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Wykorzystać ekspresową „piątkę”
Powiat Leszczyński zyska niebawem długo oczekiwaną drogę ekspresową nr 5. Aby jak najlepiej służyła ona mieszkańcom powiatu leszczyńskiego, główne inwestycje powiatowe wplecione zostały w nowy układ komunikacyjny.

Z ekspresówki
do Dąbcza
Prawdopodobnie już w marcu
rozpocznie się modernizacja drogi powiatowej z Dąbcza do drogi

krajowej nr 5. W przetargu na wykonanie tego zadania wzięło udział
8 firm, z których najkorzystniejszą
ofertę (3.258.214 zł) przedstawiła
firma Strabag. Jeżeli po dokładnej weryfikacji oferty dojdzie do

Podatki
wzbogacają
Z każdego 1000 złotych podatku PIT zapłaconego przez
mieszkańca 377,90 złotego trafia do budżetu gminy,
a 102,50 – do budżetu powiatu. Warto o tym pamiętać uaktualniając miejsce zamieszkania w rocznym zeznaniu PIT.
To podatnik decyduje, czy na
zeznaniu podatkowym podaje adres
zameldowania, czy adres zamieszkania. Aby zaktualizować dane dotyczące zamieszkania w Urzędzie
Skarbowym i płacić PIT tam, gdzie
się mieszka, wystarczy wypełnić
jeden dokument: ZAP-3 i załączyć
do rocznego zeznania podatkowego
PIT.

Odpisy od podatku dochodowego mieszkańców stanowią znaczną
część budżetu gmin i powiatów. Dlatego płacenie ich zgodnie z miejscem
zamieszkania umożliwia budowę
nowych odcinków dróg i chodników,
rozbudowę infrastruktury, poprawę
bazy oświatowej czy też uatrakcyjnianie życia kulturalnego i rekreacyjnego mieszkańców.

podpisania umowy, wykonawca
będzie miał czas do 31 sierpnia na
wykonanie tego zadania. Obejmie
ono m.in.: poszerzenie jezdni, budowę ciągu pieszo-rowerowego,
przebudowę chodników, remont
kanalizacji deszczowej oraz kompleksową wymianę oznakowania
drogowego. Inwestycja ta wkomponowana jest w plany budowy trasy
ekspresowej S5 Poznań-Wrocław,
która ze starą „piątką” będzie się
łączyła na wysokości drogi prowadzącej do Dąbcza. Wyższy standard
tej drogi umożliwi dogodniejszy
dojazd do ekspresówki. Z tą myślą
powiat wspólnie z Gminą Rydzyna
zmodernizował w ubiegłym roku
drogę Dąbcze-Rydzyna oraz ujmuje
w wieloletnim planie inwestycyjnym modernizację drogi z Dąbcza
w kierunku Osiecznej.

Dalsze plany
W ciągu kolejnych lat Powiat
Leszczyński weźmie udział w realizacji dwóch dużych inwestycji mających na celu lepsze wykorzystanie
ekspresowej „piątki”, co jednak jest
uzależnione od otrzymania dofinansowania z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego.
Pierwsze zadanie to połączenie leszczyńskiej dzielnicy Gronowo z węzłem drogi S5 pod Święciechową.
Inwestycja warta szacunkowo mniej
więcej 16 mln zł ma być realizowana
przez cztery samorządy, przy czym
udział powiatu w przedsięwzięciu

ma wynieść około 500.000 zł. Droga
wiodąca obecną ul. Wilkowicką i dalej przez Maryszewice połączyłaby
starą i nową „piątkę”, a ponadto
bardzo ułatwiłaby dojazd TIR-ów do
Strefy Inwestycyjnej VASA leżącej
na granicy Leszna i gminy Lipno.
Jeszcze śmielszym wyzwaniem
są plany modernizacji i budowy
drogi z Wijewa do węzła na S5
w Nietążkowie. Według wstępnych
szacunków to przedsięwzięcie kosztować ma aż 40 mln zł, co nie stanowi jednak kwoty zaporowej, jeżeli
uda się pozyskać na ten cel 75-procentowe dofinansowanie ze środków
WRPO. Wspólnego wykonania tego
zadania podjęły się razem samorządy gmin Wijewo, Włoszakowice
i Śmigiel oraz Powiatu Leszczyńskiego i Powiatu Kościańskiego.
Droga ułatwiłaby zarówno dojazd do
ekspresówki, jak i do przebiegającej
przez Wijewo drogi wojewódzkiej nr
305 Wschowa-Wolsztyn.
Samorządy podpisały porozumienie w tej sprawie zaledwie kilka
tygodni temu. Niemal natychmiast
ogłoszono przetargi na wykonanie
projektu nowej drogi.
Projekt wykonawczy będzie
potrzebny podczas ubiegania się
o dofinansowanie realizacji inwestycji. Stosowny konkurs ma zostać
ogłoszony w III kwartale 2016 roku.
W tej sytuacji budowa mogłaby rozpocząć się już w 2017 roku.
W 2015 roku Powiat Leszczyński za ponad 1 mln zł przebudował
dwa mosty na drodze pomiędzy

Bezpłatne spotkanie informacyjne
„ Środa z funduszami dla przedsiębiorstw na rozwój”.

Zaborówcem a Brennem, co umożliwia obecnie ruch najcięższych
pojazdów. W ramach ubiegłorocznej
inwestycji złagodzono także profil
jednego z łuków oraz poszerzono
kilometrowy odcinek drogi. Modernizacja drogi z Wijewa do Włoszakowic jest w planie inwestycyjnym
powiatu, a wspólne przedsięwzięcie
może ją przyśpieszyć. Powiat Leszczyński wstępnie zadeklarował na
ten cel kwotę 4 mln zł. Nowa droga
spowoduje wzrost natężenia ruchu,
dlatego planowane jest usprawnienie
przejazdu przez Włoszakowice poprzez wybudowanie trzeciego pasa
ruchu na ul. Karola Kurpińskiego.
W projekt doskonale wpisuje się
również wybudowana przed kilku
laty obwodnica Bukówca Górnego.
Z tej wsi do sąsiedniego Boguszyna
droga zostałaby poszerzona. Boguszyn pozostałby jednak z boku,
a w kierunku mającego powstać
w Nietążkowie węzła ekspresówki
wybudowana byłaby zupełnie nowa
droga wiodąca dawnym traktem
handlowym. Projekt ma uwzględnić
również budowę ścieżek rowerowych.
Oba projekty są bardzo ciekawe,
ale wiadomo, że pula pieniędzy do
rozdysponowania w ramach konkursu Wielkopolskiego Regionalnego
Programu Operacyjnego nie będzie
zbyt duża, dlatego może okazać się,
że dofinansowanie otrzyma tylko
jedna z tych dwóch inwestycji.
Kolumnę sponsoruje
Starostwo Powiatowe w Lesznie
Opracował Jacek Kuik
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Podczas spotkania przedstawione
zostaną informacje o możliwości
pozyskania środków z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020
oraz Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.
Program spotkania dostępny jest na
stronie
www.wrpo.wielkopolskie.pl/szkolenia
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