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obwodnica
liczbachw

Nowa obwodnica będzie miała           rond.

Łączna długość to blisko

Powstaną           wiadukty, jeden nad linią kolejową Leszno-Jarocin,

drugi nad drogą krajową nr 12, oraz       most na rzece Stara Kania.
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7m.8,4km       , a szerokość to

Wzdłuż naszej obwodnicy powstaną m.in. chodnik,

         ścieżka pieszo-rowerowa, zatoki autobusowe.



str.3

                        rodzy Mieszkańcy,
obwodnica była przez lata w Gostyniu głównym tematem debaty 
publicznej, ale także rozmów mieszkańców. Wszyscy wiemy jak 
bardzo ich potrzebujemy. Teraz to słowo odmieniane przez wszyst-
kie przypadki zaczyna stawać się rzeczywistością. 31 marca 2018 
roku Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich ogłosił przetarg na 
budowę tak wyczekiwanej przez nas drogi. To wydarzenie jest 
konsekwencją wieloletnich starań, w które zaangażowanych było 
wiele osób: aktywni mieszkańcy, radni, władze miasta i powiatu, w 
końcu władze województwa. Wszyscy możemy być dumni, że udało 

się doprowadzić do zakończenia etapu planowania i rozpoczęcia etapu wyłonienia wykonawcy.
Jeszcze kilka lat temu rozpoczęcie budowy obwodnic wydawało się niemożliwe. Zaplanowany przed 2010 
rokiem wspólny fragment obwodnicy drogi wojewódzkiej i drogi krajowej powodował problem z realiza-
cją obu zadań. Sytuacja wydawała się bez wyjścia. Wtedy w gminnych planach pojawiło się rozwiązanie 
- zdecydowano o budowie ul. Europejskiej. Był to maleńki kroczek, który jednak pozwolił nam na wyko-
nanie kolejnych. Dzięki wybudowaniu ul. Europejskiej mogliśmy zacząć planować połączenie drogowe 
między obwodnicą drogi wojewódzkiej, a nowym łącznikiem. Pamiętam, że gdy ten pomysł zrodził się w 
ratuszu, zyskał wsparcie ze strony ówczesnego Starosty Andrzeja Pospieszyńskiego i ówczesnego Wójta 
Gminy Piaski Zenona Normana. Pamiętam, jak przedstawialiśmy ten pomysł i namawialiśmy Marszałka 
Województwa do jego realizacji. Wtedy słusznie czuliśmy, że po wielu latach sporów, analiz i planów, 
możemy doprowadzić do szczęśliwego �nału. Przez 8 kolejnych lat wykonana została ogromna praca. 
Kilkadziesiąt spotkań na szczeblu wojewódzkim, przygotowanie dokumentacji łącznika, wielomiesięczne 
problemy z wydaniem decyzji środowiskowej, wreszcie przekonanie radnych Sejmiku Wojewódzkiego o 
zasadności przeznaczenia 100 mln zł na budowę obwodnicy Gostynia.
Dzisiaj wydaje się, że jesteśmy na ostatniej prostej. Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich ogłosił przetarg 
i szuka �rmy, która wybuduje naszą obwodnicę. Jeśli wszystko potoczy się zgodnie z planami władz woje-
wództwa, już w tym roku powinniśmy poznać nazwę �rmy, a w przyszłym roku zobaczyć pierwsze maszyny 
na placu budowy. Głęboko wierzę, że tak się stanie. Liczę, że dzięki tej inwestycji uda nam się poprawić 
komfort życia wielu z nas. Znacząco ograniczymy ruch tranzytowy na ul. Wrocławskiej, Poznańskiej, 
Mostowej czy Nad Kanią. A w Gostyniu będzie po prostu bezpieczniej. Czekam, tak jak Państwo, na dzień, 
w którym wszyscy będziemy mogli po raz pierwszy pojechać obwodnicą naszego miasta. Będzie to dla 
mnie dzień zawodowej i osobistej satysfakcji. Liczę, że będzie to szczęśliwy dzień dla wszystkich naszych 
mieszkańców.
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2008 
Powstają pierwsze
plany przebiegu 
gostyńskiej obwodnicy

2009

Jest dokumentacja! 
Wybudujemy drogę łączącą 

ul. Poznańską z ul. Nad Kanią
(później zostanie nazwana

ul. Europejską)

Apelujemy do Marszałka
o rozpoczęcie prac, przekazanie pieniędzy
na budowę obwodnicy i zapisanie
jej budowy w dokumentach strategicznych
województwa

2011 

2011 Kolejny krok w dobrą stronę.
Gostyń ma pomysł
na połączenie obwodnicy
z ul. Poznańską

2012

Wybudowaliśmy 
ul. Europejską

2012 

Marszałek 
daje pierwsze pieniądze
 na naszą obwodnicę
– powstaje koncepcja

2014 

Unia Europejska
mówi TAK
dla gostyńskiej
obwodnicy

Gostyńskie Wieści z Ratusza. Informator Urzędu Miejskiego w Gostyniu
Wydawca: Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń, tel. 65 575 21 10; 
fax 65 575 21 42; e-mail: redakcja@gostyn.pl; www.gostyn.pl.  
Redaguje zespół. Redaktor naczelna: Monika Wozik,
redaktor wydania: Mariusz Konieczny
Numer zamknięto: 06.04.2018. Przedruk materiałów dozwolony za zgodą redakcji. 
Skład: Wydział Komunikacji Społecznej. Druk: Drukarnia REAL, Gostyń.



2017

2015 

2017 

Jest porozumienie.
Powstanie dokumentacja
drogi, która połączy
obwodnicę z ul. Europejską

Mamy to!
Województwo ogłosiło

 przetarg na budowę
obwodnicy Gostynia

2016 

2018 

Wicemarszałek deklaruje w ratuszu:
„Gostyń będzie miał obwodnicę”

Łącznik pomiędzy 
ul. Europejską a obwodnicą 
został zaprojektowany

Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska
wydał decyzję środowiskową, co znacząco

przybliża nas do rozpoczęcia budowy obwodnicy

droga
obwodnicydo
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