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omunikacja miejska w Gostyniu działa już od 18 lat. Od 1 stycznia 2014 roku jest
bezpłatna. Rok później, 1 stycznia 2015 roku, zaczęła funkcjonować w naszej gminie
również bezpłatna komunikacja podmiejska. Liczba pasażerów, którzy zamiast dojazdu
rowerem czy samochodem wybierają miejskie i podmiejskie autobusy, systematycznie
rośnie.

Uruchomienie bezpłatnej komunikacji
miejskiej i podmiejskiej to inicjatywa
mieszkańców, a bezpłatne przejazdy na
stałe wpisały się w obraz naszej gminy.
Liczba podróżujących systematycznie
rośnie. W całym roku 2013 podróżujących było ok. 16 tys., w 2017 liczba wzrosła do ok. 250 tys. osób rocznie. Autobusy gostyńskiej komunikacji miejskiej i
podmiejskiej pokonują miesięcznie ok.
7,5 tys. km.

Wsłuchujemy się w głosy mieszkańców,
zmieniamy lokalizację przystanków, uruchamiamy kolejne, modyfikujemy rozkład tak,
by autobusy jeździły jak najbardziej efektywnie i zaspokajały potrzeby transportowe
naszych mieszkańców. Dbamy o to, by pasażerowie podróżowali w najbardziej komfortowych warunkach. Montujemy także wiaty
przystankowe, by oczekiwanie na autobus
nie odbywało się „pod chmurką”, czy w razie
potrzeby można było usiąść.

L

Państwo

ludzie to nasza najważniejsza i największa wartość. Na poprawę jakości życia naszych
mieszkańców, realizacje ich pasji i możliwość dalszego rozwoju każdego z nas przekazaliśmy
dziesiątki milionów złotych. Jednak, by gmina Gostyń była przyjaznym miejscem do życia,
dbamy także o otaczającą nas przestrzeń. Prócz inwestycji w ludzi, inwestujemy także w infrastrukturę – drogi, chodniki, parki, tereny rekreacyjne, kanalizacje. Dzięki remontom, modernizacjom i rewitalizacji gostyńska przestrzeń staje się bardziej przyjazna dla mieszkańców.
W rozwoju gminy stawiamy na zrównoważenie inwestycji w mieście i na terenach wiejskich.
Przykładem takiego działania jest Fundusz Remontowy. Najmłodszy gostyński pomysł,
który działa w naszej gminie od kilkunastu miesięcy. W ramach Funduszu remontujemy
drogi i chodniki, a przykłady takich inwestycji można znaleźć na terenie całej gminy.
Nowego blasku nabierają główne gostyńskie ulice, ale także mniejsze gminne drogi.
W mijającej kadencji samorządu istotne były dla mnie remonty terenów rekreacyjnych i
rewitalizacja „zielonych płuc” Gostynia - parku przy pl. Karola Marcinkowskiego. Dokończyliśmy rewitalizację największego terenu zielonego w centrum miasta. Teraz przy fontannie, na parkowych ławeczkach spotkać można tłumy mieszkańców, którzy relaksują się
wśród zieleni. By miasto było przyjazne swoim mieszkańcom musi zagwarantować im możliwość atrakcyjnego spędzania wolnego czasu. Kierując się takim motto wybudowaliśmy
nowe place zabaw dla najmłodszych na głównych osiedlach – Pożegowie, Konstytucji 3
Maja i na Głogówku.
Ludzie i przestrzeń – te dwa ważne, nierozerwane
elementy składają się na to, że w gminie Gostyń żyje się
dobrze, i z dumą możemy mówić „Jestem z Gostynia”.
Jerzy Kulak
burmistrz Gostynia
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lisko 2 mln złotych dołożyła Unia Europejska do budowy kanalizacji sanitarnej w Kosowie. Na odcinku blisko 2 km wybudowano sieć grawitacyjną, a na ponad 3,7 km rurociąg tłoczny. Powstały również 2 przepompownie ścieków, a także przebudowana została część sieci
wodociągowej w tej miejscowości. Sukcesywnie rozwijamy sieć kanalizacyjną w całej gminie.
Skanalizowanie terenów wiejskich to duże obciążenie dla gminnego budżetu, dlatego przy
każdej okazji staramy się pozyskiwać na ten cel zewnętrzne wsparcie. W poprzedniej kadencji
europejskie dofinansowanie pomogło wybudować kanalizację sanitarną w Czajkowie. Sukcesywnie Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Gostyniu buduje także sieci wodociągowe i kanalizacyjne na dynamicznie rozwijającym się osiedlu Pożegowo, w jego nowej części.
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undusz Remontowy to nowość w Gostyniu. Pomysł pojawił się w ubiegłym roku i zyskał
akceptację mieszkańców. Nic dziwnego, skoro w ramach Funduszu Remontowego w ciągu 4 lat
wyremontowane zostaną wszystkie gminne chodniki i drogi, które wymagają napraw.

ul. Polna

ul. Wielkopolska

Prace ruszyły w 2017 roku. W
budżecie na ten cel zabezpieczono
milion złotych. Ostatecznie dzięki
oszczędnościom wydano na ten cel
zdecydowanie więcej niż początkowo zakładano. Co ważne Fundusz
zakłada remonty na terenie całej
gminy, nie tylko w mieście.

ul. gen. St. Taczaka

W ciągu niewiele ponad roku
nowego blasku nabrały chodniki
m.in. na ul. Emilii Plater, Wielkopolskiej, Polnej, Nowe Wrota, gen.
Stanisława Taczaka, pl. Karola
Marcinkowskiego, a także przejścia
dla pieszych między ulicami Krętą
a Marii Konopnickiej. Trwają prace
na ulicach Willowej i Robotniczej.
ul. E. Plater
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oprawa i budowa nowej infrastruktury drogowej to jedno z głównych działań samorządu
gminnego w ostatnich ośmiu latach. Fundusz
Remontowy wpisuje się również w te działania.
Dzięki pieniądzom przeznaczonym na ten cel
zmodernizowano gminne drogi w mieście i na
terenach wiejskich.

ul. Zielona

Odnowione zostały ul. Zielona, Wiśniowa i gen. Stanisława Taczaka w Gostyniu. W
ramach Funduszu Remontowego zmodernizowane zostały także gminne drogi w kilku
sołectwach. Nowe nawierzchnie pojawiły się w Bogusławkach, Ostrowie i na ul. Lipowej w Kunowie.

Ostrowo

Bogusławki
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Kunowo

ul. Wiśniowa
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rogi to nieustająco nasz priorytet. Remontujemy
istniejące, budujemy nowe, staramy się poprawiać
układ komunikacyjny miasta, tak by po Gostyniu
jeździło się jak najsprawniej. Szukamy nowych rozwiązań drogowych i wcielamy je w życie. Konsekwentnie
od 8 lat.

za
ul. Robotnic

os. Słoneczne

Stary Gostyń

Inwestujemy także w remonty i budowę mniejszych osiedlowych ulic. W ostatnich latach
wybudowaliśmy drogi na os. Słonecznym i w nowej części os. Pożegowo – ul. Zygmunta
Psarskiego, ul. Wandy Modlibowskiej, ul. Wincentego Dabińskiego. Wyremontowaliśmy
w staromiejskiej części Gostynia ul. Tkacką, a na os. Tysiąclecia ul. Robotniczą.
Nie zapominamy o sołectwach. W Starym Gostyniu wybudowaliśmy nową drogę i wyremontowaliśmy fragmenty już istniejących dróg. W Tworzymirkach i Leciejewie wykonaliśmy inwestycje drogowe dzięki pozyskanym środkom zewnętrznym. W tym roku gmina
wykonała także remont dróg w Siemowie i w Goli, a w Malewie wybudowała nową drogę.

ul. Modlibowskiej

ul. Zachodnia - rondo im. Józefa
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Zeidlera

ul. Sportowa
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Przykładem zakończenia etapu budowy nowego
układu komunikacyjnego w Gostyniu jest budowa
ronda im. Józefa Zeidlera. Rondo zamyka ciąg budowanych i remontowanych w ostatnich latach gminnych
ulic - Zachodniej, Leśnej, Sportowej i al. Kasyna
Gostyńskiego. Dzięki tym drogom Gostyń zyskał alternatywny wyjazd w stronę Leszna.

iejewo
Krajewice - Lec

ul. Dabińskiego
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ezpieczeństwo naszych mieszkańców to w Gostyniu
realne działania, a nie tylko slogan. Rozbudowaliśmy
i zmodernizowaliśmy miejski monitoring. W całym
mieście pojawiło się kilkanaście nowych kamer, a w
Komendzie Powiatowej Policji w Gostyniu doposażone zostało centrum nadzoru.
Dla poprawy widoczności, a co za tym idzie
bezpieczeństwa pieszych, realizujemy projekt
przebudowy i doświetlania przejść dla
pieszych. Nowe punktowe oświetlenie pojawiło się na przejściach dla pieszych m.in.
na ul. Powstańców Wielkopolskich,
Folwarcznej, Stanisława Helsztyńskiego, Górnej, Sądowej, Wrocławskiej i
Mostowej.

Wspieramy także tych, którzy na służbie
dbają o nasze bezpieczeństwo. Ponad 170
tys. zł przekazaliśmy w ciągu 4 lat na
wsparcie gostyńskiej komendy policji, a
ponad 100 tys. przekazaliśmy na wsparcie
strażaków. Nasze dotacje pomogły w
zakupie samochodów ratowniczo-gaśniczych strażakom z gostyńskiej komendy.
Każdego roku wspieramy także działalność ochotniczych straży pożarnych działających na terenie gminy Gostyń. Na ten
cel w ostatnich 4 latach przeznaczyliśmy
ponad 750 tys. zł. Inwestujemy w nowy
sprzęt dla ochotników, kupujemy nowe
umundurowania. A w najbliższych miesiącach wybudowana zostanie nowa remiza dla
Ochotniczej Straży Pożarnej w Kosowie, która wchodzi w skład Krajowego Systemu
Ratowniczo-Gaśniczego.

wietlica wiejska to ważne miejsce dla lokalnej społeczności. To tutaj odbywają się spotkania
rady sołeckiej, lokalne uroczystości, spotkania mieszkańców czy kół gospodyń wiejskich. Wiedząc
o istotnej roli świetlic wiejskich dbamy o nie przekazując każdego roku blisko 300 tys. zł na ich
utrzymanie. Remontujemy te, które wymagają napraw. W obecnej kadencji nowego blasku nabrały
m.in. świetlice w Kosowie i Siemowie. Tam gdzie świetlic nie ma, a mieszkańcy zgłaszają potrzebę
posiadania takiego miejsca, szukamy rozwiązań alternatywnych do budowy nowych budynków. I
tak w Dalabuszkach i Ostrowie postawiliśmy na nowe rozwiązanie – w bardzo krótkim czasie
mieszkańcy tych wiosek zyskali kontenerowe świetlice. Po kilku latach ich funkcjonowania mieszkańcy chwalą rozwiązanie, które pozwala szybko i w przystępnej cenie zyskać miejsce spotkań w
postaci świetlicy dla mniejszych sołectw.

Siemowo
Ostrowo

Od kilku lat gmina sukcesywnie buduje boiska
wielofunkcyjne na terenach wiejskich. Pojawiają się
one zazwyczaj przy wiejskich szkołach. Takie miejsce zyskali ostatnio uczniowie Szkoły Podstawowej
w Kunowie i Daleszynie. Stają się nieodłączną
częścią szkolnego życia i są bezpiecznym miejscem
zabaw dla najmłodszych. Boisko wielofunkcyjne
powstało także w Goli, choć decyzją mieszkańców
nie zlokalizowano go przy szkole, a na terenie rekreacyjnym przy tzw. kortach. W sąsiedztwie znajduje
się także siłownia zewnętrzna i stanica „U Potworowskich”.

Osowo

Daleszyn

Kunowo
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ostyńskie planty stały się w ostatnich latach „zielonymi płucami” centrum miasta. Zrewitalizowane dwie części parku z fontanną, nowymi ławkami, leżakami i terenem rekreacyjnym z
literkami układającymi się w napis „Gostyń” przyciągają tłumy mieszkańców szukających odpoczynku od miejskiego zgiełku. Planty zdecydowanie są miejscem spotkań mieszkańców, coraz
częściej także miejscem eventów kulturalnych. Park przy pl. Karola Marcinkowskiego cieszy się
taką popularnością, że stał się on impulsem do uruchomienia „Zielonej rewolucji w Gostyniu”.

Projekt zakłada, że w najbliższych latach powstanie w mieście ponad 4 ha nowych lub zrewitalizowanych terenów zielonych. Gmina stara się o
zewnętrzne dofinansowanie na wykonanie tych
prac, natomiast kolejne miejsca zielone powstaną
niezależnie od dotacji. W najbliższych latach w
mieście pojawią się ogródki jordanowskie, zielone tarasy, parki, osiedlowe skwery i zielona
promenada spacerowa. Prace wykonane zostaną
m.in. na os. Głogówko, os. Pożegowo i w
centrum.
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owe miejsca zabaw zyskały
także dzieci. Duże, kolorowe place
powstały na os. Pożegowo i na os.
Konstytucji 3 Maja. Cieszą się one
ogromnym
zainteresowaniem
najmłodszych. W tym roku podobne miejsce wybudowano na os. Głogówko. Nowe zabawki pojawiają się
także na gostyńskich „wałach”, które
dzięki sąsiedztwu boiska wielofunkcyjnego,
skateparku,
siłowni
zewnętrznej, ścieżki rowerowej i
dużego placu zabaw stają się w
ciepłe dni swoistym parkiem zabaw
i rekreacji.

Sukcesywnie doposażane są także inne place
zabaw dla najmłodszych w mieście jak i na
terenach wiejskich. A w Goli dzięki zaangażowaniu mieszkańców powstała „Stanica u
Potworowskich” – miejsce spotkań mieszkańców przy tzw. kortach.
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