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Systematyczne doskonalenie organizacji pracy wydziałów Starostwa Powiatowego w Lesznie sprawia, że załatwianie spraw przez 
mieszkańców staje się coraz krótsze i łatwiejsze. Powszechne jest też w kontaktach z urzędem wykorzystywanie internetu.

Wydział Komunikacji
Rocznie w Wydziale Komunika-

cji Starostwa Powiatowego w Lesz-
nie wydawanych jest nawet ponad 
10 tysięcy dowodów rejestracyjnych, 
a to sprawia, że jest on najczęściej 
odwiedzanym przez mieszkańców. 
Sporo spraw dotyczy również czyn-
ności związanych z prawem jazdy.

W celu ułatwienia mieszkańcom 
gmin Włoszakowice i Wijewo do-
godniejszej możliwości rejestrowa-
nia pojazdów, uruchomiono w tym 
roku we Włoszakowicach filię Wy-
działu Komunikacji.
– Znacząco  skróciło  to  drogę 

do Wydziału Komunikacji mieszkań-
com bardziej oddalonych od Leszna 
gmin Wijewo i Włoszakowice – pod-
kreśla Euzebiusz Szudra, naczelnik 
Wydziału Komunikacji Starostwa Po-
wiatowego w Lesznie. – Wśród osób 
rejestrujących pojazdy we Włosza-
kowicach  są  jednak  również miesz-
kańcy  innych gmin. To m.in. osoby, 
którym zależy na szybkiej rejestracji, 
a we Włoszakowicach wizytę można 
umówić nawet z dnia na dzień. War-
to jednak pamiętać, że procedura roz-
poczęta we Włoszakowicach musi być 
tam również zakończona.

Aby wyeliminować kłopotliwe 
oczekiwanie mieszkańców w kolej-
kach obowiązuje system rezerwa-
cji terminów wizyt. Najłatwiej zro-
bić to wykorzystując stronę interne-
tową https://bezkolejki.eu/powiat-
leszczynski. Ponadto można umó-
wić wizytę telefonicznie (w godz. 
7:30 – 9:00: Leszno – w środy, 
tel. 65 529 68 20 oraz Włoszakowi-
ce – w czwartki, tel. 65 525 29 73).

Wydział Geodezji, 
Kartografii, Katastru 

i Gospodarki 
Nieruchomościami

Od 10 lat zasoby geodezyjne po-
wiatu leszczyńskiego są sukcesyw-

nie poddawane cyfryzacji. Jeszcze 
w tym roku ma zakończyć się two-
rzenie numerycznej mapy zasadni-
czej, która obejmowała będzie już 
wszystkie obręby siedmiu gmin.

–  W stosunku do mapy analogo-
wej mapa cyfrowa jest dokładniejsza 
i łatwiej się na niej pracuje – pod-
kreśla Piotr Mańkowski, geodeta 
powiatowy. – Podczas wizyty w wy-
dziale od ręki wydajemy mieszkań-
com lub branżystom mapki w bardzo 
dobrej jakości.

Prócz wizyt składanych w wy-
dziale indywidualnie przez miesz-
kańców, częściej bywają tam profe-
sjonaliści, czyli geodeci, projektan-
ci, rzeczoznawcy majątkowi i ko-
mornicy.

W mieszczącym się w budynku 
przy Al. Jana Pawła II 23 w Lesz-
nie Wydziale Geodezji, Kartogra-
fii, Katastru i Gospodarki Nieru-
chomościami klienci obsługiwani 
są na bieżąco, bez konieczności re-
zerwacji terminu wizyty. Mniejsza 
liczba osób odwiedzających urząd 
osobiście jest wynikiem stałego roz-
wijania form elektronicznego zała-
twiania spraw z wykorzystaniem 
różnych form korespondencji in-
ternetowej: 

– Portalu Interesanta (https://lesz-
czynski.webewid.pl/e-uslugi/portal 
-interesanta),

– platformy ePUAP (należy prze-
słać wniosek podpisany elektronicz-
nym podpisem kwalifikowanym na ad-

res: sp.geo@powiat-leszczynski.pl 
lub tradycyjną pocztą).

Wiele spraw wyjaśni Biuro Ob-
sługi Klienta – tel. 65 529 68 49.

Wydział Architektury 
i Budownictwa

Ten wydział mieści się w głów-
nej siedzibie starostwa, przy Pla-
cu Kościuszki 4b. Nie zawsze jest 
jednak konieczna tam osobista wi-
zyta, gdyż wiele spraw można za-
łatwić korespondencyjnie. Najle-
piej rozpocząć procedurę od wi-
zyty na stronie internetowej staro-
stwa www.powiat-leszczyński.pl.

Tam w zakładce „Strefa miesz-
kańca” znajdują się wejścia 

do wszystkich wydziałów. Wcho-
dząc wirtualnie do Wydziału Archi-
tektury i Budownictwa można od-
naleźć nie tylko wyjaśnienia na te-
mat procedury uzyskania pozwole-
nia na budowę, czy też innej spra-
wy, ale również pobrać potrzebne 
do wypełnienia formularze.

Wymaganą  dokumentac ję 
można wysłać pocztą lub dostar-
czyć osobiście do Punktu Obsługi 
Klienta mieszczącego się na parte-
rze starostwa.

Dla jak najlepszej organiza-
cji pracy wydziału, sprawy wy-
magające osobistej wizyty pro-
wadzone są po wcześniejszym 
telefonicznym ich umówieniu 
– tel. 65 529-68-27. (JAC)

Powiat przyjazny mieszkańcom

▲ System rezerwacji wizyt umożliwia szybką i sprawną obsługę mieszkańców w Wydziale Komunikacji.  Fot. J. Kuik

Stanisław Matuszewski w  Radzie Powiatu Leszczyńskiego reprezentuje gminy Lipno 
i Święciechowa. W wyborach wystartował z  listy Polskiego Stronnictwa Ludowego. Jest to 

jego druga kadencja w samorządzie powiatowym.
Z wykształcenia jest 

mechanikiem samo-
chodowym, jednak 
zawodowo związał 
się z rolnictwem. Sta-
nisław Matuszewski 
prowadzi w Wilkowi-
cach 120-hektarowe 
gospodarstwo nasta-
wione na produkcję 
roślinną - rzepak, ku-
kurydzę, buraki i zbo-
ża. Prowadzi też firmę 
świadczącą usługi rol-
nicze i budowlane. 

Rada Powiatu Leszczyńskie-
go, wykorzystując jego zawo-
dowe doświadczenie, powierzy-
ła mu funkcję przewodniczące-
go Komisji Rolnictwa, Leśnic-
twa i Ochrony Środowiska. Po-
nadto jest członkiem Komisji Re-
wizyjnej. 
-  Od  lat  utrzymujemy  wyso-

ką  dynamikę modernizacji  dróg 
- podkreśla radny Stanisław Ma-
tuszewski. - Nie zapominamy też 
o drogach dla rowerzystów, któ-
re są już niemal standardem przy 
drogach  powiatowych.  Nowe 

odcinki  powstają  wzdłuż  prze-
budowywanej  drogi  w  Kłodzie 
i przy ulicy Mórkowskiej w Wil-
kowicach.  Rowerzyści  czeka-
ją  na  ścieżkę  pomiędzy  Lipnem 
a  Osieczną,  która  ma  powstać 
przy okazji kompleksowej moder-
nizacji tego odcinka drogi. Plano-
wane jest też rowerowe połącze-
nie Włoszakowic z Brennem, ale 
wykonanie tych inwestycji zależy 
od uzyskania na ten cel dotacji. 

Pana Stanisława pasjonuje 
nie tylko nowoczesne rolnictwo, 
ale również to dawne. Prócz ma-

łej kolekcji dawnego sprzętu rol-
niczego posiada dwa wiekowe Ze-
tory. Jest członkiem zarządu Klu-
bu Traktor i Maszyna w Wilko-
wicach, który od kilkunastu lat 
organizuje posiadający ogólno-
polską renomę Festiwal Starych 
Ciągników i Maszyn Rolniczych 
w Wilkowicach. Wspiera działal-
ność Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Wilkowicach, choć już nie jako 
prezes, a członek tej organizacji. 

Jest szczęśliwym mężem żony 
Anity, ojcem trzech córek, a rów-
nież dziadkiem. (JAC)

Przedstawiamy radnych Powiatu Leszczyńskiego

▲ Radny Stanisław Matuszewski
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