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1/2020
Egzemplarz bezpłatny

numerze:
w tym

• INWESTYCJE DROGOWE

• FUNDUSZ REMONTOWY

• OBWODNICA DROGI NR 434

• OBWODNICA DROGI NR 12

• PRZEDSZKOLA

• BIBLIOBUS

• GOSTYŃ EKOLOGICZNY
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ul. Reymonta po remoncieul. Reymonta przed remontem

Inwestycje w infrastrukturę drogową w Gostyniu to od lat nasz prio-
rytet. Każdego roku spora część gminnego budżetu przeznaczana 
jest na budowę nowych, a także naprawę istniejących dróg i chod-
ników. Dzięki konsekwentnemu inwestowaniu na przestrzeni lat stan 
gminnych dróg i chodników poprawia się. W tym roku samorząd 
wybudował dwie nowe drogi na os. Pożegowo. Nowego blasku na-
brały ulice Reymonta i Sienkiewicza. Łącznie powstało 700 metrów 
nowych dróg z pełną infrastrukturą, czyli chodnikami i oświetleniem 
ulicznym.

infra-struk-tura

Obserwując ogólnopolskie trendy, kilka lat temu zaczęliśmy  
inwestować w budowę ścieżek rowerowych. Powstające 
nowe drogi wyposażone są w ścieżki, tak by rowerzyści mogli  
z nich bezpiecznie korzystać. Zdecydowaliśmy również o połączeniu 
dwóch wiosek – Kunowa i Krajewic z Gostyniem - ciągiem pieszo-
-rowerowym. Inwestycja do Kunowa jest już na finiszu – pozostał do 
wybudowania ostatni etap. Po uzyskaniu niezbędnych dokumentów 
spróbujemy pozyskać dofinansowanie zewnętrzne dla inwesty-
cji wycenionej na blisko milion złotych. Prace powinny się zacząć  
w przyszłym roku. Równolegle powstaje także ścieżka rowerowa  
z Gostynia do Krajewic. Inwestycję współfinansują samorząd woje-
wództwa, powiat oraz gmina. 
Gostyń od kilku lat wspiera finansowo inwestycje realizowane przez 
Powiat Gostyński na terenie naszej gminy. W ostatnich trzech latach 
na ten cel z naszego budżetu wydaliśmy kwotę blisko 3,5 mln zł.

Od wielu już lat, każdego roku z gminnego budżetu 
przekazujemy spore pieniądze na wsparcie powiatowych 
inwestycji. Niestety wiemy, że bez tego wsparcia 
prawdopodobnie żadna inwestycja na powiatowych drogach, 
które przebiegają przez naszą gminę, nie rozpoczęłaby się. 
W poczuciu odpowiedzialności za bezpieczeństwo naszych 
mieszkańców decydujemy się każdego roku wesprzeć 
Powiat w realizacji jego zadań. W tym roku na ten cel 
wydaliśmy blisko 2 mln złotych. Ale dzięki temu mieszkańcy 
Krajewic, Goli i Czajkowa mogą korzystać z nowych,  
bezpiecznych dróg i chodników.

Jerzy Kulak 
burmistrz Gostynia

ul. Sienkiewicza po remoncie
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W Gostyniu w 2017 roku uruchomiono Fundusz 
Remontowy, w ramach którego modernizowane są 
istniejące już gminne drogi i chodniki. Plan zakładał, 
że w ciągu kilku lat wyremontowane zostaną 
najbardziej zniszczone nawierzchnie ulic. Od 3 lat 
gmina Gostyń stara się zapisywać w budżecie na 
ten cel milion złotych. W ostatnich latach w ramach 
Funduszu Remontowego naprawione zostały 
nawierzchnie m.in. na ul. Zielonej w Gostyniu,  
ul. Wiśniowej, ul. Taczaka, w Ostrowie, Bogusławkach 
czy ul. Lipowej w Kunowie. 

droga do Ostrowa po remoncie

ul. Zielona w Kunowie po remocie

W tym roku w ramach Funduszu dokończony 
zostanie remont ul. Morelowej, która ze względu 
na swoją długość i koszty naprawy została 
podzielona na dwa etapy. W 2020 roku wymieniono 
nawierzchnie na ul. Tuwima, ul. Zielonej w Kunowie 
i w Ostrowie. Wykonane zostaną także remonty 
kilku chodników na terenie Gostynia. Odnowione 
będzie także przejście między ul. Podleśną  
a ul. Pionierską. A nowa nawierzchnia bitumiczna 
pojawi się jeszcze w tym roku na ul. Niestrawskiego.

ul. Tuwima po remoncie

ul. Tuwima przed remontem
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1 kwietnia 2019 roku rozpoczęła się budowa 
obwodnicy Gostynia w ciągu drogi wojewódzkiej 
nr 434. W pierwszym etapie zakończono budowę 
drogi łączącej obwodnicę z ul. Europejską.  
Te prace zakończono jeszcze w 2019 roku. Rok 
2020 to prace projektowe na głównym odcinku 
przebiegu obwodnicy drogi wojewódzkiej  
nr 434, która budowana będzie na odcinku 6,6 km. 
Łączna długość obwodnicy wyniesie 8,4 km (wraz 
z drogą łączącą). Jej początek będzie znajdował 
się na skrzyżowaniu z drogą powiatową nr 4939P 
Gostyń – Krajewice, a koniec na skrzyżowaniu  
z drogą powiatową nr 4954P Gostyń – 
Smogorzewo.

Podstawowym celem budowy obwodnicy 
Gostynia jest wyprowadzenie ruchu samo-
chodowego (zwłaszcza tranzytowego) ze 
zwartej zabudowy miasta i likwidacja tzw. 
wąskiego gardła w układzie komunikacyjnym 
województwa. Inwestycja przyczyni się do wzrostu 
bezpieczeństwa wszystkich użytkowników drogi, 
poprawy komfortu życia mieszkańców Gostynia 
oraz rozwoju komunikacyjnego i inwestycyjnego 
regionu.

Zadanie jest realizowane w ramach Wielkopol-
skiego Regionalnego Programu Operacyjnego 
na lata 2014-2020 i współfinansowane przez Unię 
Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwo-
ju Regionalnego. Powstaje w dwóch systemach: 
obwodnica w systemie „zaprojektuj i wybuduj”,  
a odcinek drogi włączający obwodnicę do istnie-
jącego układu drogowego – w systemie „buduj”.  
W pierwszym przypadku wykonawca najpierw 
musi przygotować projekt, uzyskać wszel-
kie uzgodnienia i wymagane prawem decyzje,  
a dopiero potem przystąpić do budowy.

CAŁKOWITA 
WARTOŚĆ: 116,6 mln zł  

[w tym 85,5 mln zł to udział UE] 

WYKONAWCA  
ROBÓT BUDOWLANYCH 

STRABAG SP. Z O.O.

PODSTAWOWY ZAKRES 
INWESTYCJI OBEJMUJE BUDOWĘ m.in.:

•  nowego fragmentu drogi  

o długości 8,4 km

•  nowego mostu na rzece  

Stara Kania w gminie Piaski

• wiaduktu nad linią kolejową

•  obiektu nad Rowem Bodzewskim  

w gminie Piaski

•  dwupoziomowego, bezkolizyjnego węzła  
na skrzyżowaniu z drogą krajową nr 12
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Gostyń potrzebuje dwóch obwodnic, dlatego po decyzji władz województwa  
o rozpoczęciu budowy obwodnicy drogi wojewódzkiej nr 434 zwiększyliśmy nasze 
zabiegi na rzecz rozpoczęcia budowy drugiej obwodnicy – w ciągu drogi krajowej 
nr 12. Nie bez znaczenia w naszym przypadku jest uruchomienie przez rząd 
Programu 100 obwodnic, a także zaawansowanie prac nad tą drogą. To wszystko 
złożyło się na bardzo dobrą decyzję dla Gostynia, czyli budowę drugiej obwodnicy 
naszego miasta. Czekamy z niecierpliwością na wyłonienie wykonawcy, a potem 
na rozpoczęcie prac.

Jerzy Kulak 
burmistrz Gostynia

W 2020 roku rząd ogłosił realizację Programu budowy 100 obwod-
nic na lata 2020 – 2030. Nowe drogi miałyby powstać w ciągu 10 
najbliższych lat. Poprawa bezpieczeństwa na drogach, wyprowa-
dzenie ruchu z zatłoczonych miast, czystsze powietrze, mniejszy 
hałas i poprawa przepustowości sieci drogowej – to główne za-
łożenia opracowanego w Ministerstwie Infrastruktury Programu 
budowy 100 obwodnic na lata 2020-2030. Na wielkopolskiej liście 
znalazła się obwodnica Gostynia w ciągu drogi krajowej nr 12.

Obwodnica „dwunastki” była przygotowywana od wielu lat. 
Decyzja środowiskowa została wydana przez gminę już w 2013 r.  
A jak zapewniają rządzący, ujęcie jej w Programie budowy 100 
obwodnic przyspieszy realizację zadania. Nowa droga będzie 
miała 17 km, szacowany koszt jej budowy wynosi ok. 340 mln zł.  
W Programie budowy 100 obwodnic na lata 2020 – 2030  zaplano-
wano realizację zadania w latach 2020-2024, a Generalna Dyrekcja 
Dróg Krajowych i Autostrad w Poznaniu planuje ogłosić przetarg  
w trybie „zaprojektuj i wybuduj” na początku 2021 roku.
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naszedzie-ciaki

Inwestycja w przyszłość naszych najmłodszych mieszkańców jest 
dla nas bardzo ważna. 

Każdego roku na oświatę i wychowanie przezna-
czamy największą część gminnego budżetu, bo około  
40 mln zł, z czego około 15 mln zł trafia do gminnych 
i prywatnych przedszkoli.

Poza rozbudową gostyńskiej sieci przedszkoli i remontami 
przeprowadzanymi w miejskich placówkach, samorząd co miesiąc 
przeznacza ponad 1 mln zł na ich działalność. Gmina dotuje 
funkcjonowanie tych publicznych, jak i prywatnych. Co miesiąc 
przedszkola publiczne na każde dziecko otrzymują od gminy Gostyń 
ponad 1 tys. zł, a prywatne każdego  miesiąca otrzymują dofinansowanie 
w wysokości ponad 400 tys. zł.

«

W ostatnich latach w naszej gminie rośnie liczba dzieci w wieku przedszkolnym, co za tym idzie rośnie 
liczba przedszkolaków. Dokładnie 10 lat temu opieką przedszkolną objętych było 82% dzieci z roczników 
2004-2007. Dzisiaj aż 98% dzieci w wieku przedszkolnym korzysta z opieki w przedszkolu publicznym lub 
prywatnym. Udało nam się osiągnąć taki efekt dzięki konsekwentnej polityce, inwestowaniu i rozbudowie 
przedszkoli. W tym roku 1 września setka maluchów rozpoczęła swoja przygodę w nowym Przedszkolu 
Miejskim nr 2 w Gostyniu, które działa w budynku Szkoły Muzycznej. Udało się to dzięki kilkuletniej inwe-
stycji, jaką gmina prowadziła w tym budynku, pozyskując na ten cel także zewnętrzne dofinansowanie. 
Latem wykonaliśmy również inwestycje w Przedszkolu Miejskim nr 4, gdzie od września działa dodatkowy 
oddział przedszkolny. Prace remontowe przeprowadziliśmy także w Szkole Podstawowej nr 1 w Gostyniu 
im. Czarnego Legionu, gdzie 1 września uruchomiliśmy zupełnie nowe, dwa oddziały przedszkolne. Osią-
gnięcie takiego wyniku w objęciu opieką przedszkolną maluchów z naszej gminy nie byłoby możliwe bez 
wsparcia w procesie opieki i wychowania ze strony przedszkoli niepublicznych. Obecnie 65% maluchów 
uczęszcza do gminnych placówek, a 35% do prywatnych przedszkoli.

W tym roku rozpoczęliśmy także budowę pierwsze-
go samorządowego żłobka. Na remont pomieszczeń  
w Szkole Muzycznej, a także na zakup wyposażenia  
i zatrudnienie pracowników pozyskaliśmy dofinanso-
wania – rządowe i unijne. Pierwsze maluchy zaczną 
uczęszczać do nowego żłobka już w przyszłym roku.
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 biblio-bus 
Gostyński bibliobus jest nowoczesną biblioteką 
na kółkach. Na swoim pokładzie ma książki, komiksy, 
gazety, filmy, gry video. Realizuje również usługę 
dowozu na telefon dla osób niepełnosprawnych, 
starszych, chorych. W bibliobusie prowadzone 
są zajęcia warsztatowe dla dzieci. Dowozi książki 
do domu seniora, pozwala na organizację zajęć 
bibliotecznych w szkołach, przedszkolach, 
w świetlicach wiejskich, a także na promocję 
czytelnictwa podczas plenerowych imprez 
miejskich i pikników osiedlowych, parafialnych, 
wydarzeń sportowych itp. 

Jednocześnie bibliobus realizuje projekt „Biblioteka 
w drodze” dotowany przez Instytut Książki ze 
środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego w ramach programu Partnerstwo 
dla Książki. Dzięki temu dofinansowaniu w terenie 
wiejskim odbywa się 60 zajęć animacyjnych 
łączących promocję czytelnictwa z warsztatami 
plastycznymi i nowoczesnymi technologiami, 
takimi jak filmy i gry video. 

Od jesieni rozkład jazdy i charakter działania 
mobilnej biblioteki mają być zmodyfikowane  
w oparciu o potrzeby zgłaszane przez społeczność 
wiejską. Odbywać się będzie więcej zajęć głośnego 
czytania, a także lekcje biblioteczne we współpracy 
z kołami gospodyń wiejskich. Część przystanków 
zlokalizowana zostanie przy szkołach, by wesprzeć 
uczniów w zakresie lektur.

BIBLIOBUS JEŹDZI WEDŁUG 
TYGODNIOWEGO ROZKŁADU JAZDY 
DOCIERAJĄC CO SIEDEM DNI  
DO KAŻDEJ MIEJSCOWOŚCI. 
Dokładny rozkład bibliobusu 
i informacje praktyczne znajdują się na 
stronie internetowej 
www.bibliobus.gostyn.pl.

W lipcu 2020 roku Biblioteka Publiczna Miasta 
i Gminy w Gostyniu uruchomiła pierwszą w Polsce 
nowoczesną bibliotekę mobilną. Popularny 
bibliobus zwany również książkowozem ruszył  
w trasę, by docierać do 21 miejscowości wiejskich 
w gminie Gostyń i na dwa gostyńskie osiedla 
(Tysiąclecia i Pożegowo). 
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W ciągu ostatnich 5 lat w Gostyniu 
posadzono blisko 900 nowych drzew. 
Myśląc proekologicznie, w tym roku, 
dzięki zewnętrznemu dofinansowaniu, 
posadziliśmy w Czachorowie 100 
miododajnych drzew. Wcześniej w tym 
miejscu zmuszeni byliśmy do wycięcia 
części starych drzew, a wiemy, że to drzewa 
doskonale magazynują wodę, dają cień, 
podnoszą wilgotność i tworzą chłodniejszy 
„mikroklimat”, a dodatkowo miododajne 
drzewa przysłużą się pszczołom.

Od lat przyglądamy się trendom w zieleni 
miejskiej. Ostatnio coraz głośniej słychać 
ekologów, którzy zachęcają do rzadszego 
koszenia istniejących już trawników, ale także 
do zakładania w miastach kwietnych łąk. 
Wiemy, że mieszkańcy są przyzwyczajeni do 
równo przyciętej trawy na miejskich trawnikach. 
Ale rzadsze koszenie ma ekologiczne zalety : 
zatrzymuje więcej wody w glebie, wpływa na 
zwiększenie wilgotności powietrza i obniżenie 
temperatury. Próbujemy w Gostyniu pogodzić 
te dwa trendy.
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Od kilku lat Zakład Wodociągów i Kanalizacji  
w Gostyniu zachęca do picia wody z kranu. W wielu 
europejskich i amerykańskich miastach prośba  
o wodę, oznacza prośbę o wodę z kranu. Od ponad 
roku w Urzędzie Miejskim w Gostyniu używamy tylko 
gostyńskiej kranówki. Podawana jest na sesjach 
Rady Miejskiej, a także na oficjalnych spotkaniach 
w magistracie. Jesteśmy pewni jakości wody, bo 
określają ją polskie prawo oraz regulacje Unii 
Europejskiej. Co ważne w ostatnich latach gruntownie 
zmodernizowaliśmy system uzdatniania gostyńskiej 
wody, dzięki czemu mamy w Gostyniu wodę spełniającą 
wszystkie wymogi i nadającą się do picia.

Gostyńska kranówka posiada minerały, w tym 
biopierwiastki, takie jak wapń i magnez. Są one 
bardzo cenne dla naszego organizmu. To właśnie 
one odpowiadają za osadzający się na dnie czajnika 
kamień. Przegotowanie wody powoduje ich wytrącenie 
właśnie w postaci kamienia, co zmiękcza wodę, ale 
powoduje zubożenie jej składu mineralnego. Dlatego 
warto pić nieprzegotowaną wodę z kranu. Co ważne 
żadne badania naukowe nie potwierdzają powtarzanej 
hipotezy, jakoby picie wody z kranu powodowało 
powstawanie kamieni nerkowych czy żółciowych.  
A dla oszczędności w domowym budżecie picie wody 
z kranu po prostu się opłaca.

Kupowanie wody 
butelkowanej jest 

nieekologiczne, 
nieekonomiczne  

i niepraktyczne, kiedy  
na wyciągniecie ręki jest 

gostyńska kranówka.

Myśląc globalnie o czystym powietrzu, 
działamy lokalnie – dopłacamy do 
wymiany pieców „kopciuchów” na 
ekologiczne źródła ciepła. Program ma już 
ponad 3 lata i przez ten czas udało nam 
się wymienić blisko 350 starych pieców na 
nowe, ekologiczne źródła ogrzewania.

Masz piec węglowy? Chcesz go wymienić na nowe ekologiczne źródło ciepła? Złóż wniosek  
o dofinansowanie wymiany pieca. Możesz otrzymać nawet 50% poniesionych kosztów - nie więcej 
jednak niż 4.000 zł w przypadku budynku mieszkalnego i 3.000 zł w przypadku lokalu mieszkalnego. 
Z pomocy mogą skorzystać osoby mieszkające w gminie Gostyń. Więcej na stronie www.gostyn.pl  
w zakładce „Dla mieszkańców – Ochrona środowiska – Dofinansowanie wymiany pieców”.
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• Poznańska jest najdłuższą ulicą Gostynia

• najstarszy budynek w Gostyniu do Fara

•  kino „Pod Kopułą” ma już 84 lata. A najchętniej oglądanym  
w historii kina filmem był „1920. Bitwa Warszawska”, który obejrzało 
ponad 3,5 tys. kinomanów

• w ciągu 5 lat posadziliśmy w gminie blisko 900 nowych drzew

•  w ciągu 3 lat dofinansowaliśmy wymianę blisko 350 pieców  
węglowych na czyste źródła ciepła

• najwięcej, bo blisko 2 tys. osób zameldowanych jest na ul. Górnej

•  najmniej, bo tylko po 3 osoby mieszkają na ul. Leszczyńskiej, Gustawa 
i Edwarda Potworowskich i Łącznikowej

• największą wioską jest Brzezie. Ma ponad 1 tys. mieszkańców

• najmniej mieszkańców mają Klony. Mieszkają tam tylko 4 osoby

•  lodowisko w Gostyniu istnieje od blisko 10 sezonów. Korzystają  
z niego nie tylko łyżwiarze, ale i hokeiści

•  OSiR oferuje aż 10 rodzajów zajęć grupowych przeznaczonych dla 
osób w różnym wieku, o różnym stopniu intensywności. Największą 
popularnością cieszą się zajęcia z aqua aerobiku

•  na obiektach OSiR można uprawiać kilkanaście dyscyplin 
sportowych m.in. pływanie, piłkę nożną, bieganie, lekkoatletykę, 
koszykówkę, siatkówkę, tenis ziemny, tenis stołowy, łyżwiarstwo,  
sporty siłowe czy kręglarstwo

Czy wiecie, że… 


