Zakup sprzętu dla OSP Gilowice (8 000 zł)
<  Modernizacja oświetlenia boiska sportowego w Gilo-

wicach (24 825,10 zł)
<  Modernizacja oświetlenia boiska sportowego w Gilo-

wicach – etap II (22 000 zł)
<  Wykonanie monitoringu wizyjnego na budynku 

wielofunkcyjnym w Gilowicach (10 300,00 zł)
<  Montaż klimatyzacji w Sali przy ul. Korfantego 70 

w Gilowicach (6 027 zł)
<  Remont części ogrodzenia na placu zabaw w Gilo-

wicach (4 764,80 zł)

grzawa
<  Rozbudowa oświetlenia ulicznego przy ul. Zielon-

kówka w Grzawie (1 476 zł)
<  Zakup 3 tablic z mapą sołectwa Grzawa (6 000 zł)
<  Zakup namiotów na potrzeby sołectwa Grzawa 

(2 000 zł)
<  Poprawa stanu technicznego gminnych dróg grunto-

wych, utwardzonych – ul. Zielonkówka i ul. Księża 
(5 412 zł)

<  Doposażenie OSP Miedźna (4 999,95 zł)
<  Zakup ozdób świątecznych na potrzeby sołectwa 

(1 190 zł)
<  Dofinansowanie Dożynek Sołeckich (3 000 zł)
<  Zakup projektora multimedialnego i ekranu na 

potrzeby sołectwa (4 500 zł)
<  Zakup warników i termosów sołectwa Grzawa (1 

000 zł)
<  Dofinansowanie remontu budynku komunalnego 

przy boisku w Miedźnej (3 262,95 zł)
<  Zagospodarowanie i doposażenie placu zabaw i tere-

nów sołeckich (15 375 zł)

miedźna
<  Wymiana ogrodzenia przy Gminnym Przedszkolu Pub-

licznym im. Marii Kownackiej w Miedźnej (25 830 zł)
<  Doposażenie placu zabaw przy ulicy Leśnej w Miedź-

nej (5 904 zł)
<  Zakup termosów elektrycznych (2 176,61 zł)
<  Zakup paczek na „Spotkanie z Mikołajem” dla dzieci 

z sołectwa Miedźna (4 914 zł)
<  Dofinansowanie remontu budynku komunalnego 

przy boisku w Miedźnej (19 999,94 zł)
<  Zakup altany na plac zabaw (2 176,61 zł)
<  Zakup koszy na śmieci – 5 szt. (2 576,85 zł)
<  Wykonanie usługi polegającej na wycince drzew na 

ul. Wiejskiej przy boisku (7 000 zł)
<  Zakup rękawic ochronnych dla OSP w Miedźnej 

(1 000 zł)
<  Zakup toalety na boisko Orlik (2 450 zł)
<  Zakup paczek na spotkanie z Mikołajem dla dzieci 

z sołectwa Miedźna (5 234,80 zł)

wola
<  Doposażenie Placu Zabaw i Gier w Woli przy ulicy 

Szkolnej w dodatkowe elementy do zabaw (17 958 
zł)

<  Doposażenie OSP Wola (18 825,09 zł)
<  Zakup iluminacji świetlnych, świątecznych na latar-

nie w Woli (38 929,50 zł)

wola i
<  Przebudowa drogi w pasie drogowym ulicy Gór-

niczej w Woli polegająca na budowie chodnika 
(29 835 zł)

<  Doposażenie OSP Wola (4 000 zł)
<  Doposażenie LKS „Sokół” Wola (4 919,92 zł)
<  Modernizacja ulicy Górniczej w Woli pomiędzy 

blokami 8, 11, 12, 13 (43 287,27 zł)

wola ii
<  Przebudowa chodnika na ulicy Słonecznej (30 825,10 zł)
<  Doposażenie OSP Wola (4 000 zł)
<  Doposażenie LKS „Sokół” Wola (3 986 zł)
<  Zakup kosy spalinowej, przyczepki i odkurzacza 

(5 000 zł)
<  Zakup obuwia dla OSP Wola (1 944 zł)
<  Przebudowa chodnika przy ulicy Cisowej w Woli 

(40 590,00 zł)
<  Wykonanie parku do ćwiczeń Street Workout w Woli 

(39 991 zł)

zakupy i prace  
modernizacyjne  

w domach socjalnych
dom socjalny we frydku

Zakupiono sprzęt: zmywarka kapturowa wraz z tech-
nologią, kotary na scenę, generator pary, karnisze 
na klatkę schodowa, kinkiety na salę, lustra, zestaw 
wypoczynkowy do holu, wózek do mycia podłóg 
z mopem, krzesełko do karmienia dzieci, dozownik 
płynu do dezynfekcji, pojemniki termoizolacyjne do 
kostek lodu.
Pomalowano salę, klatkę schodową i hol, zamontowano 
panele podłogowe na scenie, wymieniono drzwi do 
kuchni, magazynku i wyjścia ewakuacyjnego, gniazd-
ka i kontakty elektryczne. Wymieniono rozdzielnię 
liczników bezpiecznikowych oraz zabezpieczenie 
główne, pomalowano pomieszczenia użytkowane przez 
LKS, zamontowano podlicznik wody, wykonano prace 
naprawcze na dachu.

dom socjalny w górze
Zakup zmywarki kapturowej wraz z technologią, 
wózka do mycia podłóg z mopem, generatora pary, 
krzesełka do karmienia dzieci. Zakup dozownika 
płynu do dezynfekcji, pojemników termoizolacyjnych 
do kostek lodu.
Pomalowano kuchnię i zaplecze kuchenne, wymieniono 
tablicę licznikowo-bezpiecznikową i założono plomby 
na urządzeniu pomiarowo-rozliczeniowym, wykonano 
czyszczenie kanalizacji. Pomalowano ścianę na sali 
widowiskowej.

dom socjalny w grzawie
Zakup zmywarki kapturowej wraz z technologią, 
generatora pary, wózka do mycia podłóg z mopem, 
krzesełka do karmienia dzieci. Zakup parownicy 
Karcher, wkładów i szczotek do parownicy, dozownika 
płynu do dezynfekcji, pojemników termoizolacyjnych 
do kostek lodu.
Wykonano renowację parkietu w sali widowiskowej, 
pomalowano mała salkę i położono wykładzinę w salce, 
naprawiono klimatyzację w sali widowiskowej. Poma-
lowano korytarz i wc.

dom kultury w woli
Zakupiono sprzęt: zmywarka kapturowa wraz z tech-
nologią, generator pary, rolety wewnętrzne na salę 
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wielofunkcyjną, kotary na scenę sali widowiskowej, 
szafy metalowe z nadstawkami, lambrekiny do sali 
widowiskowej, dekoracje okienne na salę wielofunkcyj-
ną, zakup wózka do mycia podłóg z mopem, krzesełka 
do karmienia dzieci. Zakupiono sprzęt: parownica 
Karcher, wkłady i szczotki do parownicy, nakładki 
na schody sceny, zestaw komputerowy, osłony na 
biurka, pojemniki termoizolacyjne do kostek lodu, 
dozownik płynu do dezynfekcji, mechanizm sznur-
kowy do kotar, szafki do wc, kurtyny led do dekoracji 
świątecznej budynku, drzwi – wejście na scenę, sprzęt 
– nagłośnieniowy, oświetleniowy i multimedialny 
współfinansowany ze środków MKiD (modernizacja 
DK w Woli etap 3).

Pomalowano salkę wielofunkcyjną i korytarz, 
wymieniono płytki podłogowe w kuchni przy salce 
wielofunkcyjnej, wykonano toaletę przy zapleczu 
kuchennym. Przeprowadzono roboty malarsko-
remontowe sali widowiskowej, wymieniono zawory 
gazowe, wymieniono zawory grzejników, naprawiono 
instalację elektryczną klimatyzatorów, naprawiono 
kserokopiarkę, pomalowano klatkę schodową kory-
tarz i wc w części biurowej budynku, zamontowano 
wentylator w łazience zaplecza kuchennego.

centrum kultury w woli
Zakup haka na worek treningowy i drabiny gimna-
stycznej na zajęcia kickboxingu. Zakupiono sprzęt: 

dozownik płynu do dezynfekcji, termometr, gwiazda 
led i choinka wraz z oświetleniem, przydrzwiowe 
tabliczki informacyjne, roleta zamykająca pomiesz-
czenie szatni.
Wymieniono drzwi ewakuacyjne, akumulatory 
i detektory ruchu w systemie alarmowym, przebu-
dowano układ pomiarowy licznika energii, zmo-
dernizowano główny wyłącznik przeciwpożarowy, 
wykonana została instrukcja bezpieczeństwa poża-
rowego. Wykonano remont oświetlenia awaryjnego, 
pomalowano korytarz na I piętrze budynku oraz 
przedsionek i barek, pomalowano stolarkę okienną 
i barierki schodów awaryjnych, przeprowadzono 
remont schodów zaplecza.

radni Viii kadencji rady gminy miedźna

<  Andrzej Kempny – Przewodniczący Rady Gminy 
Miedźna

<  Adam Wojtala – Wiceprzewodniczący Rady Gminy 
Miedźna; Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospo-
darczego, Budżetu i Finansów

<  Tomasz Nycz – Wiceprzewodniczący Rady Gminy 
Miedźna; Przewodniczący Komisji Samorządu, 
Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

<  Zofia Białoń – Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej
<  Mateusz Moczulski – Przewodniczący Komisji 

Kultury, Sportu i Młodzieży od 23.02.2021 r.
<  Andrzej Painta – Przewodniczący Komisji Skarg, 

Wniosków i Petycji
<  Józefa Waliczek – Przewodnicząca Komisji Oświaty 

i Spraw Społecznych
<  Łukasz Banaś – Przewodniczący Komisji Kultury, 

Sportu i Młodzieży do 23.02.2021 r.
<  Piotr Biszkant
<  Marek Gruszka
<  Jan Nowak
<  Michał Przewoźnik
<  Henryk Rozmus
<  Janusz Starzec (od 23.11.2018 r. do 22.12.2020 r.; od 

22.06.2021 r. – obecnie)
<  Mariusz Wojtala

komisje rady gminy miedźna

<  Komisja Rewizyjna: Zofia Białoń – Przewodnicząca 
Komisji, Piotr Biszkant, Mateusz Moczulski, Andrzej 
Painta

<  Komisja Skarg, Wniosków i Petycji: Andrzej Painta 
– Przewodniczący Komisji, Łukasz Banaś, Mateusz 
Moczulski

<  Komisja Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finan-
sów: Adam Wojtala – Przewodniczący Komisji, 
Łukasz Banaś, Zofia Białoń, Marek Gruszka, 
Andrzej Kempny, Tomasz Nycz, Józefa Waliczek, 
Adam Wojtala, Mariusz Wojtala

<  Komisja Kultury, Sportu i Młodzieży: Mate-
usz Moczulski – Przewodniczący Komisji (od 
23.02.2021 r. – obecnie), Łukasz Banaś – Prze-
wodniczący Komisji (do 23.02.2021 r.), Jan Nowak, 
Henryk Rozmus, Józefa Waliczek (do 29.10.2019 
r.), Janusz Starzec (od 23.11.2018 r. do 22.12.2020 
r.; od 22.06.2021 r. – obecnie)

<  Komisja Samorządu, Gospodarki Komunalnej 
i Ochrony Środowiska: Tomasz Nycz – Przewodni-
czący Komisji, Jan Nowak, Andrzej Painta, Michał 

Przewoźnik, Henryk Rozmus, Adam Wojtala, 
Mariusz Wojtala

<  Komisja Oświaty i Spraw Społecznych: Józefa 
Waliczek – Przewodnicząca Komisji, Zofia Bia-
łoń, Piotr Biszkant, Marek Gruszka, Jan Nowak, 
Janusz Starzec (od 23.11.2018 r. do 22.12.2020 r.; 
od 22.06.2021 r. – obecnie)

półmetek kadencji rady gminy 
(23.11.2018 – 31.05.2021) 
w liczbach

<  Posiedzeń Rady Gminy:  34
<  Podjętych uchwał:  265
<  Posiedzeń Komisji Rewizyjnej:  28
<  Posiedzeń Komisji Skarg, Wniosków i Petycji:  14
<  Posiedzeń Komisji Rozwoju Gospodarczego, 

Budżetu i Finansów:  22
<  Posiedzeń Komisji Kultury, Sportu i Młodzieży:  13
<  Posiedzeń Komisji Samorządu, Gospodarki 

Komunalnej i Ochrony Środowiska:  17
<  Posiedzeń Komisji Oświaty i Spraw  

Społecznych:  23
<  Wspólnych posiedzeń wszystkich komisji:  17

podsumowanie 2,5 roku pracy 
VIII KADENCJI RADY GMINY MIEDŹNA

Rada Gminy wraz z władzami gminy Miedźna podczas jednej z pierwszych sesji w tej kadencji
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nowe władze gminnego za-
kładu gospodarki komunalnej 
rozpoczęły pracę zastając spółkę 
w trudnej sytuacji finansowej. uda-
ło się jednak wprowadzić szereg 
rozwiązań, dzięki którym kondycja 
finansowa poprawiła się, a jed-
nocześnie przeprowadzić liczne 
inwestycje w zakresie infrastruktu-
ry wodociągowej i kanalizacyjnej.

rok 2019
infrastruktura wodociągowa
(238 247,89 zł)
<  budowa sieci wodociągowej wraz 

z przyłączami do posesji w Górze, 
ul. Sportowa,

<  dokończenie budowy sieci wodociągo-
wej we Frydku, ul. Myśliwska,

<  budowa przyłączy wodociągowych do 
granicy posesji,

<  montaż stacji dozowania preparatu 
SeaQuest w przepompowni wody 
w Górze,

<  montaż stacji dozowania podchlory-
nu sodu na Stacji Uzdatniania Wody 
w Gilowicach (zestaw dozujący wraz 
z zabudową pompy),

<  wymiana złoża na Stacji Uzdatniania 
Wody w Gilowicach,

<  zakup dwóch pomp do zestawów 
hydroforowych.

infrastruktura kanalizacyjna
(230 553,90 zł)
<  budowa przyłączy kanalizacyjnych 

do granicy posesji,
<  wykonanie części dokumentacji pro-

jektowej na przerzut ścieków z aglo-
meracji Miedźna do oczyszczalni 
Promlecz,

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

<  czyszczenie przepompowni ścieków 
Wola I (100 m3) oraz sieci kanaliza-
cyjnej na terenie Woli, ul. Górnicza, 
Cisowa, Leśna (łącznie 1 596 m),

<  zakup pomp w celu doposażenia 
przepompowni na sieci kanaliza-
cyjnej oraz do prasy osadu (łącznie 
7 szt.),

<  dokończenie budowy elektroenerge-
tycznej linii kablowej SN dla zasilania 
oczyszczalni Promlecz oraz SUW.

rok 2020
infrastruktura wodociągowa
(484 891,81 zł)
<  wykonanie projektu sieci wodociągo-

wej Wola, ul. Kwiatowa,
<  wymiana złoża na Stacji Uzdatniania 

Wody w Gilowicach,
<  zakup pompy dozującej NaOH na 

SUW Gilowice,
<  budowa sieci wodociągowej o długości 

102 m w celu połączenia sieci znajdu-
jącej się w Gilowicach, ul. Piaskowa 
z siecią znajdującą się w Górze, ul. 
Złote Łany,

<  wymiana przyłącza z rur stalowych 
na rury PE do budynków położonych 
w Woli – ul. Słoneczna,

<  zakup sprzętu laboratoryjnego służą-
cego do prowadzenia wewnętrznego 
monitoringu parametrów jakości 
wody – fotometr,

<  zakup aparatu do nawiercania,
<  zakup kolumny filtracyjnej na SUW 

Gilowice,
<  przeprowadzenie remontu sieci wodo-

ciągowej Międzyrzecze – Wola,
<  budowa komory wodomierzowej 

w Woli,
<  zakup wodomierzy,
<  odpłatne przejęcia trzech przyłączy 

wodociągowych o łącznej długości 
550,5 m,

<  zwiększenie średnicy przyłączy budo-
wanych na zlecenie – wskutek wykona-
nych zleceń i poniesienia dodatkowych 
kosztów powiększono sieć wodociągową 
na terenie gminy o ok. 1500 m.

infrastruktura kanalizacyjna 
(508 715,96 zł)
<  wykonanie części dokumentacji pro-

jektowej na przerzut ścieków z aglo-
meracji Miedźna do oczyszczalni 
Promlecz i pozyskanie zezwoleń,

<  czyszczenie przepompowni ścieków 
Wola I i Wola II oraz sieci kanaliza-
cyjnej na terenie Woli – osiedle Wola 
I i Wola II,

<  zakup pomp (3 szt.) w celu doposa-
żenia przepompowni na sieci kana-
lizacyjnej,

<  budowa 11 przyłączy kanalizacyjnych 
do granicy posesji o łącznej długości 
200 m,

<  remont istniejącej przepompowni 
ścieków oraz budowa przepompowni 
pomocniczej w Górze ul. Wiejska,

<  zakończenie budowy przyłącza kana-
lizacyjnego Wola ul. Pszczyńska,

<  odcinkowa wymiana kolektora ścieko-
wego tłocznego (100 m) doprowadza-
jącego ścieki z przepompowni ścieków 
Wola II do oczyszczalni Promlecz,

<  remont budynku socjalnego na 
oczyszczalni Promlecz i doposażenie 
go zgodnie z wymogami BHP,

<  korytowanie i utwardzenie drogi 
dojazdowej oraz wykonanie ogro-
dzenia i przesuwnej bramy wjazdowej 
na oczyszczalnię Promlecz,

<  wywóz nadmiernego osadu zalegającego 
na dnie stawu napowietrzania ścieków na 
oczyszczalni Lemna oraz osadu z oczysz-
czalni Promlecz – łącznie 1 020 ton,

<  remont prasy osadu oraz generalny 
remont budynku (tj. wymiana kon-

strukcji i pokrycia dachu, stolarki 
zewnętrznej, wentylacji pomieszczeń, 
docieplenie ścian i położenie elewacji, 
budowa instalacji wodociągowej, elek-
trycznej oraz odprowadzającej wody 
odciekowe) w celu umieszczenia w nim 
prasy osadu oraz utworzenie trzysta-
nowiskowego miejsca posadowienia 
kontenerów transportowych w których 
gromadzony jest osad.

rok 2021
infrastruktura wodociągowa
<  zakup dwóch urządzeń do monitoro-

wania jakości wody,
<  wymiana infrastruktury wodnej na 

ul. Krótkiej w Górze,
<  wymiana infrastruktury wodnej na 

ul. Długiej w Górze,
<  wymiana infrastruktury wodnej na 

ul. Kwiatowej w Woli,
<  wymiana infrastruktury wodnej na 

ul. Cmentarnej w Górze.

infrastruktura kanalizacyjna
<  modernizacja infrastruktury wyko-

rzystywanej do obróbki osadów 
ściekowych w oczyszczalni ścieków 
Promlecz w Woli,

<  remont budynku oczyszczalni ście-
ków Promlecz w Woli wraz z oto-
czeniem,

<  wymiana infrastruktury kanalizacyj-
nej na ul. Górniczej w Woli.

pozostałe inwestycje:
<  postawienie kolorowych, żeliwnych 

hydrantów w kilku miejscach w gmi-
nie (w okolicy przedszkoli),

<  zakup ciągnika Kubota L2602 wraz 
z kosiarką bijakową zbierającą z wyso-
kim wysypem oraz kosiarką bijakową 
na wysięgniku, zakup zamiatarki do 
czyszczenia ulic.

PRACE WYKONANE PRZEZ GMINNY ZAKŁAD GOSPODARKI 
KOMUNALNEJ SP. Z O. O. W GILOWICACH
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Moc wydarzeń i atrakcji!
półmetek kadencji w gminie miedźna to nie tylko szereg ważnych inwestycji zrealizowanych dla dobra mieszkańców. to także wartościowe, 

ciekawe oraz piękne wydarzenia kulturalne, imprezy sportowe, a także projekty oświatowe. oto te najważniejsze!

Miedźna dla Niepodległej – w gminie Miedźna bar-
dzo odświętnie obchodzimy Święto Niepodległości. 
Organizowane są spotkania, koncerty, wystawy i inne 
wydarzenia, które mają na celu podkreślić nasze przy-
wiązanie do niepodległości.

Dożynki Gminne z Zespołem Pieśni i Tańca „Śląsk” 
– jeden z największych zespołów folklorystycznych 
w kraju podczas tegorocznych dożynek w Miedźnej 
zaprezentował program „A to Polska właśnie”, z udzia-
łem chóru, baletu i orkiestry.

Orszak Trzech Króli – niezwykłe wydarzenie organizo-
wane 6 stycznia. Mieszkańcy przechodzą w barwnym 
orszaku ulicami gminy. W 2020 roku po jego zakoń-
czeniu zorganizowano wspaniały koncert świąteczny 
„Krzywa Alternatywa i Przyjaciele” w kościele pw. 
Matki Bożej Piekarskiej w Woli.

Gminny Konkurs Kulinarny „Nasze kulinarne dziedzictwo” 
– coroczny konkurs kulinarny z udziałem Kół Gospodyń 
Wiejskich z gminy Miedźna, podczas którego nasze gospody-
nie serwują pyszne, tradycyjne śląskie potrawy. Wydarzenie 
zdobyło w tym roku wyróżnienie w konkursie „Piękna wieś 
województwa śląskiego” w kategorii „Najlepsze przedsię-
wzięcie popularyzujące tradycje, obrzędy i zwyczaje”.

Koncert zespołu AMEN AdoraMus Emigranci Naj-
wyższemu – wspaniałe widowisko w wykonaniu grupy 
prowadzonej przez Romana Licznerskiego odbyło 
się w kościele pw. Matki Bożej Piekarskiej w Woli 
w 2019 roku.

Spektakl „Kiszyni kapusty” w wykonaniu Amatorskiej 
Grupy Teatralnej z Woli (reż. Bronisława Niesyto) – nagro-
dzony III miejscem w konkursie „Piękna wieś województwa 
śląskiego” w kategorii: „Najlepsze przedsięwzięcie popula-
ryzujące tradycje, obrzędy i zwyczaje” w 2020 roku.

Śląskie Śpiewanie w Woli – Gminny Ośrodek Kultury 
jest jednym ze współorganizatorów prestiżowego 
Regionalnego Przeglądu Pieśni „Śląskie Śpiewanie”. 
W Woli odbywają się eliminacje rejonowe, których 
laureaci kwalifikują się do kolejnego etapu.

Spotkania ze św. Mikołajem – Gminny Ośrodek Kultury 
oraz Rady Sołeckie wraz z sołtysami zawsze na początku 
grudnia organizują spotkania dla najmłodszych mieszkań-
ców gminy ze św. Mikołajem. Są piękne występy, dużo 
radości oraz prezenty. W trakcie pandemii święty odwiedzał 
dzieci w specjalnym ekspresie polarnym, który przyjechał 
do wszystkich miejscowości.

Indywidualne Mistrzostwa Polski w skacie – dwukrot-
nie gmina Miedźna miała zaszczyt być gospodarzem 
tej najważniejszej imprezy skaciorzy w kraju, w 2019 
i 2021 roku. Najlepsi zawodnicy spotkali się na hali 
sportowej w Gilowicach.

Atrakcje w trakcie wakacji oraz ferii zimowych – pod-
czas przerwy od nauki, letniej oraz zimowej, uczniowie 
nie mogą się nudzić! W tym czasie GOK, GOSiR, 
biblioteka oraz placówki oświatowe oferują szereg 
ciekawych wycieczek, zajęć czy spotkań.

Nasza Telewizja – samorządowcy, pracownicy Urzędu 
Gminy czy jednostek organizacyjnych, przedstawiciele 
lokalnych organizacji, osoby związane z gminą Miedźna 
przygotowały wyjątkowy spektakl kabaretowy. Można go 
było zobaczyć w maju i czerwcu w Domu Kultury w Woli.

Kiermasze pomocowe – mieszkańcy gminy chętnie 
angażują się w akcje charytatywne na rzecz chorych 
dzieci. W naszej gminie odbywają się kiermasze, pod-
czas których można nabyć wspaniałe ciasta, swojskie 
wyroby, rękodzieło i wiele innych, pomagając jedno-
cześnie potrzebującym.
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więcej o wydarzeniach i imprezach, które odbyły się w gminie miedźna we wrześniu 
napiszemy w listopadowym numerze „gminnych spraw”. gazeta ukaże się w sklepach 5 listopada!

22 września w domu socjalnym w grzawie 
odbyło się piękne spotkanie par z gminy 
miedźna, które w tym roku świętują złote, 
diamentowe oraz żelazne gody.

Wspaniałych jubileuszy zasłużonym parom gratulowali 
wójt Jan Słoninka oraz Andrzej Kempny, przewodni-
czący Rady Gminy. Wyrazili słowa uznania stwier-
dzając, że jubilaci – pełni doświadczenia i mądrości 
życiowej – mogą być dla nas przykładem.

Parom, które obchodzą w tym roku 50-lecie pożycia 
małżeńskiego wójt wręczył medale przyznane przez 
Prezydenta RP. Dla wszystkich wystąpiła Młodzieżo-
wa Orkiestra Dęta „Silenzio” z Woli. To było piękne 
spotkanie, pełne wspomnień i refleksji!

złote gody – 50-lecie zawarcia małżeństwa 
świętują w 2021 roku: Marta i Józef Anteccy, 
Krystyna i Franciszek Anteccy, Halina i Jan Gocowie, 
Lidia i Zygmunt Gocowie, Maria i Franciszek Górczo-
kowie, Małgorzata i Alojzy Gwoździowie, Grażyna 
i Radosław Klimkowscy, Barbara i Jan Kuszkowie, 
Irena i Józef Machnowie, Rozalia i Adam Madejscy, 
Jadwiga i Kazimierz Maślankowie, Wanda i Edward 
Miętkowie, Anna i Aleksander Nogowie, Urszula 
i Henryk Piłatykowie, Halina i Jerzy Pirógowie, Zofia 
i Paweł Rakowscy, Halina i Czesław Sawiccy, Geno-
wefa i Józef Skarboniowie, Maria i Kazimierz Smęt-
kowie, Jadwiga i Teofil Smutkowscy, Elżbieta i Jan 
Sojkowie, Zofia i Roman Solochowie, Bogusława 
i Stefan Suchodolscy, Halina i Kazimierz Świadkowie, 

Marianna i Ryszard Świciowie, Teresa i Józef Tkaczo-
wie, Maria i Franciszek Urbańczykowie, Katarzyna 
i Czesław Urbańczykowie, Ewa i Adam Wawro.

diamentowe gody – 60-lecie zawarcia mał-
żeństwa świętują w 2021 roku: Genowefa i Teofil 
Bratkowie, Agnieszka i Franciszek Chowaniec, 
Marta i Włodzimierz Gwoździowie, Jadwiga i Józef 
Wąskowie, Maria i Ludwik Żurkowie, Elżbieta i Kazi-
mierz Żyłowie.

żelazne gody – 65-lecie zawarcia małżeństwa 
świętują w 2021 roku: Maria i Jan Gwoździowie, 
Teresa i Stefan Michalikowie, Maria i Ludwik Nyczo-
wie, Marta i Władysław Opołkowie.

Mogą być dla nas przykładem!


