
Dwustu, a nawet dwustu kilku-
dziesięciu mieszkańców powiatu lesz-
czyńskiego, załatwia jednego dnia 
sprawy w Wydziale Komunikacji 
i Transportu. Najwięcej klientów jest 
w poniedziałki i piątki. 

– Tegoroczny rekord padł 13 
czerwca, kiedy obsłużyliśmy aż 234 
osoby – informuje Magdalena Du-
dziak, naczelnik Wydziału Komu-
nikacji i Transportu Starostwa Po-
wiatowego w Lesznie. – Mimo spo-
rej liczby klientów, dzięki sprawnej 
obsłudze udaje się nam uniknąć du-
żych kolejek. Zauważamy, że w tym 
roku we wszystkich kategoriach za-
łatwianych spraw jest ich więcej niż 
w roku poprzednim.

W ciągu pierwszego półrocza 2016 
roku urzędnicy wydziału wydali aż 
9848 decyzji o rejestracji pojazdu. Po-
nadto przyjęto 1149 zgłoszeń o sprze-
daży pojazdu, wydano 4789 stałych 
dowodów rejestracyjnych i 1013 kart 
pojazdu. Ponadto w wydziale zała-
twiane są także bardzo liczne sprawy 
związane z wydawaniem praw jazdy. 

Szybką obsługę ułatwia złoże-
nie wizyty na stronie internetowej 
www.powiat-leszczynski.pl, gdzie 

przez zakładkę „Wydziały staro-
stwa” trzeba wejść na stronę Wy-
działu Komunikacji i Transportu. 
Można z niej ściągnąć niektóre dru-
ki potrzebne do załatwienia spra-
wy, np. wydanie profi lu kandydata 
na kierowcę, czy też zawiadomie-
nia o zbyciu pojazdu. 

Na każdego mieszkańca powiatu 
leszczyńskiego przypada statystycz-
nie 1,08 pojazdu. To jeden z wyż-
szych wskaźników nie tylko w Pol-
sce, ale również w Europie. W tym 
zestawieniu ujęte są wszystkie pojaz-
dy, a więc prócz samochodów osobo-
wych, również ciężarowe, autobusy, 
motocykle, motorowery, maszyny sa-
mobieżne, przyczepy, a także pojaz-
dy zabytkowe.

Pojazdów więcej niż mieszkańców

Wydział Komunikacji i Transportu jest najczęściej odwiedzanym przez 
klientów wydziałem Starostwa Powiatowego w Lesznie.

Do wyborów wystartował z listy 
Polskiego Stronnictwa Ludowego. 
Dobry wynik to efekt jego ogromnej 
aktywności społecznej. Od trzech ka-
dencji jest sołtysem Bukówca Górne-
go, wsi słynącej z mocno rozwiniętego 
życia kulturalnego i sportowego. Jako 
przewodniczący Towarzystwa Kultu-
ralnego w Bukówcu Górnym oraz wi-
ceprezes Stowarzyszenia Bukówczan 
MANU uczestniczy w przygotowaniu 
niemalże każdej imprezy, a co roku jest 
ich kilkanaście.

W Radzie Powiatu Leszczyńskie-
go swoim doświadczeniem wspiera 
prace Komisji Budżetu, Planowania 
i Rozwoju oraz Komisji Rolnictwa, 
Leśnictwa i Ochrony Środowiska. 

– Nadal najważniejszym zadaniem 
powiatowego samorządu jest podno-
szenie bezpieczeństwa na drogach – 
podkreśla radny Tadeusz Malep-
szy. – Cieszy mnie zwłaszcza, że wie-
le dzieje się na terenie gminy Wło-
szakowice. Remontowana jest droga 
z Bukówca Górnego do Machcina.     

Powiat ma wielkie szanse na uzyska-
nie znacznego, unijnego dofi nanso-
wania na budowę ścieżki rowerowej 
z Gołanic do Włoszakowic. W 2018 r. 
przewidziany z kolei jest remont dro-
gi z Włoszakowic do Boszkowa wraz 
z budową ścieżki rowerowej. Ważnym 
dla powiatu, a szczególnie dla gmin 
Wijewo i Włoszakowice, byłoby uzy-

skanie dotacji z budżetu Unii Europej-
skiej na modernizację i budowę dro-
gi łączącej Wijewo z węzłem Nietąż-
kowo, na budowanej drodze ekspre-
sowej S5 z Poznania do Wrocławia. 
Chciałbym, aby współpraca pomię-
dzy powiatem leszczyńskim a gminą 
Włoszakowice układała się zawsze 
tak dobrze, jak obecnie.  

Tadeusz Malepszy w najbliższym 
czasie poświęci wiele czasu na pracę 
przy organizacji dożynek wiejskich 
(27 sierpnia), „bukówieckiego lota-
nia” (3-4 września) oraz jarmarku 
rolniczego organizowanego zwykle 
w ostatnią niedzielę września, wspól-
nie z powiat ową wystawą koni i fe-
stynem szkolnym. Radny powiatu 
leszczyńskiego wraz z mieszkańca-
mi Bukówca Górnego serdecznie na 
te imprezy zaprasza mieszkańców 
powiatu leszczyńskiego i gości.

Przedstawiamy radnych
Powiatu Leszczyńskiego

Radny Tadeusz Malepszy.

OGŁOSZENIE
Starosta Leszczyński

informuje, że zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o go-
spodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 z późn. zm.) w dniu 
24 sierpnia 2016 r. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego 
w Lesznie przy pl. Kościuszki 4b i w Wydziale Geodezji, Kartografi i, Katastru 
i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Lesznie przy al. 
Jana Pawła II 23 wywieszony został na okres 21 dni wykaz nieruchomości 
gruntowych przeznaczonych do sprzedaży w  drodze bezprzetargowej na 
rzecz użytkownika wieczystego, położonych w  obrębie Włoszakowice, 
gmina Włoszakowice, oznaczonych na arkuszu mapy 7 działkami ewiden-
cyjnymi nr: 824/69 o pow. 0,0076 ha, 824/77 o pow. 0,0364 ha, 824/76 o 
pow. 0,0460 ha.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży opublikowany 
również został na stronie internetowej 

www.bip.powiat-leszczynski.pl
w zakładce: gospodarka nieruchomościami
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Strona sponsorowana przez 
Starostwo Powiatowe w Lesznie

- oracował Jacek Kuik

Tadeusz Malepszy z Bukówca Górnego zasiadł w Radzie Powiatu Leszczyń-
skiego jako ostatni. Przyjął mandat po rezygnacji złożonej przez radnego 
Mieczysława Drożdżyńskiego, który został wybrany na wójta Wijewa.

Obecnie w rejestrach Wydziału Komunikacji Staro-
stwa Powiatowego w Lesznie widnieje 60,2 tys. pojaz-
dów. To aż o 5 tys. więcej niż powiat liczy mieszkań-
ców. Wydział Komunikacji i Transportu jest najczęściej 
odwiedzanym w Starostwie Powiatowym w Lesznie.

Wydział Komunikacji i Transportu znajduje się w budynku C 
Starostwa Powiatowego przy pl. Kościuszki 4B w Lesznie. 

Klienci obsługiwani są w poniedziałki od godz. 7 do godz. 16.15, 
a od wtorku do piątku w godz. od 7 do godz. 14.15. 

Informacja telefoniczna:
 65 529-68-21 rejestracja pojazdów

65 529-68-22 transport, stacje kontroli pojazdów, 
ośrodki szkolenia kierowców

65 525-69-69 prawo jazdy


