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Szanowni Mieszkańcy,
Z okazji nadchodzących Świąt Wielkanocnych życzymy Państwu dni wypełnionych 

nadzieją budzącej się do życia wiosny. Niech Zmartwychwstanie Pańskie, które niesie 
odrodzenie duchowe napełni Was spokojem, wiarą i miłością, da siłę pokonywania 

wszelkich trudności i nadzieję by z ufnością patrzeć w przyszłość. Niech ten wyjątkowy 
świąteczny czas sprawi, że zapomnimy o wszelkich problemach i troskach.

Burmistrz Kargowej
Jerzy Fabiś

Przewodniczący Rady Miejskiej
Łukasz Pokorski

6 marca w Gminnym Centrum Kultury w Kargowej obchodzono Dzień 
Kobiet, na który przybyły licznie mieszkanki naszej gminy. Burmistrz 
Kargowej Jerzy Fabiś tradycyjnie powitał panie piękną różą. Do 
burmistrza  dołączył z tulipanami Przewodniczący Rady Miejskiej w 
Kargowej Łukasz Pokorski. 
Przed rozpoczęciem części artystycznej dyrektor GCK Waldemar 

Ligma wraz z burmistrzem Kargowej oraz przewodniczącym Rady 
Miejskiej złożyli wszystkim paniom serdeczne życzenia. Po tym 
miłym akcencie przez blisko godzinę widownię rozbawiał Kabaret 
Kałasznikof, znany z wielu programów telewizyjnych oraz 
kabaretowych.

Dzień Kobiet

cd. na str. 10



Nowy Rok 2020 przywitał nas w kraju bardzo łagodną zimą, a na 
świecie - koronawirusem. Realne zagrożenie, jakie niesie ze sobą 
zjadliwy wirus, powoduje destrukcję życia społeczeństwa,  
zamknięcie przedszkoli i szkół, zaburzenia w funkcjonowaniu 
zakładów pracy, urzędów i obsługi interesantów. Konieczność 
unikania kontaktów międzyludzkich, wprowadzony nakaz 
kwarantanny dla osób powracających z zagranicy, zakaz organizacji 
imprez masowych i zgromadzeń osób wynika z troski o 
bezpieczeństwo mieszkańców Polski. Przed  służbą zdrowia 
postawiono bardzo trudne zadanie ochrony zdrowia i życia 
mieszkańców w czasie niespotykanego zagrożenia epidemicznego. 
Czas pokaże, jakim bilansem zakończy się pandemia, zarówno w 
ochronie życia i zdrowia, jak  i skutków spowolnienia  gospodarczego.
W chwili redagowania świątecznego wydania Kargowskiego 
Informatora Samorządowego pandemia się jeszcze rozwija. Trudno 
przewidzieć, czy KIS trafi do Państwa domów jeszcze przed Świętami. 
Niezależnie od sytuacji geopolitycznej, życie w gminie pomimo 
utrudnień w opiece nad dziećmi, w sytuacji zamknięcia szkół i 
przedszkoli, toczy się w miarę normalnie. Niech w tym trudnym 
okresie towarzyszą nam - codzienna życzliwość, wzajemny i szczery 
uśmiech oraz przyjazne gesty! Niech zwykłe ludzkie zachowania 
wynagrodzą nam oczekiwanie na normalne funkcjonowanie, naukę, 
pracę i życie rodzinne.

Inwestycje
W styczniu zakończyliśmy inwestycję budowy ścieżek rowerowych, 
partnerskiego projektu trzech gmin – Babimostu, Kargowej i 
Zbąszynka, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 
kwotą 9,8 mln zł.  Zbudowaliśmy w gminie pięć kilometrów ścieżek - z 
Chwalimia do Wojnowa i granicy z gminą Babimost oraz od krzyżówki 
Wojnowo do Smolna Wielkiego oraz krótki odcinek w mieście, od 
krzyżówki z ulicą Powstańców Wlkp. do skrzyżowania z drogą 
wojewódzką nr 314 w kierunku  Świętna. 
Zakończyła się budowa garażu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w 
Kargowej.  Nowy, piękny i estetyczny obiekt już służy strażakom.
Nadal trwają prace przy renowacji boiska na stadionie miejskim, 
zadania o wartości 375 tysięcy złotych. Boisko praktycznie do końca 
roku będzie wyłączone z użytkowania. W zakresie inwestycji zostało 
zbudowane nawodnienie oraz planowana jest budowa własnego 
ujęcia wody.
Trwają prace projektowe rozbudowy budynku szkoły przy ulicy 
Kościelnej  i projektu technicznego budowy skateparku i pumptracka 
na terenie stadionu miejskiego. Budowa skateparku jest planowana 
do realizacji jeszcze w tym roku.
Nadal oczekujemy na decyzję z Urzędu Wojewódzkiego w sprawie 
uzyskania dofinansowania do inwestycji z rządowego programu – 
Funduszu Dróg Samorządowych na przebudowę ulicy Zielonej i drogi 
w Smolnie Wielkim – projektów, które zostały złożone w lipcu ub. 
roku.

Finanse gminy
Realizując tegoroczny budżet gminy spłaciliśmy kolejne raty kredytu, 
przypadające do spłaty w 2020 r., w wysokości 503 tysięcy złotych, 
zmniejszając zadłużenie gminy z kwoty 9,8 mln zł w 2014 roku do 
kwoty około 5 mln zł. Jednocześnie corocznie odprowadzamy 
należne  odsetki bankowe od kwoty głównej. 
Wprowadzone przez rząd zmiany podatkowe spowodują 
zmniejszenie dochodów samorządów, a także naszej Gminy. Stan  
finansów samorządowych ulega szybkiemu pogorszeniu, które  
będzie jeszcze silniejsze po ujawnieniu się wszystkich skutków 
zmniejszenia się udziałów samorządów we wpływach z podatku PIT. 
Szczególnie widoczne jest to w zmniejszeniu nadwyżki operacyjnej  
(tzn.  różnicy między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi), 
która  ma istotne znaczenie dla rozwoju samorządów, czyli 
możliwości podejmowania nowych inwestycji. Istnienie jak 
największej nadwyżki operacyjnej to sygnał, że samorząd dysponuje 
środkami na nowe inwestycje lub na spłatę wcześniejszego 
zadłużenia.
Główne przyczyny pogorszenia to rosnące niedofinansowanie 
oświaty oraz szybszy niż przyrost dochodów z PITu wzrost wydatków 
bieżących (ceny energii, materiałów i usług, koszty pracy, w tym 
wzrost płacy minimalnej).
Nadeszły trudne lata dla rozwoju lokalnego. Rzeczywiste skutki 
obniżenia wpływów  z podatku PIT, które w pełni wystąpią w roku 
2021, jeszcze pogłębią ten stan rzeczy. Dalszy spadek nadwyżki 
operacyjnej w kolejnych latach spowolni możliwości rozpoczynania 
nowych inwestycji.
Aby realizować kolejne inwestycje,  pojawi się konieczność sięgania 
po nowe kredyty.

Oczyszczalnia ścieków
Przygotowujemy się do budowy oczyszczalni w formule partnerstwa 
publiczno  – prywatnego. Pierwszym krokiem gminy jest 
przygotowanie się do tzw. dialogu technicznego, mającego na celu 
rozeznanie rynku w zakresie pozyskania potencjalnych partnerów 
prywatnych. Gmina zleciła firmie zewnętrznej przygotowanie 
dokumentacji, w oparciu o którą przeprowadzony zostanie dialog. W 
lutym br. powołałem zespół składający się z radnych, pracowników 
spółki komunalnej, urzędu i tzw. czynnika społecznego, który 
przygotował propozycje zakresów inwestycyjnych budowy 
oczyszczalni ścieków, sieci kanalizacyjnej w dwóch opcjach oraz 
możliwość przejęcia przez partnera prywatnego stacji uzdatniania 
wody. Potencjalnym partnerom prywatnym zostaną zaproponowane 
trzy lokalizacje budowy oczyszczalni ścieków. W oparciu o 
przedłożone propozycje firma doradcza przygotuje memorandum 
inwestycyjne i regulamin przeprowadzenia dialogu technicznego a 
Gmina Kargowa w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych ogłosi 
i przeprowadzi rozpoznanie rynku. W oparciu o zainteresowanie 
partnerów prywatnych naszą inwestycją i wyciągnięte wnioski z 
dialogu technicznego dokonamy uszczegółowienia zakresu zadań 
inwestycyjnych a także wyboru lokalizacji budowy oczyszczalni 
ścieków. W zależności od rozstrzygnięć w pierwszym etapie podjęte 
zostaną działania określone w ustawie o partnerstwie publiczno-
prywatnym, które finalnie doprowadzą do wyboru partnera 
prywatnego, oferującego najkorzystniejszą cenę za oczyszczenie 1 
metra sześciennego ścieków w perspektywie 30 lat.

Inwestycje w spółce komunalnej ZGK
Niezależnie od działań przedstawionych powyżej spółka komunalna 
czyni starania o pozyskanie środków na rozbudowę i modernizację 
stacji uzdatniania wody. Projekt budowlany z pozwoleniem na 
budowę wraz z wnioskiem aplikacyjnym oczekuje na decyzję w 
Departamencie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu 
Marszałkowskiego w Zielonej Górze.
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24 stycznia obchodziliśmy 75. rocznicę 
mordu dokonanego przez hitlerowców w 
lesie w pobliżu Starego Jaromierza na 41 
kobietach pędzonych w „Marszu śmierci” do 
Dachau oraz mordu na 13 mieszkańcach 
Karszyna, którzy zginęli z rąk radzieckiego 
żołnierza. Tragiczne wydarzenia, jak co roku, 
upamiętniono pod obeliskiem zamordo-
wanych kobiet, odśpiewano hymn, złożono 
wieńce, a historię tamtych tragicznych 

śmierci pokrótce przedstawił Burmistrz 
Kargowej Jerzy Fabiś. Całą uroczystość 
wzbogaciły patriotyczne pieśni w wykonaniu 
Zespołu Śpiewaczego „Kargowiacy” z 
Gminnego Centrum Kultury w Kargowej. 
Oddano także hołd pomordowanym 
kobietom na Cmentarzu Parafialnym w 
Kargowej oraz byłym mieszkańcom Karszyna 
na cmentarzu w Karszynie.
W drugiej części uroczystości odbyła się 

konferencja poświęcona tym tragicznym 
wydarzeniom. Rozpoczął ją Burmistrz 
Kargowej Jerzy Fabiś, jeszcze raz przybliżając 
w skrócie wydarzenia z 1945 r. Wygłoszone 
zostały także referaty:   „Więźniarki 
oswobodzone przez Armię Czerwoną” 
autorstwa dr Andrei Rudorff (odczytał 
Przemysław Ziel inica) ,  „Martyrologia 
więźniarek podobozów Gross Rosen na Ziemi 
Sławskiej w latach 1944 – 1945" napisany 
przez Artura Pacygę, (odczytał Waldemar 
L i g m a) ,  „ Re l a c j ę  Ma r i i  Wo j c i e c h  – 
Sprawiedliwej Wśród Narodów Świata”, którą 
przytoczył Jej syn Józef Wojciech, natomiast 
opowieść „O wydarzeniach wojennych ze 
stycznia 1945 r. w Karszynie”, przybliżył 
zgromadzonym Tadeusz Mąkosa.  Na 
zakończenie  Marek Grzelka, jak co roku 
przemierzający trasę, którą szły kobiety ze 
Sławy do Starego Jaromierza, odczytał 
zeznania lekarza majora 5. Dywizji Piechoty 
po wyzwoleniu kobiet.
Tragizm wydarzeń zaakcentowano koncer-
tem muzyki żydowskiej i klezmerskej w 
wykonaniu duetu Ruach.  Dzięki uprzejmości 
Pana Marka Grzelki w trakcie spotkania 
można było obejrzeć wystawę zdjęć 
przedstawiających kobiety ocalałe z „Marszu 
Śmierci” oraz artefakty z grobu osób 
zamordowanych w Karszynie ,  które 
pochodzą z ekshumacji dokonanej w 2014 r. i 
są w zasobach Urzędu Miejskiego w 
Kargowej.

 
hitlerowców mordu na 41 kobietach75. rocznica dokonanego przez

Ponadto spółka komunalna złożyła w Urzędzie Marszałkowskim do 
Regionalnego Programu Operacyjnego kolejny projekt na 
modernizację przepompowni ścieków przy ulicy Kościuszki wraz z 
budową kolektora tłocznego. Oczekujemy na rozstrzygnięcie 
konkursów.

Obwodnica Kargowej
Jak już Państwo wiecie z doniesień medialnych, a także z informacji 
umieszczanych na  stronie internetowej urzędu, nie ujęto budowy 
obwodnicy Chwalimia i Kargowej w rządowym Programie  Budowy 
100 Obwodnic, planowanym do realizacji w latach 2020-2030, 
pomimo ciągłych działań naszego samorządu, apeli, pism, wniosków 
do polityków, do władz rządowych, premiera czy interwencji u 
prezydenta RP i dyrektora GDDKiA. Na sesji Rady Miejskiej 17 lutego 
br. gościliśmy posła Jerzego Maternę, który usprawiedliwiając brak 
ujęcia obwodnicy w rządowym programie obwinił mnie o utratę 
pozwolenia na budowę obwodnicy w 2016 r. oraz sformułował 
zarzut, że  „jako członek PSL byłem w rządzie i zgodziłem się na 
wykreślenie obwodnicy z rządowego programu budowy dróg 

krajowych". Radni dali odpór wygłoszonym przez posła Maternę 
tezom. O tym, jakie działania były prowadzone przez gminę w bliższej 
i dalszej perspektywie czasowej, byli Państwo systematycznie 
informowani.
Mieszkańcy Gminy Kargowa czują się zawiedzeni, rozczarowani, 
stracili już nadzieję na powstanie obwodnicy. Nadzieja została 
odebrana na dziesięć lat.  Pas długości 7,5 km, blisko 60 ha gruntu 
wyłączono z produkcji  rolnej i  leśnej,  a w wyniku prac 
archeologicznych zepchnięto hałdy ziemi, szpecąc krajobraz.
W ubiegłym miesiącu, w ramach konsultacji rządowego Programu 
Budowy 100 Obwodnic, złożyliśmy do Ministerstwa Inwestycji 
uwagi wraz z wnioskiem o ujęcie obwodnicy Kargowej w planach 
inwestycyjnych. Złożyłem także wniosek do Przewodniczącego Rady 
Powiatu Zielonogórskiego o udzielenie poparcia inicjatywy 
wprowadzenia obwodnicy Kargowej na listę zadań inwestycyjnych 
realizowanych w latach 2020 – 2030.

Jerzy Fabiś
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2 grudnia 80. uro-
dziny świętowała 
Honorowa Obywa-
telka Gminy Kargo-
wa Pani Brygida 
Wróblewska.  Na 
zorganizowaną w 
Mediatece uroczy-
stość  jubileuszową,  
p r z y b y ł o  w i e l u  
gości z całego woje-
wództwa. I nie ma 
się co dziwić, bo 

Pani Brygida poprzez swoją pracę zawodową 
i działalność społeczną otworzyła drzwi 
chyba wszystkich instytucji, aby załatwiać 
nasze kargowskie sprawy. Jej zasługi dla 
miasta i gminy są powszechnie znane. Dzięki 
Jej determinacji i uporowi w 1987 roku  
została zbudowana i otwarta nowa szkoła 
podstawowa przy u l i cy Kośc ie lne j . 
Niezaprzeczalną zasługą Pani Brygidy jest też 
integracja środowiska seniorów w Kargowej i 
u t w o r z e n i e  p r z e d  d w u n a s t u  l a t y 

Kargowskiego Uniwersytetu Trzeciego 
Wieku. Wśród gości pojawili się m.in.: poseł 
Jolanta Fedak, Mirosław Glaz - dyrektor 
j e d n e g o  z  d e p a r t a m e n t ó w Ur z ę d u 
Marszałkowskiego, Przewodniczący Rady 
Powiatu  Zielonogórskiego Edwin Łazicki, 
burmistrz Kargowej Jerzy Fabiś, były 
burmistrz Sulechowa Ignacy Odważny  i były 
wójt Trzebiechowa Stanisław Drobek, Adam 
Borowiak – wizytator kuratorium z lat 90. z 
Poznania, Czesław Fiedorowicz prezes 
Euroregionu Sprewa-Nysa-Bóbr, przedstaw-
iciele UTW i stowa-
rzyszeń  oraz wielu 
innych znakomitych 
osobistości, w tym 
także nasi mieszkańcy. 
Na 80. urodziny syn 
Pani Brygidy, Dariusz, 
w r a z  z  m a ł ż o n k ą 
ufundowali wydanie 
o ko l i c z n o ś c i o w e j 
publikacji „Tutejsza od 
z a w s z e ”-  w y w i a d 

rzekę, przeprowadzony przez redaktora 
Alfreda Siateckiego. W trakcie benefisu 
przeprowadzony został z Jubilatką wywiad 
przez autora publikacji  Alfreda Siateckiego, 
w którym dostojna Jubilatka odpowiadała na 
pytania, ujawniając ciekawe wątki biograf-
iczne. Stwierdziła, że „schodzi z ringu, ale 
rękawic jeszcze nie zdejmuje!”  Życzymy 
dostojnej Jubilatce wielu lat życia, zdrowia, 
radości i niespożytej energii w działalności 
społecznej.

80 lat minęło…jak 1 dzień

Od 27 stycznia do 7 lutego 2020 r. w 
Gminnym Centrum Ku l tury w 
Kargowej trwały ferie zimowe 2020, 
w których uczestniczyło ok. 80 dzieci 
z  G m i n y  K a r g o w a .  P o d c z a s 
tegorocznych ferii odbyły się zajęcia 
sportowe, taneczne, plastyczne, 
animacji, teatralne, samoobrony dla 
dzieci, małego majsterkowicza oraz 
warsztaty „tkackie”, a także „o 
zbójnikach” z Akademii Tradycji.
W czwartki dzieci uczestniczyły w 

Mediatece  w warsztatach pn .
„Z ekologią za pan brat” oraz „Włochy 
na wesoło”.

Na zakończenie ferii zaoferowano 
wiele atrakcji, między innymi różne 
wesołe animacje, gry i zabawy, 
dmuchaną zjeżdżalnię oraz mały 
p o c zę s t u n e k .  Po n a d t o  k a ż d y 
uczestnik ferii spędzonych w GCK 
otrzymał pamiątkowy dyplom.

Ferie zimowe 2020
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W lutym w Gminnym Centrum Kultury 
odbyły się eliminacje gminne Lubuskiego 
Festiwalu Piosenki. Festiwal jest częścią 
realizowanego w województwie lubuskim 
Programu Promocji Twórczości Dzieci i 

Młodzieży PRO ARTE 2020, 
k t ó r e g o  O p e r a t o r e m  j e s t 
Regionalne Centrum Animacji 
Ku l t u r y,  a  re a l i z a t o r a m i  – 
organizatorzy etapów gminnych i 
powiatowych. PRO ARTE 2020 to 
cykl prezentacji artystycznych 
organizowanych na poziomie 
miejskim, gminnym, powiatowym i 
wojewódzkim.
W  e l i m i n a c j a c h  g m i n n y c h 
Lubuskiego Festiwalu Piosenki 
udział wzięło 8 uczestników. Jury 
w składzie: Mirosława Koziołek, 

Waldemar Ligma, Aleksander Wróblewicz 
postanowiło przyznać po trzy nominacje do 
kolejnego etapu – eliminacji powiatowych 
Lubuskiego Festiwalu Piosenki w kategorii I i 
II dla Michaliny Brudło, Alicji Wierzejewskiej 

oraz Zofii Curzydło.
Tydzień później w sali  widowiskowej 
Sulechowskiego Domu Kultury odbyły się 
eliminacje powiatowe Festiwalu.
W konkursie udział wzięła młodzież z 
Gminnego Centrum Kultury w Kargowej: w 
kategorii zespół wokalny „Zespół Gdzie jest 
G-dur”, w nieco pomniejszonym składzie 
Marek Buczkowski – gitara, Rozalia Kaim - 
wokal oraz Dominia Karacz - wokal, zespół 
ten prowadzi Marek Buczkowski, natomiast 
w kategorii wokaliści Dominika Karacz, która 
otrzymała wyróżnienie. Sekcję wokalną w 
Gminnym Centrum Kultury w Kargowej 
prowadzi Iga Kałążna.

Wszystkim serdecznie gratulujemy i życzymy 
dalszych sukcesów.

Lubuski Festiwal Piosenki

W lutym odbyły się eliminacje gminne 
Lubuskiego Konkursu Recytatorskiego. 
Konkurs ten jest częścią Programu Promocji 
Twórczości Dzieci i Młodzieży PRO ARTE 
2020.

W eliminacjach gminnych Lubuskiego 
Konkursu Recytatorskiego udział wzięło 
łącznie aż 22 uczniów z Zespołu Szkolno – 
Przedszkolnego w Kargowej. W kategorii 
wiekowej klas I-III szkoły podstawowej 
uczestniczyło 19 recytatorów, w kategorii 
wiekowej klas IV-V - 2, natomiast w kategorii 
wiekowej klas VI-VIII - 1 uczeń.
Jury w składzie Krystyna Jaroszewska, 
Małgorzata Kwiecień oraz Sławomir 

Kaczmarek postanowiło przyznać nominacje:
- w kategorii wiekowej klas I-III dla Huberta 
Pietruszyńskiego, Igi Krzystek, Marii 
Garwolińskiej,
- w kategorii wiekowej klas IV-V dla 
Aleksandry Sewohl,
- w kategorii wiekowej klas VI-VIII dla Nikoli 
Sakowicz.
Na  e t a p i e  p o w i a t o w yc h  e l i m i n a c j i 
Lubuskiego Konkursu Recytatorskiego, które 
odbyły się 25 lutego br. w Miejsko – 
Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji 
w Nowogrodz ie  Bobrzańsk im,  Rada 
Artystyczna w składzie: Kinga Rosińska, 
Dorota Pankiewicz i Zofia Rogasik postano-
wiła nominować do finału wojewódzkiego:

w  I  k a t e g o r i i  w i e k o w e j :  H u b e r t a 
Pietruszyńskiego z Zespołu Szkolno-
Przedszkolnego w Kargowej
w II kategorii wiekowej: Aleksandrę Sewohl z 
Zespołu  Szko lno-Przedszko lnego  w 
Kargowej
w III kategorii wiekowej: Nikolę Sakowicz z 
Zespołu  Szko lno-Przedszko lnego  w 
Kargowej
 Wszystkim uczestnikom tych etapów 
dziękujemy za udział i gratulujemy bardzo 
dobrych występów! Za Nikolę, Olę i Huberta 
trzymamy kciuki!

Eliminacje gminne Lubuskiego Konkursu Recytatorskiego



Uczniowski Klub Sportowy Dąbrówka realizował 
całoroczne zadania treningowe dla dzieci dwa razy w 
tygodniu oraz mecze ligowe. Liczba uczestników – 
40, środki finansowe pozyskane z budżetu gminy - 
15 tys.  zł.

UKS realizował także jednorazowe projekty - turnieje oraz zajęcia 
w okresie ferii zimowych i wakacji, w oparciu o środki pozyskane z 
Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 4 
tys. zł.
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Jak wynika z przedstawionego sprawozdania 
z realizacji szeregu projektów cyklicznych i 
okazjonalnych, w naszej gminie dostępna 
była w ubiegłym roku szeroka oferta dla 
dzieci i młodzieży w wielu obszarach kultury  i 
sportu. Można stwierdzić, że potencjał i 
oferta GCK jest zdecydowanie większa od 

potrzeb. Pomimo wielu przekazów w szkole 
poprzez nauczycieli, ogłoszenia o naborach w 
GCK, z oferowanych możliwości rozwoju 
talentów dzieci i młodzieży korzysta zbyt 
mała liczba osób.
W roku bieżącym oferta skierowana do 
uczniów jest podobna. Zachęcamy dzieci i 

młodzież do korzystania z możliwości, jakie 
stwarzają nasze placówki. Jednocześnie 
prosimy rodziców, aby motywowali swoje 
dzieci do uczestnictwa w zajęciach i do 
rozwijania umiejętności i talentów.

Oferta Gminnego Centrum Kultury w Kargowej w ciągu minionego roku

Przekazujemy Państwu informacje o projektach i ofertach adresowanych do dzieci i młodzieży przez Gminne Centrum Kultury, 
Zespół Szkolno - Przedszkolny i stowarzyszenia sportowe, realizowanych w 2019 roku.  Zestawienia obejmują rodzaje 
przedsięwzięć, liczbę uczestników i koszty zrealizowanych projektów. 

GCK prowadziło w roku 2019 zajęcia w 13 sekcjach 
na rzecz dzieci i młodzieży oraz 2 dla dorosłych – 
zespół śp iewaczy Kargowiacy i  P iwn ica 
Artystyczna.

Łączny budżet wszystkich przedsięwzięć wyniósł ponad 114 
tysięcy zł. W sekcjach artystycznych GCK udział wzięło 290 osób. 
Natomiast w Mediatece systematycznie odbywały się, m.in.: 
Warsztaty Zręczne Ręce, Turniej Fifa 2019, Noc w Mediatece, w 
których uczestniczyło 112 osób.

GCK w Kargowej

Zespół Szkolno - Przedszkolny realizował projekty 
współpracy transgranicznej z partnerskimi gminami 
Schulzendorf i Vinor. Łącznie w trzech projektach 
udział wzięło 200 uczniów. Środki na realizację 

projektów pozyskano z tzw. Polsko Niemieckiej Współpracy 
Młodzieży. Odbył się Niemiecki Dzień Teatru z udziałem uczniów 
SP w Kargowej. Z okazji Dnia Dziecka grupa uczniów uczestniczyła 
w festynie w Schulzendorf, a 10 uczniów SP w Kargowej brało 
udział w corocznym obozie letnim odbywającym się w każdej z 
gmin partnerskich.
Zespół Szkolno - Przedszkolny  w roku szkolnym 2018/2019 
zrealizował projekt ze środków rządowych z Programu Szkolnego 
Klubu Sportowego koordynowanego przez Ministerstwo Sportu, 
w którym udział wzięło  19 osób.

ZSP w Kargowej

MUKS wspólnie z Akademią Piłkarską Falubaz 
organizował zajęcia w 5 grupach wiekowych z 
udziałem 50 dzieci. Rozegrano ponad 30 meczy 
ligowych w II i III lidze. Ponadto organizowano 
wyjazdy na basen, turnieje mikołajkowe, z okazji Dnia 
Dziecka oraz wyjazdy na mecze eliminacyjne, m.in. 

Mistrzostw Europy w Futsalu „Polska – Gruzja” do Zielonej Góry. 
Budżet całorocznej działalności w montażu finansowym składał 
się ze środków gminy – 20 tys. zł, sponsorów, darczyńców, 
rodziców oraz wpłat z 1% odpisu z podatków.

UKS Dąbrówka

MUKS Kargowa
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W naszej szkole realizowany jest 
Ogólnopolski Projekt Edukacyjny 
wspierający rozwój czytelnictwa 
wśród uczniów klas I - III. 
Projekt realizują: Beata Kozubska z 
klasą IIa oraz Maja Wasilewska z klasą 
I I Ia.  Projekt,  po wcześniejszym 
p r z y g o t o w a n i u  o d p o w i e d n i e j 
dokumentac j i ,  rozpoczął s ię  1 
października 2019 roku i potrwa do 
końca kwietnia 2020 roku. Zakłada 
realizację trzech modułów. Klasy 
zrealizowały właśnie Moduł I – 
„Fikuśne lekturki spod chmurki”, co 

zostało potwierdzone w formie 
dyplomów. Z listy lektur do tejże części 
klasa IIa wybrała, „Niesamowite 
przygody dziesięciu skarpetek, 
czterech prawych i sześciu lewych”  
Justyny Bednarek,  a  k lasa  I I Ia 
ponadczasowe, jak się okazuje, „Dzieci 
z  Bu l l e r by n”  A s t r i d  L i n d g re n . 
U c z n i o w i e  u z u p e ł n i a l i  k a r t y 
Lekturnika i wyko-nywali szereg 
innych wymagających kreatywności 
zadań. 
Obecnie trwa realizacja Modułu II – 
„Zwierzęce lekturki spod chmurki”.

Czytam z klasą. Lekturki spod chmurki 

Dzięki projektowi "Rozwój edukacji przedszkolnej w Gminie 
Kargowa" w naszej szkole powstała Sala Doświadczania Świata.

Pojęcie Snoezelen (wym. snuzelen) jest kombinacją słów „snuffelen” 
– węszyć, obwąchiwać oraz „doezelen” – drzemać, być w półśnie, 
gapić się. Terapia Snoezelen znana jest w Polsce pod nazwą Sala 
Doświadczania Świata, dzięki tłumaczce książki Hulsegge i Verheul - 
Agnieszce Smrokowskiej-Reichmann. „Nic nie muszę, wszystko 
mogę” - to zasada sformułowana przez holenderskich twórców 
Snoezelen, która określa istotę tej metody. W Snoezelen nie ma 
zadaniowości, a celem samym w sobie jest przebywanie w Sali 
Doświadczania Świata i aktywność bazująca na stymulacji polisenso-
rycznej. Jest to działanie, które dostraja się do uczestnika, akceptując 
jego wybór i upodobania. Przestrzeń Sali Doświadczania Świata 
wypełniona jest bodźcami, które spełniają funkcję aktywizującą oraz 

relaksacyjną.
Doskonale ilustruje to przykład: „Leżeć na łące. Żuć źdźbło trawy. 
Widzimy przeciągające wysoko ponad nami chmury. Leżymy 
wygodnie, hałas silników jest daleko od nas, słyszymy tylko rechot 
żab w rowach i szum wiatru pomiędzy źdźbłami. Zapach świeżej 
trawy. Czujemy się wspaniale odprężeni. Nie dzieje się nic, tylko 
nasiona z przekwitłego dmuchawca pędzone łagodnym wiatrem 
przyciągają naszą uwagę. Próbujemy niektóre z tych spadochroników 
pochwycić. Wkrótce potem zrywamy takiego dojrzałego dmuchawca 
i wydmuchujemy nasiona w powietrze, aby je potem śledzić wzro-
kiem tak długo, jak tylko jest to możliwe. Później drzemiemy, 
oddalając się nieco od tego wąchania trawy i kwiatów na łące. 
Wspaniale tak w południe snoezelować!”

Mamy Salę Doświadczania Świata!

W połowie marca w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kargowej 
podpisano umowę na realizację projektu „Edukacja przedszkolna- 
edukacją przyszłości”. Projekt ten o wartości 447 037 zł przewiduje 
wyremontowanie i wyposażenie jednej z sal przedszkolnych, 
przeszkolenie personelu przedszkolnego oraz realizację dodatk-
owych zajęć zwiększających szanse edukacyjne w edukacji 
przedszkolnej.

Dodatkowymi zajęciami będzie objętych 236 dzieci. Projekt będzie 
realizowany w okresie od 01.08.2020 r. do 31.07.2021 r. Umowę 
podpisali wicemarszałek województwa lubuskiego Łukasz Porycki 
oraz dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Zbigniew Michalski. 

Podpisanie umowy
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Corocznie Gmina Kargowa przeznacza środki finansowe na 
realizację inwestycji oświatowych, przede wszystkim z 
wykorzystaniem środków europejskich. Zadania oświatowe to nie 
tylko zapewnienie odpowiedniego standardu budynków i 
obiektów przyszkolnych, ale także zakup nowoczesnego 
wyposażenia i sprzętu. W 2019 roku zrealizowaliśmy dwa projekty 
w oparciu o ośrodki UE:
1. Projekt „Nowoczesna szkoła – kompetentni uczniowie” – 
poprawa jakości kształcenia ogólnego w zakresie podnoszenia 
kompetencji kluczowych w szkołach Gminy Kargowa” umożliwił 
zakup sprzętu dydaktycznego oraz pomocy optymalizujących 
proces kształcenia. Projekt został dofinansowany z Regionalnego 
Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, kwota przyznanego 
dofinansowania to 472 412,49 zł. Środki te pozwoliły na 
wyposażenie pracowni szkolnych, w szczególności pracowni 
technologii informacyjno-komunikacyjnych w nowoczesne 
komputery stacjonarne, laptopy, tablety, tablice interaktywne i 
inne pomoce dydaktyczne wykorzystywane na zajęciach z 
matematyki, przyrody i chemii.

2. Projekt ,,Rozwój edukacji przedszkolnej w Gminie Kargowa” 
zrealizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – 
Lubuskie 2020. Dofinansowanie w kwocie 413 027,26 zł 
przeznaczono m.in. na zwiększenie liczby miejsc w przedszkolu i 
rozszerzenie oferty edukacyjnej o dodatkowe zajęcia.
Realizacja projektów ma pomóc podnieść poziom nauczania w 
naszym Zespole Szkolno-Przedszkolnym. Nowoczesny sprzęt 
pozwoli wychowankom szkoły na rozwój umiejętności 
interdyscyplinarnych i zdobywanie wiedzy z różnych gałęzi nauki.

W ubiegłym roku udało się zrealizować inwestycje infra-
strukturalne, które zostały sfinansowane z budżetu gminy, ich 
koszt wyniósł  362 745,00 zł:
1. Remont kotłowni w budynku Szkoły Podstawowej przy ul. 
Kościelnej, który polegał na wymianie gazowych kotłów dla 
potrzeb centralnego ogrzewania oraz ich lokalizacji w piwnicy, tj. 
zamontowanie ich w sąsiednim pomieszczeniu technicznym. 
Zamontowano dwa nowe kotły kondensacyjne firmy Viessmann o 
mocy 160 kW każdy. Dodatkowo wykonano szereg prac 
budowlanych niezbędnych do montażu nowych kotłów, aby 
sprostać wymogom przeciwpożarowym.

2. Remont nawierzchni placu od strony ulicy Piaskowej i parkingu. 
Nawierzchnia betonowa placu została wykorzystana jako 
podbudowa pod nową nawierzchnię z szarej kostki betonowej 
ułożonej na podsypce cementowo-piaskowej, chodniki zostały 
wykonane z kostki w kolorze żółtym. Istniejąca nawierzchnia drogi 
dojazdowej w związku z licznymi spękaniami i ubytkami została 
rozebrana, w jej miejscu ułożono nową kostkę betonową razem z 
utwardzeniem dziesięciu miejsc parkingowych.

3. Ponadto w bieżącym roku będziemy realizować projekt o 
wartości 52.700 zł „Kompetencje kluczowe – przedszkolaki 
przebojowe – podniesienie jakości edukacji przedszkolnej 
poprzez rozwój kompetencji kluczowych przedszkolaków i 
kwalifikacji nauczycieli”. Między innymi w ramach projektu 
zostanie zakupiona tablica interaktywna dla przedszkolaków.
Została podpisana umowa o dofinansowanie do kolejnego 
projektu w ramach poprawy dostępności i jakości edukacji 
przedszkolnej, na wartość 447 tys. zł. 

Inwestycje w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w 2019 i 2020
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W związku z nałożeniem na Polskę obowiązku udostępniania 
wszystkim obywatelom, w tym osobom z niepełnosprawnościami, 
usługi powiadamiania ratunkowego informujemy, że aplikacja 
mobilna Alarm112 jest dostępna dla wszystkich obywateli.
Aplikacja mobilna Alarm112 przeznaczona jest w szczególności dla 
osób głuchych i niedosłyszących, czasowo pozbawionych możliwości 
mówienia, jak również osób, znajdujących  się w sytuacji zagrożenia, 

które dzięki aplikacji będą mogły w dyskretny sposób skontaktować 
się z Centrum Powiadamiania Ratunkowego.
Szczegółowe informacje na temat aplikacji znajdują się na stronie 
internetowej:
https://www.gov.pl/web/numer-alarmowy-112/aplikacja-moblina-
alarm112

Aplikacja mobilna Alarm112 

Działający portal ePodatnik umożliwia Państwu bezpłatny dostęp do 
aktualnych informacji o posiadanych wobec gminy zobowiązaniach 
finansowych.
Użytkownik, którym może być zarówno osoba prawna jak i fizyczna - 
posiadająca zobowiązania podatkowe w gminie Kargowa, może 
przeglądać na swoim indywidualnym koncie wymiar podatków za 
pośrednictwem Internetu. 
Aby założyć konto na portalu ePodatnik należy wejść na stronę 
https://kargowa.ebo365.pl/start i postępować zgodnie z 
informacjami zawartymi na stronie wybierając odpowiednie opcje i 
uzupełniając wolne pola swoimi danymi. Poprawna rejestracja i 
założenie konta zostanie potwierdzone wiadomością e-mail na 
podany podczas rejestracji adres. 
Po założeniu konta należy się zalogować i zawnioskować o dostęp 
(aktywację konta) do systemu e-Podatki. 
Użytkownicy posiadający profil zaufany bądź podpis kwalifikowany 
mogą złożyć i podpisać wniosek z wykorzystaniem ww. profilu bądź 
podpisu. Dla użytkowników nieposiadających profilu zaufanego ani 
podpisu kwalifikowanego złożony wniosek wymaga, w celu aktywacji 
konta, stawiennictwa w Urzędzie Miejskim w Kargowej - w pokoju nr 
4 na parterze (należy zabrać dowód tożsamości). 
Po udanym utworzeniu konta i złożeniu wniosku należy poczekać na 
zatwierdzenie rejestracji konta przez pracownika Urzędu Miejskiego 
w Kargowej – o przyznaniu dostępu każdy użytkownik zostanie 
powiadomiony za pośrednictwem poczty elektronicznej. Podanie nr 
tel. ułatwi nam kontakt w tym np. przypomnienie o terminie daty 
spłaty podatku.
Jest to jeden z elementów wspólnego projektu pn. Rozwój technologii 
informacyjno - komunikacyjnych oraz e-usług i aplikacji dla mieszkańców 

gminy Sulechów i gminy Kargowa realizowanego wspólnie z gminą 

Sulechów.

Projekt był współfinansowany ze środków Europejskiego    Funduszu 
Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 2 – Rozwój cyfrowy 
oraz Działania 2.1 - Rozwój społeczeństwa informacyjnego, Regionalnego 
Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020.

Okres realizacji projektu: 18.08.2015 r. – 31.01.2019 r.
Wydatki gminy Kargowa:
wydatki ogółem: 579 817,79 zł 
środki własne:       88 857,57 zł

Celem głównym projektu było wzmocnienie komunikacji elektronicznej z 
klientami (osobami fizycznym i przedsiębiorcami) urzędów w Sulechowie i 
Kargowej. Pozostałe cele poza e-usługami to przede wszystkim zwiększenie 
bezpieczeństwa przetwarzania i przechowywania danych cyfrowych.

W projekcie zakupiono m.in. 
- INFRASTRUKTURĘ SERWEROWĄ (sprzęt serwerowy, macierz dyskowa, 
oprogramowanie systemowe, wdrożenie sprzętu serwerowego, switch, 
UPS, szafka serwerowa)

- SPRZĘT KLIENCKI DLA PRACOWNIKÓW OBSŁUGI BENEFICJENTA 
(oprogramowanie do inwentury, archiwizacja programowa, zestawy 
komputerowe dla pracowników, oprogramowanie do komputerów dla 
pracowników, UPS do zestawów komputerowych, Punkt dostępu do 
Internetu – AIO)

- W RAMACH PROJEKTU WDROŻONO E-USŁUGI (e-usługi dla mieszkańca, 
System eBOK)

- WDROŻENIE PUNKTU POTWIERDZANIA PROFILU ZAUFANEGO (PPPZ)

Uruchomiliśmy portal ePodatnik

W lutym została rozdzielona i wydana przez Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Kargowej pierwsza partia żywności, dla najbardziej 
potrzebujących mieszkańców naszej Gminy. Produkty, które 
przywieziono i rozdano uprawnionym to  groszek z marchewką, 
fasola biała, powidła śliwkowe, sok jabłkowy, makaron jajeczny , 
mleko UHT, filet z makreli w oleju, cukier biały i olej rzepakowy. W 
sumie wydano ok. 6-7 ton żywności.
Serdecznie dziękujemy firmie Brychcy Sp. z o.o Ubojnia Drobiu w 

Kargowej za darmowy transport niezbędny do przywiezienia 
żywności.

Dziękujemy także niezawodnemu Zakładowi Gospodarki 
Komunalnej Sp. z o. o za  udostępnienie pomieszczeń oraz pomoc w 
załadunku i rozładunku.

Żywność dla potrzebujących

Do 31 grudnia 2019 r. właściciele lub użytkownicy nieruchomości 
byl i  zobowiązani  do zgłoszenia posiadanego zbiornika 
bezodpływowego (szamba) lub przydomowej oczyszczalni ścieków i 
dostarczenie do Urzędu Miejskiego w Kargowej lub do sołtysów wsi 
formularza z wymaganymi danymi.

Niestety do dnia dzisiejszego nie spłynęły zgłoszenia z wszystkich 
nieruchomości.  W przypadku braku zgłoszenia zostanie 

przeprowadzona kontrola na nieruchomości. Właściciele, którzy nie 
dopełnili tego obowiązku, proszeni są o przekazanie do Urzędu 
wypełnionych formularzy. Jednakże w chwili obecnej, ze względu na 
panującą pandemię koronawirusa, prosimy o przesyłanie 
wypełnionych formularzy jedynie pocztą elektroniczną na adres: 
urzad@kargowa.pl .  Formularze dostępne są na stronie 
www.bip.kargowa.pl w zakładce Ochrona środowiska.

Obowiązek ewidencji zbiorników bezodpływowych
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16 lutego obchody 101. rocznicy Powstania 
Wielkopolskiego zapoczątkowało oddanie 
hołdu Powstańcom Wielkopolskim pod 
pamiątkową tablicą na ścianie ratusza przez 
burmistrza Kargowej Jerzego Fabisia. 

Następnie rozpoczęła się uroczystość na 
placu Berwińskiego pod pomnikiem 
bohaterów Powstania Wielkopolskiego, na 
którą przybyli: wójt Trzebiechowa Izabella 
Staszak, radni Powiatu Zielonogórskiego 
Alicja Szułcik oraz Dariusz Wróblewski, radni 
Rady Miejskiej w Kargowej, sołtysi, delegacje 
jednostek organizacyjnych i stowarzyszeń, 
mieszkańcy Gminy Kargowa,  poczty 
s z t a n d a r o w e   Z e s p o ł u  S z k o l n o  – 
Przedszkolnego, OSP Kargowa i Starego 
Jaromierza.
Jak co roku, nie zabrakło widowiska mili-
tarnego przy dawnym dworcu PKP w 
Kargowej. Hasło tegorocznej imprezy, która 
pomimo niesprzyja jących warunków 
przyciągnęła liczną publiczność, brzmiało: 

„Ardeny 1944”.
Wartę honorową pod pomnikiem pełnili 
żołnierze 5 Lubuskiego Pułku Artylerii z 
Sulechowa, za co serdecznie dziękujemy.

101. rocznica Powstania Wielkopolskiego w Kargowej

Dokończenie ze str. 1
Dzień Kobiet



W grudniu nasi seniorzy, wraz z seniorami z Buku, Opalenicy, 
Grodziska Wlkp., Zbąszynka, bawili się na zabawie andrzejkowej w 
Zbąszyńskim Centrum Kultury z zespołem Wesoła Ferajna i 
Zespołem Śpiewaczym Zbąszyńskich Seniorów. Wystąpił także 
Dziewczęcy Zespół Taneczny "REGO" i wolontariuszki ze Szkoły 
Podstawowej w Przyprostyni. 

Działalność Dziennego Domu Senior +

9 stycznia br. Seniorzy obchodzili kolejną rocznicę swojej działal-
ności. Burmistrz Jerzy Fabiś i kierownik OPS Anna Wierzbińska 
przyszli do jubilatów z ciepłymi życzeniami. Seniorzy podziękowali 
Sabinie Kokocińskiej za angażowanie w prowadzenie DDS+.

Coroczną tradycją Zespołu Szkolno – Przedszkolnego z Kargowej 
jest przygotowywanie przez młodzież jasełek dla seniorów z 
DDS+, tym razem pt. „Smutne święta”. Przepiękna scenografia 
wykonana przez p. Wojtka Przymuszałę, a przede wszystkim 
wzruszający scenariusz napisany przez ks. Mateusza, sprawiły że 
seniorzy z zainteresowaniem i wzruszeniem obejrzeli występ 
młodych aktorów. Jasełka wprawiły wszystkich w wyjątkowy, 
świąteczny nastrój. Seniorzy dziękują p. wicedyrektor Elżbiecie 
Ignatowskiej za zaproszenie na jasełka.

W DDS+ nie zabrakło spotkania wigilijnego seniorów z DDS+ i 
Klubu Seniora. Na spotkanie zaproszono gości: wicemarszałka 
Województwa Lubuskiego Łukasza Poryckiego, burmistrza 
Kargowej Jerzego Fabisia, ks. proboszcza Marka Pietkiewicza, 
radną Powiatu Zielonogórskiego Alicję Szułcik, przewodniczącego 
Rady Miejskiej Łukasza Pokorskiego, radnego Rady Miejskiej 
Michała Zielonkę, dziennikarza Gazety Lubuskiej Aleksandrę 
Pazdę oraz pracowników DDS+. Tradycyjnie była modlitwa, 
życzenia i dwanaście potraw, które przygotowały nasze seniorki. 
Niespodzianką był występ dzieci z klasy III b pod opieką wycho-
wawczyni Marii Małychy, wicedyrektor Ewy Barczewskiej, 
pedagoga szkolnego Małgorzaty Malickiej-Kurzak oraz katechetki 
Elżbiety Kasperskiej. Zgodnie z tradycją przybył także Święty 
Mikołaj, który wszystkich obdarował prezentami. 

Z okazji Dnia Babci i Dziadka seniorów odwiedziło Szkolne Koło 
Wolontariatu z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Kargowej z 
opiekunami: Małgorzatą Malicką–Kurzak, wicedyrektor Ewą 
Barczewską oraz wychowawczynią klasy III Mają Wasilewską i 
Agnieszką Zielińską - wychowawczynią świetlicy szkolnej. Dzieci 
złożyły seniorom życzenia oraz wręczyły laurki i słodką niespod-
ziankę. Seniorzy ze wzruszeniem odbierali serdeczne słowa 
kierowane pod ich adresem.

W styczniu seniorzy z Dziennego Domu Senior+ i Klubu Seniora 
wybrali się do Wolsztyna na spektakl Teatru Fokus "Siostrzyczki z 
piekła rodem" Rubi Birden w reżyserii Adama Żuczkowskiego. 

W lutym seniorzy zorganizowali zabawę karnawałową. Seniorzy z 
Klubu Seniora i Dziennego Domu „Senior +”, sami przygotowali 
pyszne potrawy. Radość, uśmiechy, spowodowane przede 
wszystkim dużą dawką energii na parkiecie, nie opuszczały 
seniorów. 

Seniorzy byli także uczestnikami w konferencji „Międzypo-
koleniowy Dzień Aktywności” poświęconej polityce senioralnej w 
województwie lubuskim. Gospodarzem wydarzenia był 
Wojewoda Lubuski Władysław Dajczak. Seniorzy mogli 
porozmawiać i wymienić się doświadczeniami z innymi oraz 
zobaczyć występ przedszkolaków z Przedszkola Miejskiego nr 21 z 
Gorzowa Wielkopolskiego oraz seniorów z Domów Dziennego 
Pobytu Senior+ ze Skwierzyny i Witnicy.

www.kargowa.pl
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8 stycznia zaprosiliśmy Państwa do wyrażenia swojej opinii  w 
sprawie budowy skateparku oraz jego lokalizacji. Po budowie boisk 
piłkarskich Orlik, placów zabaw, siłowni pod chmurką i renowacji 
boiska piłkarskiego przyszedł czas na infrastrukturę służącą naj-
młodszym i młodzieży szkolnej, a więc skatepark  i pumptrack (traktu 
rowerowego z przeszkodami, typu muldy i łuki).

Bardzo dziękujemy za zaangażowanie przy wyrażaniu swoich opinii, 
zarówno w kwestii potrzeby powstania tego typu infrastruktury, jak i 
jej lokalizacji. Ogromna liczba osób, głównie młodzieży, która 
wyraziła swoją opinię, dowodzi potrzeby budowy tego typu 
obiektów. W głosowaniu dominowała lokalizacja za namiotową halą 
sportową przy ulicy Szkolnej, jednak w merytorycznej dyskusji 
przekonujące i sensowne uzasadnienie uzyskała lokalizacja obiektu 

na stadionie. Po dyskusji z częścią radnych Rady Miejskiej 
postanowiliśmy w ramach kompromisu usytuować skatepark na 
stadionie miejskim tuż przy ścieżce rowerowej i stacji paliw.

Budowa skateparku planowana jest w bieżącym roku. Na 
dofinansowanie budowy będziemy ubiegać się o środki z Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich. Niestety procedura pozyskania 
środków z PROW jest bardzo czasochłonna, zatem przewidujemy, że 
realizacja zadania rozpocznie się w drugiej połowie roku. Prosimy 
młodzież o uzbrojenie się w cierpliwość. Drugim zadaniem 
planowanym do realizacji w  niedalekiej przyszłości będzie budowa 
pumptracka.

Skatepark w Kargowej

W trakcie spotkania w dniu 22 stycznia podziękowano 
wolontariuszom 28. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.  
Podczas rozmowy podsumowano akcję zbiórki pieniędzy w Gminie 
Kargowa i wręczono wolontariuszom podziękowania za ich 
zaangażowanie oraz upominki.
Szczególne słowa uznania i podziękowania otrzymała Julia 
Kaczmarek, która w tym roku zebrała do puszki największą kwotę, 

drugi wynik należał do Karoliny Karacz, a trzeci do Leny Kaczmarek.
Przypominamy, że w tegorocznym finale WOŚP w Kargowej wzięło 
udział 44 wolontariuszy, dzięki którym zebrana kwota pobiła 
dotychczasowy rekord i wyniosła 27 893,26 zł ! Dziękujemy !

Podsumowanie WOŚP w Kargowej

cd. na str. 13

www.kargowa.pl
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Z inicjatywy burmistrza Kargowej, w Trzebiechowie spotkali się 
włodarze pięciu gmin - Izabella Staszak – wójt Gminy Trzebiechów, 
Krzysztof Gola – wójt Gminy Bojadła, Wojciech Sołtys – burmistrz 
Sulechowa, Bernard Radny – burmistrz Babimostu oraz Jerzy Fabiś – 
burmistrz Kargowej. Omawiano przygotowania do absorpcji środków 
europejskich z nowej perspektywy finansowej 2021 – 2027. 
Korzystając z doświadczeń Babimostu, Kargowej i Sulechowa - gmin, 
które realizowały partnerskie projekty inwestycyjne w zakresie 
projektów tworzenia i przygotowania  terenów inwestycyjnych  oraz  
budowy ścieżek rowerowych (Babimost  i Kargowa), rozwoju e-usług 
(Sulechów i Kargowa), warto stworzyć szersze partnerstwo gmin w 
celu kompleksowego rozwiązywania tematów inwestycyjnych w 
oparciu o środki europejskie.

Uzgodniono, że obszarami współpracy sąsiadujących ze sobą gmin 
można objąć realizację wspólnych projektów inwestycyjnych - 
budowy ścieżek rowerowych, budowy infrastruktury rekreacyjnej i 
sportowej oraz w zakresie oświaty i usług społecznych. Szczególne 
zainteresowanie wzbudził projekt rozwoju infrastruktury rekrea-

cyjnej i sportowej w zakresie budowy skateparków i pumptracków.  
Realizacja partnerskich projektów obniży koszty przygotowania 
dokumentacji konkursowej do regionalnego programu operacyjnego, 
a także powinna ułatwić uzyskanie wsparcia finansowego poprzez 
osiągnięcie lepszych wskaźników. Wspólne działania mogą się 
rozpocząć z chwilą ogłoszenia priorytetów, zasad i kryteriów dostępu 
w regionalnym programie operacyjnym na lata 2021-2027.

Partnerstwo gmin receptą na dynamiczny rozwój
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Dzieci z Klubu Mam bawiły się na balu karnawałowym, który 
prowadziły animatorki z Powiedz Akuku- animacje dla dzieci. 

Wydarzenia w Mediatece

Dyskusyjny Klub Książki dyskutował o książce: "DROGA 
DONIKĄD" Grażyny Przybylskiej. Zorganizowano również 
spotkanie z autorką ksiązki.

Mediateka "Światowid" we współpracy z "Piwnicą Artystyczną" 
GCK w Kargowej zorganizowała wystawę prac Urszuli Bujakiewicz 
pt. "SPOTKANIE Z IKONĄ". Przy nastrojowej muzyce, zapachu 
mirry i świetle świec autorka wystawy wprowadziła zainteresow-
anych w tajniki pisania ikon. Otwarcie ekspozycji cieszyło się 
dużym zainteresowaniem. Wśród zaproszonych gości pojawił się 
Jerzy Fabiś - Burmistrz Kargowej, Leonard Przybyła - prezes 
KUTW, Janusz Skopowski -  wiceprezes Zarządu Koła 
Stowarzyszenia Współpracy Polska - Wschód w Kargowej, 
członkowie Piwnicy Artystycznej GCK w Kargowej, nauczyciele i 
czytelnicy naszej biblioteki oraz pozostali mieszkańcy Kargowej. 
Wystawę można było zwiedzać  do końca lutego.

Z okazji Dnia Kobiet została przygotowana wystawa obrazów pt. 
"Kobieta", której autorami są członkowie "Piwnicy Artystycznej" 
działającej przy GCK w Kargowej. 
Dziękujemy "Piwnicy Artystycznej" za współpracę i wszystkim  
sympatykom za obecność. 

Od grudnia czynna jest Poradnia ginekologiczno-położnicza, która 
znajduje się w budynku przychodni przy ul. Kościelnej, na 
pierwszym piętrze. Czynna jest w poniedziałki, środy i piątki w 
godz. 9-13. 
Pacjentki mogą rejestrować się pod numerem telefonu 797 606 
210 w poniedziałki, środy i piątki w godzinach 9.00-13.00.
W poradni przyjmowane są pacjentki z całego powiatu przez 
lekarzy z Oddziału Klinicznego Endoskopii Ginekologicznej i 
Położnictwa z SP ZOZ w Sulechowie. ,,Opieka nad kobietą ciężarną 
również powinna być prowadzona na jak najwyższym poziomie'' - 
przyznaje dr hab. n. med. prof. UZ Rafał Rzepka i dodaje, że w 
poradni będą się kształcić przyszli lekarze. - „Studenci będą 
przyjeżdżali tu z nami na zajęcia, by kształcić się w zakresie 
medycyny. Kargowa jest chyba najmniejszym miastem 
akademickim w Polsce”.
Zakup sprzętu do poradni był możliwy dzięki dofinansowaniu 
przez Gminę Kargowa. Decyzją burmistrza i radnych przeznaczono 
na ten cel 150 tys. złotych. ,,W Kargowej mamy ponad 3 tys. pań, z 
czego ponad 1,5 tys. w przedziale wiekowym od 18 wzwyż. 
Każdego roku rodzi się około 70 dzieci. Te liczby pokazują, że 
poradnia była tu bardzo potrzebna. Bezpieczeństwo mieszkańców, 
to również walka o ich zdrowie''. - tłumaczy burmistrz Jerzy Fabiś, 
który o ten gabinet walczył 3 lata.
Prócz podstawowych badań w poradni ,,K” raz w tygodniu 
wykonywane będą także krótkie zabiegi, jak np. pobieranie 
wycinków lub elektrokonizacje szyjki macicy. Wszystko 
finansowane w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia.

Otwarta poradnia „K” w Kargowej
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4 stycznia mieliśmy przyjemność uczestniczyć w spotkaniu nowor-
ocznym organizowanym przez naszą partnerską gminę Schulzendorf 
wraz z gminami Zeuthen i  Eichwalde. W spotkaniu noworocznym 
uczestniczyły delegacje niemieckich szkół, stowarzyszeń, organizacji, 
przedsiębiorców, zakładów pracy i mieszkańców. Po oficjalnej części 
nasza delegacja spotkała się z burmistrzem gminy Schulzendorf 
Markusem Mucke i przedstawicielem naszej partnerskiej czeskiej 
gminy Vinor, aby wspólnie ustalić i omówić kalendarz imprez kultur-
alnych i sportowych na rok 2020.
Jak co roku odbył się także Halowy Turniej Piłki Nożnej o Puchar 
Burmistrza Gminy Schulzendorf. Wzięło w nim udział 8 drużyn, w tym 
także drużyna z Kargowej, która uplasowała się na drugim miejscu. 
Warto dodać, że kargowianie w finale spotkali się z drużyną, która 
wygrywa ten turniej czwarty raz z rzędu, a wynik spotkania był 3:4. 
Występ ten zwiastuje bardzo dobrą nadchodzącą rundę wiosenną. 

Spotkanie noworoczne w Schulzendorf

W styczniu w kargowskiej strażnicy odbyło się zebranie 
sprawozdawczo-uzupełniające. Zostały na nim przedstawione 
sprawozdania z komisji oraz ogólne podsumowanie roku 2019. 
Można tutaj wspomnieć, że kargowska OSP miała w 2019 roku: 78 
wyjazdów do akcji w tym 37 pożarów. Co najważniejsze został 
uzupełniony skład osobowy Zarządu OSP Kargowa, który wygląda 
następująco:
- Prezes - Oskar Krzyżostaniak
- Naczelnik - Paweł Sita (niebędący w składzie Zarządu)
- Skarbnik - Marcin Sip
- Sekretarz - Małgorzata Płachta
- Kronikarz - Adam Morawietz
- Gospodarz - Michał Kurczyk
- Członek Zarządu - Piotr Smerda

 Skład Komisji Rewizyjnej bez zmian:
- Przewodniczący - Przemysław Przymuszała
- Sekretarz - Tomasz Sip
- Członek Komisji - Tadeusz Przymuszała

Nowy Zarząd OSP wybrany

W ostatnim czasie jednostka OSP w Kargowej w porozumieniu z 
Gminą Kargowa zrealizowała zadanie z Budżetu Obywatelskiego z 
2019 roku.
Strażacy pisali we wniosku o 4 nowe zestawy aparatów ODO 
(ochrony dróg oddechowych) i 4 butle kompozytowe do aparatów. 
Koszt wyniósł ok. 33 tys zł. Wnioskowano o 50 tys zł, dlatego reszta 
pieniędzy wróciła do budżetu gminy  (ok. 17 tys zł). Na dzień 
dzisiejszy wszystko jest już poskładane w całość i zamontowane na 
pojazdach ratowniczych.

Aparaty ODO służą do ochrony dróg oddechowych ratownika 
podczas pożarów. Dzięki temu można pracować w dużym zady-
mieniu i  prowadzić przeszukiwania budynków objętych pożarem.
Strażacy dziękują wszystkim mieszkańcom Gminy Kargowa, którzy 
po raz kolejny im zaufali i oddali na ich projekt głos w Budżecie 
Obywatelskim 2019. Głos oddany na strażaków, to głos oddany na 
poprawę własnego bezpieczeństwa, ponieważ sprzęt służy  
strażakom, ale wykorzystywany jest do ratowania życia osób w 
potrzebie.
Strażacy są wdzięczni za dobre serce mieszkańców zarówno przy akcji 

„złom” jak i przy Budżecie Obywatelskim i kierują podziękowania do  
wszystkich strażaków kargowskiej jednostki, poświęcającym swój 
wolny czas na zbieranie podpisów kosztem czasu, który odebrali 
własnym rodzinom.



W styczniu 2020 r. 90 lat ukończyła Pani Gertruda Buła, od uro-
dzenia mieszkanka Kargowej. Wraz z mężem wychowała troje dzieci, 
doczekała się 9 wnuków oraz 16 prawnuków. Przez kilka lat była 
zatrudniona w Goplanie, zajmowała się też pracą chałupniczą, 
wykonując swetry na maszynie, a także pracowała w Ośrodku 
Zdrowia w Kargowej. 

90 lat ukończyła Pani Gertruda Buła

27 lutego przyznano Lubuskie Wawrzyny literackie. Laureaci 
otrzymali nagrody finansowe oraz srebrne pióra autorstwa żarskiej 
artystki Anety Pabjańskiej-Moskwy.
Wawrzyn Literacki otrzymała Zofia Mąkosa za "Wendyjską winnicę – 
Winne miasto". Tom drugi wendyjskiego cyklu, który przyćmił tom 
debiutancki, to książka, na którą czekali mieszkańcy Zielonej Góry 
ponad 70 lat, książka opisująca czas, gdy Grünberg stawał się Zieloną 
Górą. To powieść z motywem przewodnim, motywem win. Udany 
wyraz artystyczny połączony z mądrym głosem pisarki zasługuje na 
Lubuski Wawrzyn Literacki - usłyszeliśmy w laudacji.
„W roku 1945 przybyli do Grunbergu Wielkopolanie, wśród nich 
wielu szabrowników. Jestem ich spadkobierczynią, bo jestem z 
Wielkopolski i już drugi raz zabieram Lubuski Wawrzyn Literacki” – 
zauważyła humorystycznie laureatka.

Lubuski Wawrzyn Literacki

Spotkanie promujące 4 książki Eugeniusza Kurzawy zorganizował  
Klub Pro Libris im. Andrzeja K. Waśkiewicza w Wojewódzkiej i 
Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Cypriana Norwida w Zielonej 
Górze.
,,Region Kozła. Vademecum", ,,Szlakiem drewnianych kościółków 
Regionu Kozła", ,,Biała Dama z pękiem kluczy. 111 legend Regionu 
Kozła" oraz bibliografię ,,Eugeniusz Kurzawa" z cyklu "Zeszyty 
biobibliograficzne ZLP".
Kolejna praca - Wielka Księga Regionu Kozła, dokumentująca 
głównie fotograficznie nasz region na przestrzeni XX i XXI wieku, 
zawierająca ogromną liczbę starych fotografii, przedstawiająca ludzi 
w różnych obszarach działalności z pewnością okaże się bestselerem.
Słowo wstępne wygłos i ł Szczepan Sobczak ,  dyrektor 
Stowarzyszenia Gmin RP Region Kozła, który był także moderatorem 
promocji książek. W szczelnie wypełnionej sali promował nie tylko 
książki bohatera dnia i Region Kozła, ale także Gminę Kargowa!

Promocja książek Regionu Kozła

Po raz pierwszy kargowska publiczność gościła w sali widowiskowej 
Gminnego Centrum Kultury znany z wielu programów telewizyjnych 
Kabaret K2 z Zielonej Góry. Wszyscy, którzy zdecydowali się spędzić 
niedzielne popołudnie w Gminnym Centrum Kultury w Kargowej, 
mogli obejrzeć grupę kabareciarzy w nowym składzie i w nowym, 
trwającym blisko dwie godziny przezabawnym programie pt. 
„Jedziemy dalej”.

Kabaret K2
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