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Wiesz skąd bierze się woda w Twoim kranie, dokąd trafiają i gdzie oczyszczane 
są ścieki z Twojego domu lub kto buduje rurociągi w gminie Gostyń? Za to 
wszystko odpowiada Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Gostyniu Spółka z o.o.

Początki Zakładu sięgają 1974 roku, kiedy przy ówczesnym Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej 
i Mieszkaniowej w Gostyniu powstał wydział wodociągów i kanalizacji. Później Zakład funkcjonował 
w strukturze Przedsiębiorstwa Wodociągowego w Lesznie, by w 1992 roku stać się zakładem budżeto-
wym gminy Gostyń. Przełomowy dla Zakładu był rok 1997, wtedy stał się on w 100% spółką gminy 
Gostyń.

Czy wiesz, że ZWiK...

ZWiK

posiada już 136 km sieci kanalizacji

sanitarnej i 157 km sieci wodociągowej

produkuje rocznie ponad 1 mln m3 wody

do końca 2018 roku na dostarczanie wody 

i odbiór ścieków podpisał 6.740 umów

jego kapitał zakładowy w 1997 roku 

wynosił tylko 4.000 zł, 

a na koniec 2018 roku jego wartość

sięgała ponad 39 mln zł
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Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Gostyniu Spółka z o.o. każdego roku 
modernizuje swoją infrastrukturę. Buduje i remontuje m.in. sieć kanalizacji 
sanitarnej i wodociągowej w Gostyniu, ale także na terenach wiejskich.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Gostyniu 
planuje inwestycje i przygotowuje niezbędne 
dokumentacje, które pozwalają na ich rozpo-
częcie. Jednak realizacja zadań wodno-kanali-
zacyjnych pochłania sporo pieniędzy. Dlatego 
ZWiK, kiedy to tylko możliwe, sięga po 
do�nansowania. Inwestycje w kolejnych 
latach uzależnione są od pozyskania 
zewnętrznych funduszy, a także od decyzji 
radnych Rady Miejskiej w Gostyniu, którzy 
uchwalają corocznie budżet. ZWiK posiada 
gotowe dokumentacje techniczne na wykona-
nie takich zadań, jak:

 budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci 
 wodociągowej w Kunowie na ul. Space-
 rowej,
 budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Wi-
 toldowie,
 budowa sieci wodociągowej i kanalizacji
 sanitarnej w Gostyniu na ulicach Fredry
 i Reymonta,
 budowa sieci wodociągowej i sieci kanali-
 zacji sanitarnej w Gostyniu na ul. Krańco-
 wej i w Bogusławkach,
 budowa sieci wodociągowej i sieci kanali-
 zacji sanitarnej w Gostyniu na ul. Wichrowej
  – kolejny etap,
 budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Sie-
 mowie,
 budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gos-
 tyniu na ul. Dolnej.

W tym roku Zakład przeprowadzi inwestycje 
za blisko 5,5 mln zł. A są to między innymi:

 modernizacja stacji odwadniania osadów
 ściekowych wraz z zakupem nowej prasy
 w gostyńskiej oczyszczalni,
 budowa sieci kanalizacji sanitarnej i prze-
 budowa sieci wodociągowej w Brzeziu,
 budowa sieci wodociągowej i kanalizacji
 sanitarnej w Gostyniu na ul. Wichrowej,
 budowa sieci wodociągowej do Markowa,
 budowa sieci wodociągowej na ul. Dolnej
 w Gostyniu, 
 budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci
 wodociągowej w Bogusławkach.

Do zadań 
priorytetowych 
Zakładu należą 
również:

 • wymiana sieci wodociągowych wykonanych
 z rur azbestowo-cementowych na terenie 

gminy Gostyń,
 • modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Brzeziu,

 • modernizacja układu napowietrzania 
na oczyszczalni ścieków w Gostyniu,

 • modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej na 
terenie Gostynia,

 • budowa nowego odwiertu 
dla Gostynia.

ZWiK
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OSiR

Z krytej pływalni, klasycznej kręgielni, 
kortu tenisowego latem, a lodowiska 
zimą - już od dawna mogą cieszyć się 
gostynianie i goście. 

Ćwiczyć można także w wielu miejscach naszej gminy 
na siłowniach zewnętrznych. Niezależnie od pory roku 
sportowcy i miłośnicy aktywnego spędzania wolnego 
czasu mają wiele możliwości. Sprzyja temu bogata 
i nieustannie modernizowana infrastruktura sportowa.
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OSiR

W 2018 roku, ku radości lekkoatletów, oddana została 
nowa, 400 metrowa bieżnia, przy której można też 
pchać kulą, skakać wzwyż i w dal oraz uprawiać 
trójskok. W tym roku miłej niespodzianki doczekali 
się także piłkarze. Specjalnie z myślą o nich boczna 
płyta boiska, tuż przed wakacjami, zmieniła się w peł-
nowymiarowe boisko ze sztuczną nawierzchnią. 
Dzięki tej modernizacji mecze na bocznej płycie 
można rozgrywać przez cały rok.



Osiedle Pożegowo to jedna z najszybciej rozwijających się części Gostynia. 
Od kilku lat w jego nowej części powstaje wiele domów jednorodzinnych, 
a gmina Gostyń właśnie tam inwestuje - budując drogi, chodniki, oświetle-
nie uliczne. W tym roku na tym osiedlu mieszkańcy doczekają się aż 4 
nowych dróg wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem ulicznym. 
Nawierzchnie jezdni powstają na  
ulicach: Szczepana Kaczmarka, 
Wojciecha Długoraja, Mariana 
Orłonia i Adama Konarzewskiego.

A zastanawialiście się kiedyś 
kim byli patroni pożegowskich 
ulic? Co przeżyli, czym się zaj-
mowali? Poniżej znajdziecie 
kilka ciekawych informacji na 
ich temat.

Wacław Boratyński (1908-1939) – absolwent 
gostyńskiego gimnazjum. Malarz, rysownik, 
grafik. Uznawany za twórcę polskiego znacz-
ka pocztowego o tematyce historycznej. Brał 
udział w wojnie obronnej w 1939 roku.

Jan Bzdęga (1907-1998) – propagator folklo-
ru biskupiańskiego w kraju i za granicą. W Do-
machowie założył Kółko Regionalne, które 
dało początek miejscowemu zespołowi folklo-
rystycznemu. W 1988 uhonorowany „Laurem 
Gostynia”.

gen. Dezydery Chłapowski (1788-1879) – był 
o�cerem ordynansowym Napoleona, szefem 
szwadronu polskiego pułku szwoleżerów-
–lansjerów gwardii cesarskiej, powstańcem 
listopadowym, jednym z �larów pracy orga-
nicznej w Wielkopolsce. Za bitwę pod Tcze-
wem otrzymał krzyż Virtuti Militari oraz 
Legię Honorową.

Wincenty Dabiński (1863-1936) – stał na 
czele Towarzystwa Przemysłowców i Rzemie-
ślników, był radnym miejskim, pierwszym 
starostą gostyńskim, prezesem rady nadzor-
czej Banku Pożyczkowego. Przewodził 
gostyńskiej Radzie Robotniczo-Żołnierskiej.

Wojciech Długoraj (1557/1558-?) – piasto-
wał posadę królewskiego lutnisty na dworze 
Stefana Batorego. Większość jego dzieł pozo-
staje poza granicami Polski, głównie w Lipsku.

Mieczysław Hejnowicz (1890-1939) – 
powstaniec wielkopolski, przewodniczył 
gostyńskiej Radzie Żołnierskiej. Był prezesem 
Związku Ludowo Narodowego, Obozu Wiel-
kiej Polski, Stronnictwa Narodowego w Gos-
tyniu. Rozstrzelany podczas publicznej egze-
kucji na gostyńskim rynku.

Szczepan Kaczmarek (1884-1939) – był 
kierownikiem gostyńskiej szkoły powszech-
nej, powstańcem wielkopolskim. Otrzymał 
mandat poselski do Sejmu Ustawodawczego. 
Zasiadał w gostyńskiej Radzie Miejskiej. 
Rozstrzelany podczas publicznej egzekucji na 
gostyńskim rynku.

Władysław Kołomłocki (1892-1939) – współ-
twórca polskiego skautingu. Walczył w Legio-
nach Polskich. Był nauczycielem w gostyń-
skim gimnazjum. Współpracował z: „Kroniką 
Gostyńską”, „Głosem Gostyńskim”, „Orę-
downikiem Gostyńskim”.

Adam Konarzewski (1640-1676) – pieczęto-
wał się herbem Wręby. Ceniony na dworze 
króla Jana Kazimierza. Sprowadził na Świętą 
Górę �lipinów. Rozpoczął budowę świątyni 
świętogórskiej. 

Piotr Laurentowski (1899-1964) – powsta-
niec wielkopolski, wziął udział w akcji rewin-
dykacji Pomorza. Walczył w kampanii wrze-
śniowej w 1939 roku i w 1940 w Norwegii. 
Kierował gostyńską biblioteką.

POŻEGOWO
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Wanda Modlibowska (1909-2001) – pasjo-
natka lotnictwa, pobiła 6 rekordów Polski, 
z których jeden uznano za rekord świata. 
Ustanowiła kobiecy rekord Polski na szybow-
cu, pokonując w powietrzu 343 km. W 1939 
roku jako podporucznik pilot została powoła-
na do eskadry sztabowej. Była pierwszą emisa-
riuszką wysłaną przez Rząd RP do kraju.

Jędrzej Moraczewski (1806-1855) – w czasie 
powstania listopadowego jako agent Rządu 
Narodowego pełnił misję dyplomatyczną w Li-
psku. Współzałożyciel poznańskiego Baza-
ru i Ligi Polskiej. Był członkiem powstańcze-
go poznańskiego Komitetu Narodowego. 

Marian Orłoń (1932-1990) – jego prawdziwe 
nazwisko: Wędzonka. Autor kilkuset opowia-
dań, słuchowisk radiowych, scenariuszy do 
�lmów dziecięcych. Pełnił funkcję sekretarza 
poznańskiego oddziału Związku Literatów 
Polskich. Laureat „Orderu Uśmiechu”.

Gustaw Potworowski (1800-1860) – powsta-
niec listopadowy. Był adiutantem gen. Chła-
powskiego. Współzałożyciel Kasyna Gostyń-
skiego i poznańskiego Bazaru. Z jego fundu-
szy wzniesiono gmach Kasyna Gostyńskiego - 
dzisiejszy szpital. Był prezesem Komitetu 
Narodowego. Trzykrotnie posłował do sejmu 
pruskiego.

Edward Potworowski (1885-1939) – był 
współorganizatorem tajnego Komitetu 
Obywatelskiego oraz władz powstańczych. 
Stał na czele Komitetu Budowy Gimnazjum 
w Gostyniu. Był jednym z największych 
udziałowców w gostyńskiej fabryce cukru, 
marszałkiem XVII Archidiecezjalnego Zjazdu 
Katolickiego w Poznaniu. Rozstrzelany 
podczas publicznej egzekucji na gostyńskim 
rynku.

Zygmunt Psarski (1886-1954) – żołnierz I Kor-
pusu Polskiego gen. Józefa Dowbór-Muśnic-
kiego. Powstaniec wielkopolski i śląski. 
Walczył w wojnie polsko-bolszewickiej. Był 
dyrektorem cukrowni w Gostyniu, prezesem 
Towarzystwa Powstańców i Wojaków w Gos-
tyniu, radnym Rady Miejskiej w Gostyniu. 
Zmobilizowany i przydzielony do dowództwa 
saperów przy sztabie Armii „Poznań”. Był 
żołnierzem AK. Stał na czele Komitetu Odbu-
dowy gostyńskiego gimnazjum.

gen. Stanisław Rostworowski (1888-1944) – 
angażował się w działalność niepodległościo-
wą. Żołnierz zawodowy. Podczas bitwy 
warszawskiej był jednym z głównych o�cerów 
operacyjnych. Podczas II wojny światowej 
członek AK, zajmował się bazą łącznikową 
w Bukareszcie i Stambule, kierował planem 
„Burza” na terenie Małopolski. 

Irena Kazimiera Stablewska (1867-1939) – 
zajmowała się działalnością literacką i społe-
czną, szczególnie dotyczącą szerzenia oświaty 
na wsi. Współpracowała z prasą poznańską i kra-
kowską, a także z „Orędownikiem Gostyńskim”. 

Władysław Stachowski (1887-1974) – inicja-
tor Polskiego Towarzystwa Dramatycznego 
im. Aleksandra Fredry. Redagował „Kronikę 
Gostyńską”. Współpracował z „Orędownikiem 
Gostyńskim”, „Głosem Gostyńskim” i „Ga-
zetą Polską”. Otworzył własną księgarnię. 
Posiadał muzeum z eksponatami numizma-
tycznymi, �latelistycznymi i militariami. 

Marian Węclewicz (1903-1986) – powstaniec 
wielkopolski, uczestnik wojny polsko-bolsze-
wickiej, bitwy nad Bzurą. Pracował w Polskiej 
Misji Repatriacyjnej, później w Polskiej Misji 
Wojskowej Badania Zbrodni Wojennych. Był 
kierownikiem Zespołu Adwokackiego w Gos-
tyniu, współzałożycielem kół Związku Bojow-
ników o Wolność i Demokrację w Gostyniu. 
Odznaczony orderem Virtuti Militari.

Józef Zyber (1910-1992) – był prezesem Klubu 
Sportowego „Start” w Gostyniu, honorowym 
członkiem Polskiego Związku Kręglarskiego. 
Współuczestniczył w budowie kręgielni. Był 
organizatorem obozów harcerskich, został 
uhonorowany „Laurem Gostynia”.
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O tym, co ciekawego wydarzy się w naszym mieście, 
dowiecie się na naszym facebook’owym pro�lu „Dzieje 
się w Gostyniu”. A „dzieje się w Gostyniu” za sprawą 
gminnych instytucji: „Hutnika”, OSiR-u, biblioteki, 
muzeum oraz dzięki zaangażowaniu wielu stowarzy-
szeń, fundacji i przede wszystkim mieszkańców, pasjo-
natów. Więc nie czekaj, polub nasz fanpage, a znajdziesz 
tam nie tylko zapowiedzi i relacje z imprez, ale także 
konkursy, w których wygrać można gadżety opatrzone 
logo „Jestem z Gostynia”. Już wkrótce cykl konkursów 
dotyczący patronów naszych gostyńskich ulic. Bądźcie 
czujni!
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