Kongres Kreatywna Rodzina już
za nami
Kolejna, druga już edycja Kongresu Kreatywna Rodzina za nami.
Wycieczki piesze dzielnie maszerowały w strugach deszczu,
wędrując przez m.in. Głaz Korsaka, Dolinę Trzech Młynów,
Czatownie Ornitologiczną, Rezerwat Morenowy Las i Rezerwat
Bogdanieckie Grądy.
Powitanie naszych uczestników uświetnił występ hejnalistów
myśliwskich „Gorzowska Knieja”.
Gmina Bogdaniec otworzyła progi szkoły podstawowej, gdzie
odbyły się warsztaty „Jak rozwijać kreatywność dziecka w
rodzinie”, podczas których propagowane były turystyczne i
prozdrowotne zachowania w rodzinie. Ponadto można było
spróbować swoich sił w wyplataniu różnych breloków. Premierę
miały nasze turystyczne gry planszowe Warcaby Polskie i
Gorzowski Pasjans Turystyczny. Uczestnicy mistrzowsko
rozegrali kilkanaście partyjek. Dzieci mogły także przebrać
się za jedną ze znanych postaci filmowych, czy też nauczyć się
obsługi mieczy świetlnych.
Nie zabrakło też wozu strażackiego, którego prezentowali
strażacy z OSP Bogdaniec.
Do zobaczenia za rok, miejmy nadzieję w promieniach słońca!
Projekt Kongres Kreatywna Rodzina był współfinansowany ze
środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego dla
Funduszu Małych Projektów w ramach Programu Współpracy
INTERREG VA Brandenburgia – Polska 2014-2020 w ramach celu
„Europejska Współpraca Terytorialna”.
Projekt

Festiwal kolorów, dźwięków i
uśmiechów…
Festiwal kolorów, dźwięków i uśmiechów, a także wielkie święto
piłki nożnej odbyło się w sobotę na boisku Gminnego Klubu
Piłkarskiego Kłodawa. Początek co prawda w towarzystwie
kiepskiej pogody, ale zaklinacze deszczu doskonale się
sprawdzili. Sportowe zakończenie wakacji w duchu zdrowej
rywalizacji i z uśmiechem na twarzy. Razem możemy więcej!
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Powiatowe
Zawody
MTB
na
Pograniczu Polsko-Niemieckim
W słoneczny niedzielny poranek w malowniczych Stanowicach
zawodnicy w różnych kategoriach wiekowych zmagali się podczas
Powiatowych Zawodów MTB na Pograniczu Polsko-Niemieckim,
organizowanych przez Powiat Gorzowski w partnerstwie z
Powiatem Marchijsko-Odrzańskim. Emocje sięgały zenitu, pogoda
dopisała, wszyscy zawodnicy spisali się na medal. Medalistom z
całego serca gratulujemy a kibicom dziękujemy za wspaniały
doping. Do zobaczenia za rok!

118177102_690567821668256_8253900944498206348_n
118177798_713454819209882_8755963094613943975_n
118184949_2831565633738632_3758429452190574306_n
118195569_1038821036571758_733650831680883840_n
118199384_300521174582715_7356241704399566640_n
118213611_2579875072323801_1755748976643841307_n

Cykl: Wakacje w powiecie
gorzowskim – Lipki Wielkie
Zimowe skarpety w lipcu? Owszem! Wakacje w powiecie gorzowskim
bez wątpienia są kolorowe.
Dziś kolejny dzień Pacynkowych warsztatów w Lipkach Wielkich.
Za sprawą Gminnego Ośrodka Kultury w Santoku mogliśmy
przenieść się w świat skarpetkowych leśnych zwierzaków.
Dzieciaki kłapiąc skarpetami opowiadały o bardzo ważnym leśnym
zebraniu. Aż się chciało z nimi zaśpiewać „Szła lipeczka do
laseczka, do zielonego…”
Cudne teatrzykowe zabawy z uśmiechniętymi buźkami.

Cykl: Wakacje w powiecie
gorzowskim – Kłodawa
Z cyklu “Wakacje w powiecie gorzowskim” dziś z wizytą w
Gminnym Ośrodku Kultury w Kłodawie.
Pod wodzą aktora gorzowskiego teatru – Cezarego Żołyńskiego,

dzieciaki z okolic świetnie się bawią na letnich warsztatach
teatralno-plastycznych „Podróże małe i duże”.
Nie ma nudy i szarości, we wszystkich najpiękniejszych
kolorach tęczy malowały dziś tarcze na kartonach.
Doskonale się bawiąc poznają tajniki działań teatralnych, ale
też budują nowe relacje z rówieśnikami.
Wszystko w towarzystwie słońca i uśmiechu.

Innowacja,
bezpieczeństwo,
elastyczność – usługa InPost
Urzad24
w
Starostwie
Powiatowym w Gorzowie Wlkp.
już działa!!!
Innowacja, bezpieczeństwo, elastyczność – usługa InPost
Urzad24 w Starostwie Powiatowym w Gorzowie Wlkp. już działa!!!
Szanowni Mieszkańcy, już od dziś dzięki nawiązaniu współpracy
z InPost S.A. dokumenty do Wydziału Komunikacji Starostwa
Powiatowego (wykaz spraw poniżej) można nadać w dowolnym
paczkomacie na terenie powiatu gorzowskiego lub Gorzowa
Wielkopolskiego. Lista dostępnych paczkomatów znajduje się na
stronie: https://urzad24.inpost.pl/powiatgorzowski
Nadawanie dokumentów:

1. Przygotuj odpowiednie dokumenty. Maksymalne wymiary paczki:
3cm x 25 cm x 55 cm, maksymalna waga: 1 kg.
2. Wypełnij prosty formularz dostępny na stronie:
urzad24.inpost.pl/powiatgorzowski
wskazując
m.in.
na
paczkomat, w którym chcesz nadać dokumenty do Starostwa
Powiatowego.
3. Opłać paczkę w wybranej przez siebie formie (5,99 zł),
wydrukuj i naklej etykietę.
4. Nadaj dokumenty w paczkomacie. Na ekranie maszyny wybierz
opcję „Mam już paczkę ze specjalną etykietą”, a następnie
zeskanuj kod kreskowy z etykiety i włóż paczkę do skrytki.
Odbieranie dokumentów nadanych przez pracowników Starostwa do
mieszkańców będzie możliwe w paczkomacie InPost zlokalizowanym
obok budynku Starostwa na takich samych zasadach na jakich
funkcjonują wszystkie paczkomaty. W powiadomieniu e-mail i/lub
SMS oraz poprzez aplikację mobilną InPost Mobile pojawi się
adres paczko
matu, do którego należy się udać po odbiór dokumentów.
Warto przed odbiorem dokumentów pobrać na smartfona aplikację
InPost Mobile (aplikacja do pobrania w sklepach App Store i
Google Play), dzięki której można zdalnie otworzyć skrytkę nie
używając panelu dotykowego.
Na chwilę obecną za pośrednictwem paczkomatu można załatwić
następujące sprawy z zakresu zadań realizowanych przez Wydział
Komunikacji Starostwa:
złożyć wniosek o zarejestrowanie pojazdu sprowadzonego z
zagranicy, zakupionego w kraju lub nowego,
złożyć wniosek o wymianę/wydanie wtórników dokumentów
komunikacyjnych (dowodu rejestracyjnego, karty
pojazdu oraz tablic rejestracyjnych),
zgłosić zbycie/nabycie pojazdu,

zawiadomić o zmianie stanu faktycznego (np. dopisanie
adnotacji: hak, gaz, itp.),
złożyć wniosek o wyrejestrowanie pojazdu,
odebrać nowy dowód rejestracyjny, kartę pojazdu,
odbiór prawa jazdy,
wniosek o czasowe wycofanie z ruchu,
wniosek o nadanie nr VIN,
wniosek o przywrócenie do ruchu po czasowym wycofaniu,
wniosek o wpisanie/wykreślenie współwłaściciela/zastawu
rejestrowego,
wniosek o wydanie decyzji na wykonanie tabliczki
znamionowej.
wydanie profilu kandydata na kierowcę (PKK) przed
przystąpieniem do szkolenia/egzaminu państwowego,
wtórnik prawa jazdy/pozwolenia na kierowanie tramwajem,
wpis w dokumencie
kwalifikacje zawodowe,

prawa

jazdy

potwierdzający

wydanie międzynarodowego prawa jazdy,
wydanie/przedłużenie ważności zezwolenia na kierowanie
pojazdem uprzywilejowanym
wartości pieniężne,

lub

pojazdem

przewożącym

wydanie zaświadczenia,
złożyć wniosek o wpis do ewidencji instruktorów,
złożyć wniosek o wpis do ewidencji przedsiębiorców
prowadzących ośrodki szkolenia kierowców,
złożyć wniosek o wydanie zezwolenia na wykonywanie
zawodu przewoźnika drogowego,
złożyć wniosek o wydanie licencji na przewóz osób,
złożyć wniosek o wydanie licencji na pośrednictwo przy
przewozie rzeczy,
złożyć wniosek o wydanie zaświadczenia na transport na
potrzeby własne.
Procedury związane z załatwianymi sprawami oraz wykaz
niezbędnych dokumentów dostępny jest na stronie Biuletynu
Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Gorzowie
Wielkopolskim

https://bip.powiatgorzowski.pl/procedury/187/wydzial/1/
,
informacje można uzyskać także telefonicznie pod numerem
telefonu: 95 7330 431 w zakresie rejestracji pojazdów lub 95
7330 436 w zakresie uprawnień do kierowania.
W razie problemu z odbiorem przesyłki z paczkomatu należy
skontaktować się z infolinią InPost pod numerem 722 444 000
lub 746 600 000. Infolinia czynna jest w następujących
godzinach: pon. – pt. 7:00 – 22:00, sob. 8:00 – 20:00, niedz
8:00 – 18:00, w święta 8:00 – 16:00.
Podstawowe pytania i odpowiedzi w jaki sposób korzystać z InPost
Urząd24?

Czy muszę wypełnić zgłoszenie lub formularz, żeby wysłać
sprawę do Starostwa Powiatowego w Gorzowie Wlkp.?
Wystarczy
wypełnić
prosty
formularz
na
stronie:
https://urzad24.inpost.pl/powiatgorzowski i nadać wymagane
dokumenty w dowolnie wybranym przez si
ebie paczkomacie na terenie miasta lub powiatu gorzowskiego.
Lista
paczkomatów
dostępna
jest
na
https://urzad24.inpost.pl/powiatgorzowski.

stronie

Jakie dane muszę podać, żeby nadać dokumenty od Urzędu?
W formularzu należy podać imię, nazwisko, numer telefonu oraz
adres e-mail. Przy nadaniu dokumentów dotyczących spraw
załatwianych w Wydziale Komunikacji, należy podać obowiązkowo
również numer identyfikacyjny pojazdu (numer VIN, podwozia,
nadwozia lub ramy).
Jak nadać dokumenty w paczkomacie?
Zlokalizuj wybrany przez Ciebie paczkomat, a następnie udaj
się tam z przygotowaną wcześniej przesyłką/dokumentami. Na
ekranie paczkomatu wybierz opcję “Mam już paczkę ze specjalną
etykietą”. Następnie zeskanuj kod kreskowy z etykiety i włóż
paczkę do skrytki.

Czy usługa nadania dokumentów jest płatna?
Tak, koszt usługi nadania dokumentów do Urzędu to 5,99 zł
brutto.
Jakie dane muszę podać
dokumenty od Urzędu?

przy

paczkomacie,

żeby

odebrać

Wygodny i bezpieczny odbiór dokumentów jest możliwy poprzez
zdalne otwarcie skrytki przy pomocy aplikacji InPost Mobile.
Można je również odebrać wprowadzając na ekranie numeru
telefonu oraz kod odbioru otrzymany w wiadomości.
Mam problem z odbiorem przesyłki z paczkomatu? Z kim mogę się
kontaktować?
Z infolinią InPost pod numerem 72
2

444

000

lub

746

600

000.

Infolinia

czynna

jest

w

następujących godzinach: pon. – pt. 7:00 – 22:00, sob. 8:00 –
20:00, niedz 8:00 – 18:00, w święta 8:00 – 16:00.
Skąd mam wiedzieć jakie dokumenty mam dostarczyć do Wydziału
Komunikacji, żeby załatwić sprawę?
Procedury związane z załatwianymi sprawami oraz wykaz
niezbędnych dokumentów dostępny jest na stronie Biuletynu
Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Gorzowie Wlkp.
https://bip.powiatgorzowski.pl/procedury/187/wydzial/1/
.
Możesz również uzyskać informację telefonicznie pod numerem
telefonu: 95 733 04 31 i 95 733 04 32 w zakresie rejestracji
pojazdów, 95 733 04 30 lub 95 733 04 36 w zakresie uprawnień
do kierowania, 95 733 04 37 w zakresie działalności
regulowanej, licencji oraz usuwania pojazdów.
Co mam sprawdzić przed złożeniem dokumentów w paczkomacie?
– sprawdź czy na pewno składasz wniosek na prawidłowym druku,
– starannie wypełnij wniosek,

– sprawdź czy masz wszystkie niezbędne dokumenty,
– sprawdź czy dokumenty zawierają prawidłowe dane, czy nie ma
w nich pomyłek,
– sprawdź numer identyfikacyjny pojazdu (numer VIN, podwozia,
nadwozia lub ramy)
– sprawdź czy załączyłeś prawidłowe druki opłat,
– pamiętaj, że do celów załatwienia sprawy niezbędne jest
złożenie oryginałów dokumentów, w tym tablic rejestracyjnych,
jeżeli są wymagane.
Co się stanie jeśli złożone dokumenty będą nieprawidłowe?
Wydział Komunikacji Starostwa Powiatowego w Gorzowie Wlkp.
dołoży wszelkich starań aby załatwić pozytywnie Twoją sprawę.
Niemniej, w niektórych przypadkach braki wymaganych dokumentów
lub zawarte w nich błędy nie umożliwią pozytywnego załatwienia
Two
jej sprawy. Wtedy w zależności od sytuacji możesz zostać albo
poproszony telefonicznie o uzupełnienie dokumentów, albo
zostanie wydany dokument o negatywnym załatwieniu sprawy, albo
też złożone dokumenty będą zwrócone.
Jak długo będę czekał na dokumenty?
Jeżeli złożony wniosek oraz dołączone do niego dokumenty będą
prawidłowe to sprawa będzie zakończona w najszybszym możliwym
terminie.

Powiatowa
Spartakiada
Młodzieży 2018/2019
Podsumowanie Młodzieżowej Spartakiady w powiecie gorzowskim za
rok szkolny 2018/2019
Sport, aktywna integracja młodzieży, szkół oraz nauczycieli i
środowisk sportowych to myśl przewodnia Powiatowej Spartakiady
Młodzieży w powiecie gorzowskim. Wczoraj odbyło się uroczyste
podsumowanie za rok szkolny 2018/2019 wraz z wręczeniem
nagród, gratulacji oraz podziękowań dla dyrekcji szkół,
nauczycieli i trenerów za ich zaangażowanie i przygotowanie
uczniów do zawodów sportowych.
Hasło „wychowanie przez sport” nadal jest aktualne, a
aktywność fizyczna wpływa pozytywnie nie tylko na ciało, ale
również na ducha. Kształtuje charakter młodego człowieka, uczy
systematyczności i odpowiedzialności, wpływa na to jakimi
ludźmi staną się w dorosłym życiu.
Punktacja generala Szkół Podstawowych Powiatowej Spartakiady
Młodzieży:
– rocznik 2006 i mł. – Igrzyska Dzieci
I miejsce SP nr 4 Kostrzyn nad Odrą
II miejsce Sp nr 2 Witnica
III miejsce SP Bogdaniec
– rocznik 2003-2005 – Igrzyska Młodzieży Szkolnej
I miejsce SP Nr 1 Witnica
II miejsce SP Nr 1 Kostrzyn nad Odrą

III miejsce SP Lubiszyn
Punktacja generalna Powiatowej Spartakiady Młodzieży Szkół
Ponadpodstawowych:
I miejsce ZS Kostrzyn nad Odrą
II miejsce ZSS Witnica
III miejsce ZS CKR Kamień Mały
Jeszcze raz serdeczne podziękowania dla wszystkich
zaangażowanych w to szczególne, powiatowe przedsięwzięcie
sportowe.

Kursy dla uczniów w czasie
ferii
w
ramach
projektu
“Modernizacja
kształcenia
zawodowego
w
powiecie

gorzowskim”
W ramach projektu “Modernizacja Kształcenia Zawodowego w
Powiecie Gorzowskim”
Piątkowa wizyta pani Wicestarosty Magdaleny Słomińskiej, pani
Ewy Koguckiej (koordynatora projektu) oraz pani Sandry
Romanowskiej (z Wydziału Inwestycji, Rozwoju i Spraw
Społecznych) w Zespole Szkół im. Marii Skłodowskiej – Curie w
Kostrzynie nad Odrą była związana z monitorowaniem realizacji
projektu pod nazwą “Modernizacja Kształcenia Zawodowego w
Powiecie Gorzowskim”.
Miały tam miejsce dwa z serii jedenastu kursów skierowanych do
uczniów w okresie ferii zimowych. “Kurs Baristy” i “Kurs
Uroczysta Kolacja” to dopiero przedsmak oferty adresowanej do
młodzieży
w ramach projektu. Wartość całego projektu, który będzie trwał
do końca czerwca 2022 roku to ponad 4 500 000 zł i obejmuje
kursy, szkolenia, zajęcia kierowane do młodzieży oraz
doposażenie pracowni w nowoczesny sprzęt dydaktyczny.
Zapraszamy do odsłuchania materiału oraz obejrzenia informacji
o projekcie:
Kursy doskonalące dla uczniów – Kostrzyn

https://gorzow.tvp.pl/46395178/praktyka-czyni-mistrza-kursy-za
wodowe-dla-uczniow

