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Drodzy Mieszkańcy,
z okazji zbliżających się świąt Bożego Narodzenia życzymy Państwu, 

aby te Święta mimo ograniczeń przyniosły wszystkim wiele radości, aby uśmiech zagościł w domach, 
a samotność odeszła w niepamięć. Niech świąteczny czas będzie przepełniony życzliwością, spokojem 
i rodzinną atmosferą. A podsumowując rok, dostrzegajmy to, co dla każdego z nas było dobre, by mieć 

siły i motywację na Nowy Rok! Życzymy, aby 2021 rok przyniósł nadzieję i spełnienie w roli, jaką 
przypisuje nam życie, aby obfitował w same dobre dni i niegasnący optymizm, a Wasze serca 

przepełniały miłość i dobroć. Wszystkim mieszkańcom
życzymy pomyślności, sukcesów i realizacji marzeń. 

Niech Nowy Rok będzie dla Państwa wyjątkowy.

Burmistrz Kargowej 
Jerzy Fabiś 

z pracownikami Urzędu Miejskiego

W sali sportowej przy ulicy Szkolnej 
prezes Cargovii Andrzej Okuniewicz 
w r a z  z  d z i a ł a c z a m i   k l u b u  
zorganizowal i  p i łkarski  turniej 
m i ko ł a j ko w y d l a  d w ó c h  g r u p 
wiekowych dzieci.  Młodzi piłkarze 
byli bardzo szczęśliwi możliwością gry 
w okresie zawieszonych zajęć w 
szkole. Organizatorzy zabezpieczyli 
70 paczek świątecznych dla ucze-
stników turnieju. Mecze rozgrywano 
pod czujnym okiem trenera Marcina 
Rudnikowskiego a sędziował Ryszard 
Zelek. Burmistrz z przewodniczącym 
Rady Miejskiej wręczyli uczestnikom 
turnieju pamiątkowe medale. Na 
koniec turnieju Święty Mikołaj 
wręczył uczestnikom turnieju paczki 
świąteczne.

Turniej Mikołajkowy



Rok 2020 przejdzie do historii, jako czas ograniczenia swobód 
obywatelskich, długiego okresu zamknięcia szkół, utrudnień dla 
przedsiębiorców a w konsekwencji spowolnienia całej gospodarki. 
Długi okres zagrożenia epidemiologicznego i ustawowych obostrzeń 
spowodował zmęczenie społeczeństwa uciążliwościami dnia 
codziennego. Wszyscy mają już dość przedłużającego się stanu 
pandemii i oczekują powrotu do normalności, bez obawy o zakażenie.  
W naszej gminie miały miejsce przypadki zgonów, a także ciężkich 
zachorowań, zakończonych wyzdrowieniem, nierzadko po pobycie w 
szpitalu. Stąd apele o zachowanie dystansu, stosowanie dezynfekcji 
i używanie maseczek ochronnych ma sens - DDM! Nie bagatelizujmy 
zasad bezpieczeństwa! Przed służbą zdrowia postawiono bardzo 
trudne zadanie ochrony zdrowia i życia w czasie ogromnego 
zagrożenia  epidemicznego. Wszyscy solidaryzujemy się z 
ratownikami medycznymi, pielęgniarkami, salowymi i lekarzami.

Finanse gminy 
Realizując budżet 2020 roku, spłaciliśmy dwie raty kredytu w 
wysokości 1.006.000 zł, oraz ok. 100 tys.  zł odsetek bankowych, 
zmniejszając zadłużenie gminy z 9.8 mln zł do kwoty 4.514 tys. zł. 
Oczywiście kwota ponad jednego miliona złotych zubożyła fundusz 
inwestycyjny gminy. Łącznie odprowadziliśmy do banku, w okresie 6 
lat kwotę ponad 7 mln zł.
Czy jako mieszkańcy gminy odczujemy skutki spowolnienia 
gospodarczego w postaci mniejszych dochodów do budżetu? 
Przyglądając się planom dochodów gminy na rok 2021, które 
otrzymujemy z Ministerstwa Finansów, niższe będą dochody z 
udziału podatku dochodowego od osób fizycznych, o kwotę 441 tys. 
zł, co stanowi ok. 7,5 % w stosunku do roku 2020 r. Jednocześnie na 
skutek wprowadzenia „Pakietu pomocowego dla Przedsiębiorców” 
w gminie Kargowa, w ramach którego zaproponowałem 
wprowadzenie możliwości okresowego zwolnienia z płatności 
czynszu najemców lokali należących do gminy, z branż objętych 
zakazem wynikającym z rozporządzenia Ministra Zdrowia z 13 marca 
2020 r. oraz z rozporządzenia Ministra Zdrowia z  20 marca 2020 r.,  a 
także możliwość odroczenia terminów płatności lokalnych podatków 
oraz ewentualne rozłożenie tych płatności na raty, nastąpi  
zmniejszenie wpływów do budżetu gminy.
W ramach rekompensaty za zmniejszone dochody rząd udzielił 
samorządom, na ich wniosek wsparcia finansowego w ramach 
Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, w I transzy w wysokości 
500 tysięcy zł. Środki te decyzją Rady Miejskiej przeznaczyliśmy dla 
Zakładu Gospodarki Komunalnej na inwestycje w gospodarkę wodno 
- ściekową.
Sytuację finansową w przyszłym roku poprawi nadwyżka budżetowa 
z 2020, Rok 2021 będzie kolejnym, w którym do kosztów oświaty 
musimy dołożyć ponad subwencję oświatową kwotę 3,7 mln zł. 
Mniejsze udziały z PITów i niewystarczająca subwencja oświatowa 
pogarszają nasze możliwości inwestycyjne. W roku 2021 do 
spłacenia są kolejne raty zadłużenia w wysokości 1006 tys. zł oraz 
odsetki w kwocie ok. 100 tys. zł. 

Współpraca z Radą Miejską
Tajemnicą poliszynela jest fakt, że współpraca z radą nie układa się 
najlepiej od samego początku kadencji. Pierwsze miesiące nowego 
roku dowiodły, że moja inicjatywa systematycznych spotkań 

i konsultacji wielu zamierzeń z przewodniczącym rady zaczęła 
przynosić owoce. Niestety, tylko do sesji absolutoryjnej 17 sierpnia, 
podczas której radni ośmioma głosami przeciw odrzucili raport o 
stanie gminy za rok 2019, co tym samym skutkowało nieudzieleniem 
votum zaufania burmistrzowi. Raport został przygotowany dokładnie 
„pod sznurek”, czyli zgodnie z art. 28 aa ustawy o samorządzie 
gminnym. Radni zarzucili raportowi za rok 2019 brak informacji 
„czego nie udało się zrobić” i planów. Rada może określić dodatkowo 
większy zakres raportu, jednak wcześniej musi wyartykułować 
żądania i przyjąć uchwałą, czego nie zrobiła. Stąd zarzut o 
niewystarczającym zakresie raportu jest chybiony.  Dla 
przypomnienia podam, że w roku 2019 zrealizowaliśmy inwestycje za 
kwotę ponad 10 mln złotych, z czego ponad 5 mln pochodziło ze 
źródeł zewnętrznych. W historii Kargowej nie znajdziecie Państwo 
drugiego takiego!  
Zwołane na przełomie lipca i sierpnia dwie sesje nadzwyczajne z 
naruszeniem statutu gminy i nieudzielenie votum zaufania na sesji 
absolutoryjnej 17 sierpnia br., a także ciągłe pretensje o wszystko, 
często wyrażany brak zaufania nie tylko do mojej osoby ale również 
do prawnika, projektantów, moich współpracowników oraz 
destrukcyjne działania niektórych radnych, przelały czarę goryczy.  
Na sesji Rady Miejskiej 28 września br. wygłosiłem oświadczenie 
stwierdzając, że w związku z wyborem przez radę modelu współpracy 
opartej na braku zaufania jedyną formą dialogu będzie ta, na którą 
wskazują ustawa o samorządzie gminnym i statut Gminy Kargowa 
(oświadczenie na str 13). Dodatkowo oświadczyłem, że „nie pozwolę 
sobie przeszkadzać i będę robić swoje”. Oczywiście będę realizować 
wszystkie uchwały podjęte przez Radę Miejską, a także wszystkie 
zadania zlecone przez administrację rządową.
Po wygłoszeniu oświadczenia licznie obecni na sesji mieszkańcy 
stanęli w mojej obronie, wyrażając dezaprobatę i pretensje do 
radnych o prowadzoną formę współpracy, co mnie bardzo miło 
zaskoczyło. Z tego miejsca bardzo serdecznie Wam, Drodzy 
Państwo, dziękuję!
Po moim oświadczeniu współpraca z radą się poprawiła, stała się 
merytoryczna, zniknęły animozje i bezpodstawne oskarżenia. Czy  ta 
poprawa współpracy nie będzie chwilową i wytrzyma próbę czasu?

Oczyszczalnia w partnerstwie publiczno-prywatnym
We wrześniu rozpoczął się tzw. dialog techniczny z potencjalnymi 
partnerami prywatnymi, dotyczący budowy oczyszczalni ścieków i 
kanalizacji sanitarnej w gminie. Na ogłoszenie o przystąpieniu gminy 
do dialogu technicznego odpowiedziało sześć firm z Polski. Odbyły 
się dwie tury rozmów z partnerami, którzy dokonali również wizji 
lokalnych pod względem wyboru najkorzystniejszej lokalizacji. 
Spośród trzech zaproponowanych najlepszą lokalizacją, zdaniem 
oferentów, jest działka przylegająca do drogi wojewódzkiej 314, w 
kierunku Świętna, tuż za kanałem Dźwińskim po prawej stronie 
drogi. Jednak wszyscy oferenci stwierdzili, że najlepszą i najtańszą 
lokalizacją jest działka, na której znajduje się obecna oczyszczalnia 
ścieków. Przy wyborze optymalnego miejsca pod budowę lokalizacji 
uczestnicy dialogu kierowali się różą wiatrów, odległością od głównej 
przepompowni ścieków, drogami dojazdowymi oraz mostami przez 
Obrzycę, o odpowiedniej nośności, a także spadkami terenu oraz 
możliwościami odprowadzenia ścieków oczyszczonych do 
odbiornika. Oprócz budowy oczyszczalni rozmowy dotyczyły także 
budowy kanalizacji na wsiach. 
Zdaniem przyszłych inwestorów najbardziej sensownym 
rozwiązaniem jest skanalizowanie jedynie Smolna Wielkiego, 
Chwalimia i ewentualnie Wojnowa, pomimo że budowa kanalizacji w 
tych miejscowościach nie spełnia wskaźnika koncentracji 120 
mieszkańców przypadających na 1 km wybudowanej sieci, który 
uzasadnia racjonalność ekonomiczną inwestycji. Celem wyboru 
najkorzystniejszej lokalizacji była minimalizacja kosztów 
inwestycyjnych, a później eksploatacyjnych. Stwierdzili, że każda 
odleglejsza lokalizacja od obecnie funkcjonującej oczyszczalni będzie 
generować wyższe koszty inwestycji, a więc budowy oczyszczalni i 
kanalizacji w trzech miejscowościach Smolno Wielkie, Chwalim i 
Wojnowo. Są obawy, że niezbyt duża kubatura ścieków – aktualnie 
312 tysięcy metrów sześciennych, jaka w ciągu roku dopływa na 
oczyszczalnię, spowoduje, że całość kosztów eksploatacyjnych 
oczyszczalni i inwestycyjnych nadmiernie obciąży taryfę. 
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Wartość budowy oczyszczalni i sieci kanalizacyjnej będzie doliczona 
do każdego metra sześciennego ścieków, powiększona o koszty 
eksploatacji oczyszczalni i sieci kanalizacyjnej w okresie 30 lat 
obowiązywania umowy. Wszystko wskazuje na to, że taryfa za ścieki 
będzie wysoka. Czy będzie akceptowalna społecznie?
Raport z przeprowadzonego dialogu technicznego zostanie 
przedłożony Radzie Miejskiej celem zajęcia stanowiska w kierunku 
dalszego procedowania. Jeśli radni wyrażą zgodę na dalsze 
poszukiwania wykonawcy zadania, to kolejnym etapem będzie 
zlecenie opracowania firmie zewnętrznej analiz przedrealizacyjnych, 
wymaganych ustawą o partnerstwie publiczno-prywatnym. 
Ostatnim etapem postępowania będzie dialog konkurencyjny, w 
trybie ustawy Prawo zamówień publicznych w celu wyłonienia firmy 
do realizacji inwestycji.  

Inwestycje w ZGK. W poprawę jakości wody 
Jakość wody pitnej zaczęła się pogarszać już w ubiegłym roku. 

3Jednym z powodów był wzrost poboru wody o 100 tys. m . Dlatego 
też w marcu ubiegłego roku podjęliśmy decyzję o modernizacji stacji 
uzdatniania wody wraz z  budową rurociągu tłocznego 
odprowadzającego popłuczyny, a także budowie przydomowej 
oczyszczalni ścieków. Spółka ZGK zleciła opracowanie projektu 
technicznego i w październiku ub. roku złożyła wniosek o 
dofinansowanie zadania do Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 
w Urzędzie Marszałkowskim. We wrześniu tego roku ogłoszono 
przetarg na wyłonienie wykonawcy inwestycji, w październiku prezes 
Henryk Jagoda podpisał umowę z wykonawcą na wykonanie prac 
oraz umowę z Urzędem Marszałkowskim na dofinansowanie zadania 
kwotą 1 381 644 tys. zł z PROW. Wysokość dofinansowania wynosi 
63,63% ogólnej wartości inwestycji. Półtoraroczne przygotowania i 
starania o środki opłaciły się.

Stacja zostanie gruntownie zmodernizowana. Zamiast dwóch filtrów 
leżących będą pracowały cztery stojące. Wydajność zostanie 
podwojona. Jednocześnie na terenie stacji zostaną posadowione dwa 

3zbiorniki retencyjne - wyrównawcze, po 200 m  każdy. Zostanie też 
wyeliminowany filtrostat, zbiornik znajdujący się na terenie byłego 
PGRu, wytwarzający ciśnienie dla całego miasta. Wartość inwestycji 
przekroczy kwotę 2 milionów złotych, a dokładnie 2 089 327,20 zł. 
Termin zakończenia zadania został ustalony na dzień 31.12.2021 r., 
jednakże wg deklaracji wykonawcy oraz przedstawionego 
harmonogramu robót zakończenie prac przewiduje się do dnia 
30.06.2021 r.

W modernizację głównej przepompowni ścieków
W związku z zaniechaniem budowy oczyszczalni ścieków i rezygnacją 
z dofinasowania w 2019 r., podjęliśmy decyzję o staraniu się o środki 
na modernizację głównej  przepompowni oraz budowę rurociągu 
tłocznego o dł. ok. 2 000 mb, pilnie wymagających modernizacji, z 
uwagi na stan spowodowany 25-letnią eksploatacją. Prace te miały 
być wykonane wraz z budową oczyszczalni ścieków, z której 
zrezygnowano. Spółka komunalna przygotowała program 
funkcjonalno-użytkowy i złożyła wniosek o dofinansowanie 
inwestycji z Regionalnego Programu Operacyjnego. Starania 
zakończyły się sukcesem. W lipcu prezes Henryk Jagoda podpisał 
umowę na dofinansowanie zadania na kwotę 2 612 393,75 tys. zł, co 
stanowi 85% wartości inwestycji. Natomiast wartość kosztorysowa 
inwestycji wyniesie 3 843 135 tys. zł. W grudniu ogłoszony zostanie 
przetarg na wykonanie tego zadania w formule zaprojektuj i wybuduj, 
a zakończenie planowane jest na dzień 31.10.2021 r.

Jerzy Fabiś 

2 7  m a j a  j e s t  D n i e m  S a m o r z ą d u 
Terytor ia lnego ,  us tanowionym na 
pamiątkę pierwszych samorządowych 

wyborów w 1990 roku. Samorządy lokalne odgrywają ważne rolę w 
każdej gminie. Również samorząd Kargowej może się poszczycić 
wieloma dokonaniami w okresie minionych 30. lat.  Na 
funkcjonowanie samorządu składa się zbiorowy wysiłek wielu 
pokoleń urzędników i samorządowców. Aktywna i dynamiczna 
działalność samorządowców stała u podstaw ogromnego skoku 
cywilizacyjnego.

Słowa uznania i podziękowania należą się wszystkim uczestnikom 
procesu rozwoju Gminy Kargowa, a więc poprzednim burmistrzom, 
radnym wszystkich kadencji i pracownikom samorządowym, a także 
mieszkańcom, którzy angażowali się i nadal wnoszą aktywny wkład w 
rozwój naszej gminy. 
 

Jerzy Fabiś 

30 lecie samorządu terytorialnego w Polsce 

Na koniec listopada Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej 
ogłosiło wyniki konkursu programu rządowego „Maluch +”. Gmina 
Kargowa również znalazła się na liście samorządów, które otrzymają 
wsparcie. Dofinansowanie, o które się staraliśmy, wyniesie 725 tys. zł 
i będzie przeznaczone na utworzenie klubu dziecięcego dla dzieci do 
lat trzech w budynku szkoły przy ulicy Kościelnej. Udział własny 
gminy zwiększy wartość projektu o 181 tys. zł. W ramach zadania, 
oprócz wygospodarowanego miejsca dla maluchów na parterze 
budynku z oddzielnym wejściem, powstanie duży plac zabaw na 
bezpiecznym podłożu bezspoinowym, na którym stanie wielki 
zestaw zabawowy w kształcie statku o wymiarach ok. 15x10 m. 
Uruchomienie klubu dziecięcego, do którego przyjmowane będą 
dzieci powyżej pierwszego roku życia, planowane jest 2 stycznia 
2022 r. Zapewnimy 22 miejsca dla najmłodszych. W związku z 
planami przeniesienia wychowania przedszkolnego do budynku na 
ulicę Kościelną, nowoczesny i obszerny plac zabaw będzie z 
pewnością wykorzystany przez większą liczbę dzieci.

Zanim to zadanie zostanie zrealizowane, to w nowym roku powstanie 
plac zabaw dla dużej rzeszy przedszkolaków i uczniów klas 

najmłodszych w pobliżu istniejącego, z wykorzystaniem środków, 
które otrzymamy z Lokalnej Grupy Działania Regionu Kozła. Pomimo 
ograniczonej puli środków na inwestycje w roku 2021 planujemy 
wymianę nawierzchni na obecnym placu zabaw na poliuretanową. 
Stanie się to możliwe po zwiększeniu dochodów gminy w wyniku 
niewielkiej podwyżki podatków przez Radę Miejską. Wygenerowana 
kwota powinna wystarczyć na poprawę bezpieczeństwa bawiących 
się  dzieci na tym placu zabaw. Na terenie szkoły będą trzy place 
zabaw dla różnych grup wiekowych.

Do Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w roku szkolnym  2021-22 
będzie uczęszczało w sumie około 700 dzieci żłobkowych, 
przedszkolaków i uczniów. Jednocześnie przygotowujemy się do 
przeprowadzenia w okresie wakacji w przyszłym roku gruntownego 
remontu sanitariatów w budynkach przy ulicy Szkolnej.

Kończymy realizację projektu współfinansowanego ze środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego  „Edukacja przedszkolna – 
edukacją przyszłości” o wartości ponad 400 tys. zł, w ramach którego 
zostały zamontowane klimatyzatory w czterech salach na II piętrze 
dla przedszkolaków.

Otrzymaliśmy środki na żłobek – kolejne inwestycje w oświatę
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Z uwagi na panujące ograniczenia kontaktów 
b e z p o ś re d n i c h  w o b e c n e j  s y t u a c j i 
epidemiologicznej związanej z COVID-19 nie 

odbyła się uroczysta akademia na zakoń-
czenie roku szkolnego 2019/2020.
Jedynie klasy VIII szkoły podstawowej 
spotkały się  na sali gimnastycznej przy ul. 
Szkolnej, gdzie z-ca Burmistrza Marta Paron, 
przewodniczący Rady Miejskiej Łukasz  
Pokorski,  przewodnicząca Rady Rodziców 
Elżbieta Moder – Żukowska oraz  dyrektor 
Zbigniew Michalski pożegnali absolwentów, 
życząc im zdrowia i powodzenia w nowych 
szkołach oraz bezpiecznych wakacji.
Uczniom oddziałów I – VII świadectwa i 

wyróżnienia wychowawcy przekazali w 
oddzielnych dla każdej klasy pomie-
szczeniach szkolnych.
Nagrodę Burmistrza Gminy Kargowa w 
kwocie po 400 złotych, przyznaną za bardzo 
dobre wyniki w nauce w roku szkolnym 
2019/2020, otrzymały: Oliwia Krzystek 
i Magdalena Grzelecka uczennice klasy VI 
oraz Dorota Kozak uczennica klasy  V.

Zakończenie
roku szkolnego
2019/2020

Z dniem 30 kwietnia 2020 r. na swój 

wniosek ze  stanowiska Dyrektora 

Gminnego Centrum Kultury w Kargowej 

odszedł p. Waldemar Ligma, po tym jak 

wygrał konkurs na stanowisko dyrektora 

domu kultury w sąsiedniej Gminie Siedlec.
Wobec ogłoszonego, aż do odwołania  na 

obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu 

zagrożenia epidemicznego w związku z 

zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, 

pełnienie obowiązków dyrektora GCK w 

Kargowej powierzono pracownikowi 

instytucji Sławomirowi Kaczmarkowi.

Po ustaniu zagrożenia, zgodnie z ustawą o 

organizowaniu i prowadzeniu działalności 

kulturalnej na stanowisko zostanie 

ogłoszony konkurs.
Panu Waldemarowi Ligmie serdecznie 

dziękujemy za współpracę, za rzetelne 

wykonywanie obowiązków dyrektora GCK, 

managera kultury oraz osobisty wkład i 

wieloletnie zaangażowanie w kreowanie 

pozytywnych przemian artystyczno-

kulturowych w naszej gminie.

Zmiana na stanowisku Dyrektora
Gminnego Centrum Kultury w Kargowej

1 kwietnia ruszył program 
prowadzony przez Minister-
stwo Cyfryzacji „Zdalna szko-
ła". Projekt umożliwia samo-
rządom zakup komputerów i 
tabletów do szkół ze środków 
finansowanych z budżetu Unii 
Europejskiej.

W ramach finansowanego ze 
środków Programu Opera-
cyjnego Polska Cyfrowa na lata 
2014 – 2020, gminy oraz 
powiaty otrzymały możliwość 
złożenia wniosków na zakup 
sprzętu umożl iwia jącego 
zdalną naukę. Limit określony 

przez rząd wynosił od 40 tys. 
do 100 tys. zł. Przygotowana 
p r z e z  z a r z ą d z a j ą c y c h 
programem lista określiła 
dokładną wielkość środków, 
jakie może uzyskać każda 
gmina, w przypadku Gminy 
Kargowa to 60 tys. zł, na taką 
kwotę też został złożony 
wniosek. Nie czekając na 
decyzję o przyznaniu środków, 
mając na względzie informację, 
iż  z łożenie wniosku jest 
gwarancją wypłaty środków, 
Burmistrz Kargowej podjął 
d e c y z j ę  o  r o z p o c z ę c i u 
procedury zakupu sprzętu już 
31 marca br. Ważne było, aby 
jak najszybciej  zaopatrzyć 
najbardziej potrzebujących 
uczniów w sprzęt pozwalający 
na zdalną naukę. Wysokiej 
klasy laptopy z odpowiednim 
oprogramowaniem trafiły do 
szkoły już 3 kwietnia br.
15  maja  ruszył program 

„ Z d a l n a  S z k o ł a  P l u s ” 
finansowany z tych samych 
środków, co projekt „Zdalna 
Szkoła”. Tym razem Gmina 
Kargowa  mogła  zakup ić 
komputery i tablety  o wartości 
55 tys. zł. 
Po zakupie sprzęt niezwłocz-
nie został użyczony uczniom i 
nauczycielom kargowskiej 
s z ko ł y w ce l u  re a l i z a c j i 
edukacji zdalnej w związku z 
zawieszeniem zajęć szkolnych 
w formie tradycyjnej.
W  s u m i e  z a k u p i o n o  4 2 
laptopy.
Oba programy  gwarantują 
100% dofinansowania ze 
środków europejskich.

Nowe laptopy trafiły do Szkoły Podstawowej w Kargowej

Fo
t.

 K
a

ta
rz

yn
a

 K
a

cz
m

a
re

k 

Sławomir Kaczmarek 
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1. Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w Smolnie Małym

Rozbudowa powiększyła budynek świetlicy o pomieszczenie sali głównej. Starą część zagospodarowano na potrzeby kuchni, 
2toalety oraz zaplecza technicznego. Powierzchnia całkowita budynku po rozbudowie wyniosła ok. 76 m . Umowa z wykonawcą 

opiewa na kwotę 215 tys. złotych.

2. Budowa skateparku przy ul. Sulechowskiej w Kargowej – etap I

Pierwszy etap budowy skateparku przy ul. Sulechowskiej w Kargowej w pobliżu boiska sportowego, obejmujący wykonanie 

nawierzchni tj. płyty betonowej o wymiarach 20x30 m. Wartość całkowita wykonanych robót wyniosła 156 210,00 zł.

3. Regeneracja płyty boiska sportowego przy ulicy Sulechowskiej w Kargowej

Zakończono prace związane z renowacją nawierzchni płyty boiska sportowego wraz z wykonaniem systemu automatycznego 

nawadniania za kwotę 300 800,00 zł. Dodatkowo zakupiono dwa komplety bramek: montowane na stałe oraz przenośne o wartości 

15 246,85 zł. Wykonano studnię głębinową do zasilania systemu nawadniającego. Zakres prac obejmował wykonanie 

dokumentacji technicznej i robót instalacyjnych. Koszt przedsięwzięcia zamknął się kwotą 69 765,60 zł, z czego blisko 30 000,00 zł 

stanowi dotacja z Urzędu Marszałkowskiego.

4. Wiaty przystankowe

Dwie wiaty przystankowe o wymiarach 3,06 m x 1,55 m i konstrukcji z profili aluminiowych zostały zamontowane w Karszynie przy 

drodze powiatowej oraz w Dąbrówce przy drodze wojewódzkiej. Trzecia wiata przystankowa o wymiarach 2,88 m x 1,44 m została 

ustawiona przy drodze krajowej w Chwalimiu. Koszt zakupu trzech wiat wyniósł 31 438,80 zł.

5. Rozbudowa oświetlenia drogowego

Budowa oświetlenia w trzech lokalizacjach: przy przejściu dla pieszych przy ul. Wolsztyńskiej w Kargowej (przy parku miejskim), przy 

ścieżce rowerowej do Chwalimia oraz w Chwalimiu w obrębie działki nr 401/1. Koszty budowy oświetlenia wyniosły 96 988,00 zł.

6. Budowa chodnika w Starym Jaromierzu

Kolejny odcinek chodnika o długości 300 m został wybudowany przy drodze gminnej w Starym Jaromierzu. Koszt inwestycji to

78 794,94 zł. Inwestycja została w części sfinansowana ze środków budżetu obywatelskiego (65 000,00 zł) i funduszu sołeckiego  

(12 000,00 zł).

7. Budowa ciągu pieszo-jezdnego na cmentarzu gminnym w Smolnie Wielkim

Wykonano ciąg pieszo-jezdny o nawierzchni z kostki betonowej szarej gr. 8 cm na podbudowie z kruszywa naturalnego. Długość 

całej drogi wynosi nieco ponad 100 m i kończy się poszerzeniem przy ołtarzu. Całkowity koszt inwestycji to 115 630,00 zł.

8. Profilowanie dróg gruntowych 

Profilowanie dróg gruntowych na terenie Gminy Kargowa równiarką samojezdną wraz z zagęszczeniem walcem stalowym 

samojezdnym realizowane w dwóch etapach, wiosną i jesienią tego roku. Wykonano równanie ponad 50 km dróg gruntowych za 

kwotę 77 342,40 zł.

9. Remonty dróg gruntowych

Systematycznie w ciągu całego roku przeprowadzane były remonty dróg gruntowych na terenie całej gminy. Remonty w miarę 

potrzeb obejmowały uzupełnienie kruszywem łamanym naturalnym wraz z profilowaniem i zagęszczeniem gruntu. Koszty 

remontów wyniosły ponad 360 tys. zł. Zakres obejmował m. in. Ulice w Kargowej: Karmelowa, Słodka, Czekoladowa, część 

Chwalimskiej, część Kompanii Wielichowskiej, część Lipowej oraz drogi na terenie Smolna Wielkiego, Karszyna i Wojnowa.

10. Remont kotłowni w budynku Szkoły Podstawowej przy ulicy Kościelnej 45 w Kargowej

Zakończenie prac związanych z remontem kotłowni w szkole rozpoczętych w ubiegłym roku. W 2019 r. za kwotę 158 670,00 zł 

wykonano szereg prac budowlanych związanych z przeniesieniem kotłowni i montażem nowych kotów gazowych. W bieżącym 

roku prace obejmowały m. in. wykonanie przejść przeciwpożarowych przez ściany, montaż drzwi przeciwpożarowych i oświetlenia 

ewakuacyjnego. Wartość robót wyniosła 30 381,00 zł.

11. Budowa garażu OSP w Kargowej

Zakończenie budowy garażu na samochody Ochotniczej Straży Pożarnej w Kargowej. W bieżącym roku zrealizowano roboty za 36 

915,41 zł, które obejmowały zagospodarowanie terenu przy garażu oraz prace związane z budową przyłącza gazu i montażem kotła 

gazowego. Wartość całego zadania realizowanego przez ostatnie trzy lata wyniosła ponad 460 tys. zł.

12. Wymiana kotła centralnego ogrzewania w budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Smolnie Wielkim

W budynku remizy zamontowano nowy kocioł kondensacyjny marki Viessmann. Koszt wraz z niezbędnymi pracami 

instalacyjnymi wyniósł 7 872,00 zł.

13. Wykonanie dokumentacji technicznych

Z myślą o planowanych inwestycjach zlecono wykonanie niezbędnych dokumentacji technicznych m. in. budowy ulic Strzeleckiej i 

Polnej (od ulicy Stromej do ulicy Górnej), drogi w Starym Jaromierzu, drogi w obrębie dz. 909/4 w Kargowej, oświetlenia drogowego 

ulic Kilińskiego, Czekoladowej, Słodkiej, Goplany i Karmelowej, przebudowy placu ratuszowego oraz przebudowy budynku 

oświatowego przy ulicy Kościelnej na potrzeby Klubu dziecięcego.

Zestawienie inwestycji zrealizowanych w 2020 r.
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Ten rok Gminnemu Centrum Kultury wraz 
z wprowadzeniem obostrzeń sanitarnych 
przyniósł niełatwe wyzwanie dla realizacji 
zadań życia kulturalnego Gminy Kargowa. 
Wiele wydarzeń i projektów musieliśmy 
odwołać lub przenieść na przyszły rok. 
Rów n i e ż  re a l i z a c j a  z a d a ń  e d u k a c j i 
artystycznej i kulturalnej została mocno 
utrudniona. Niemniej postanowiliśmy nie 
poddawać się i  wiele przedsięwzięć 
przenieśliśmy do internetu. 
Na facebookowej stronie Gminnego 
Centrum kultury pojawiły się relacje z Lochu 
Lecha ,  gdz ie  Leszek  Radom małym 
majsterkowiczom pokazywał, jak zrobić coś z 
niczego, sportowe historie Andrzeja 
Okuniewicza,  „koźlarskie” opowieści 
instrumentalne Jurka Skrzypczaka,  kurs 

malarstwa Ludwika Błażejewskiego, kursy 
tańca Teresy i Pauliny Glapińskich, kurs 
s a m o o b r o n y  S ł a w k a  K a c z m a r k a . 
Jednocześnie też odbywały się zdalnie 
zajęcia wokalne prowadzone przez Igę 
Kałążną i próby sekcji teatralno kabaretowej 
ze  Sławkiem Kaczmarkiem i  Alk iem 
Wróblewiczem.
W czasie poluzowania obostrzeń część 
wydarzeń udało nam się przenieść w plener. 
Było więc kino plenerowe i impreza 
muzyczna na Copacabanie. Były spektakle 
teatralne dla dzieci na parkingu przy budynku 
Gminnego Centrum Kultury, był plener 
malarski dla dzieci pod hasłem „Pociąg do 
lata”. Latem udało się nam  też przeprowadzić 
zajęcia plastyczne, malarskie, taneczne, 
wokalne, teatralne, samoobrony, filmowe 
piątki dla dzieci oraz dwie imprezy: 25-lecie 
Zespołu Śpiewaczego Kargowiacy i Festiwal 
Filmu i Teatru im. Macieja Kozłowskiego. 
Te wszystkie działania przyniosły też 
niezaplanowany efekt w postaci „Złotej piłki 
w koronie” – głównej nagrody w plebiscycie 
„Ekstraklasa Kultury” TVP3 w Gorzowie 
Wielkopolskim.
Niestety jesienią znów z powodu rosnącej 
ilości zakażeń w kraju, zostaliśmy zmuszeni 

przenieść praktycznie całą działalność do 
strefy online. Znów więc mamy filmy i kursy w 
sieci oraz spotkania i zajęcia w trybie 
zdalnym. A wkrótce koncert online grupy 
„Gdzie jest G-dur”,  i  również online  
świąteczne spektakle dla dzieci. 
Z niecierpliwością czekamy na powrót do 
„normalności”, a tymczasem zapraszamy Was 
do odwiedzania naszej facebookowej strony i 
uczestnictwa w zajęciach zdalnych. 

Wiemy, że Święta w tym roku będą inne niż 
zawsze. Nie możemy się też spotkać jak co 
roku z Mikołajem pod ratuszem, więc 
przygotowaliśmy na naszym Facebooku dla 
najmłodszych niespodziankę – filmik, w 
którym św. Mikołaj wraz ze swym wiernym 
reniferem pozdrawia i zapewnia dzieci, że o 
nich nie zapomniał i zaprasza na spotkanie z 
Mikołajem online, a w bliższym czasie Świąt 
Bożego Narodzenia na spektakl świąteczny 
online również dla dzieci. Chociaż w ten 
sposób chcemy być z Wami w świąteczny 
czas.

Sławomir Kaczmarek
 

GCK w obostrzeniach sanitarnych Covid19

Kolejnym projektem realizowanym w Zespole 
Szkolno-Przedszkolnym w Kargowej jest 
„Edukac ja  przedszko lna  –  edukac ją 
przyszłości”. 
Celem tego projektu jest poprawa dostępności 
i jakości edukacji przedszkolnej. Czas realizacji 
1 sierpnia 2020 r. – 31 lipca 2021 r. Wartość 
projektu to  447.037,75 zł, dofinansowanie z 
Europejskiego Funduszu Społecznego wynosi 
379.982,08 zł, co stanowi 85% całkowitej 
kwoty. W wyniku realizacji projektu została 

utworzona nowa sala przedszkolna z pełnym, 
nowoczesnym wyposażeniem. 

Zainstalowana została też klimatyzacja na 
kondygnacji zajmowanej przez sale wycho-
wania przedszkolnego. W ramach projektu 
rea l i zowane  są  za jęc ia  k inez jo log i i 
edukacyjnej, tańce w kręgu z elementami 
gimnastyki korekcyjnej, zajęcia teatralno-
muzyczne  rozwi ja jące  kompetenc je 
społeczno-emocjonalne i zajęcia o charakterze 
terapeutycznym. Projekt obejmuje też 

nauczycieli, którzy dzięki szkoleniom podniosą 
swoje kompetencje i kwalifikacje zawodowe, 
co korzystnie wpłynie na ich wychowanków. 
Dzięki temu projektowi zwiększono ilość 
miejsc wychowania przedszkolnego, dzieci 
mogą korzystać z nowych i nowoczesnych 
środków dydaktycznych, a dodatkowe zajęcia 
przyczynią się do ich wszechstronnego 
rozwoju.

„Edukacja przedszkolna – edukacją przyszłości”
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25 września 2020 roku w Mediatece „Światowid” odbyło się 
podsumowanie online XXI Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego 
im. Eugeniusza Paukszty „Mała ojczyzna- pogranicza kultur”.
W spotkaniu uczestniczyli: dr hab. Dominik Paukszta z Politechniki 
Poznańskiej – syn patrona naszej biblioteki, Burmistrz Kargowej Jerzy 
Fabiś, Eugeniusz Kurzawa – dziennikarz, poeta, społecznik, Sławomir 
Majsner Nadleśniczy Nadleśnictwa Babimost, Andrzej Okuniewicz 
prezes Klubu Sportowego MKS Cargovia oraz Jacek Płonka autor 
książki „Historia piłki nożnej w Kargowej” Od DFB Unruhstadt do 
MKS Cargovia.
Komisja konkursowa w składzie:

- przewodniczący - Alfred Siatecki – pisarz, dziennikarz członek ZLP 
oddział w Zielonej Górze,
- członek - Ewa Mielczarek – szefowa wydawnictwa Prolibris WiMBP 
im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze,
- członek - Zofia Mąkosa – dwukrotna laureatka Lubuskiego 
Wawrzynu Literackiego , autorka trylogii „Wendyjska Winnica”,
- członek - dr Joanna Wawryk – pracownik naukowy Uniwersytetu 
Zielonogórskiego (nieobecna podczas spotkania),
oceniła 61 prac, które napłynęły w ramach konkursu. Dzięki 
sponsorom - p. Dominikowi Paukszcie, p. Eugeniuszowi Kurzawie, 
Gminie Kargowa oraz Regionowi Kozła - tegoroczne nagrody były 
wyższe niż w poprzednich latach. 
Nadleśniczy Nadleśnictwa Babimost po raz pierwszy  przyznał tytuł 
Honorowego Mieszkańca Lin dla laureata pierwszego miejsca 
Grzegorza Walczaka.
W trakcie spotkania w imieniu władz miasta, czytelników i 
mieszkańców Gminy Kargowa podziękowaliśmy Jackowi Płonce za 
napisanie książki „Historia piłki nożnej w Kargowej” Od DFB 
Unruhstadt do MKS Cargovia.
Wystąpił również Eugeniusz Kurzawa,  promując pismo 
Zielonogórskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku „Inspiracje”, które z 
okazji jubileuszu 75-lecia polskiego słowa w Zielonej Górze wiele 
artykułów poświęca Eugeniuszowi Paukszcie.
Gratulujemy laureatom. Dziękujemy wszystkim za udział w 
tegorocznym konkursie i zapraszamy do udziału w przyszłym roku.

Podsumowanie konkursu literackiego „Mała ojczyzna - pogranicza kultur” 

Wydarzenia ostatnich tygodni skłaniają do refleksji nad przyszłością 
naszych rodzin, losów przedsiębiorców i zakładów pracy, a także nad 
naszym zdrowiem. Mając na uwadze przetrwanie trudnego dla nas 
wszystkich czasu i wychodząc naprzeciw aktualnym potrzebom 
przedsiębiorców, jako burmistrz Kargowej, po konsultacji z radnymi, 
czuję się zobowiązany do udzielenia pomocy przede wszystkim tym, 
którzy w wyniku pandemii COVID–19 ucierpieli najbardziej.
Adresatami przyszłej pomocy będą przedsiębiorcy prowadzący 
działalność usługową, handlową i produkcyjną. Podjęte działania, 
będą miały na celu ułatwienie funkcjonowania zwłaszcza mikro i 
małym przedsiębiorstwom w okresie obecnego kryzysu. Działania 
te, stosownie do naszych kompetencji i możliwości prawnych, 
związane będą głównie z ulgami i ułatwieniami.
Przyszłe decyzje będę podejmować rozważnie, uwzględniając 
możliwości prawne, a przede wszystkim sytuację ekonomiczną 
przedsiębiorcy, oraz analizując kondycję finansową gminy. 
Wyjaśniam jednocześnie, w świetle obowiązujących przepisów 
gmina nie ma możliwości prawnych do zaniechania pobierania 
podatków i cywilnoprawnych należności stanowiących dochód 
budżetu gminy.
W związku z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 
2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej 
stanu zagrożenia epidemicznego, a następnie rozporządzeniem 
Ministra Zdrowia  z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na 
obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii oraz mając na 
uwadze powyższe, przygotowaliśmy pakiet rozwiązań dla osób 
prowadzących działalność gospodarczą na terenie Gminy Kargowa, 
tzw. „Pakiet pomocowy dla Przedsiębiorców”, w ramach którego 
proponuję:
· Możliwość okresowego zwolnienia z płatności czynszu najemców 
lokali należących do gminy, z branż objętych zakazem wynikającym z 

rozporządzenia Ministra Zdrowia z 13 marca 2020 r. oraz z 
rozporządzenia Ministra Zdrowia z  20 marca 2020 r.,
· Możliwość odroczenia terminów płatności czynszu najemcom lokali 
należących do gminy wraz z możliwością rozłożenia tych płatności na 
raty · Możliwość odroczenia terminów płatności lokalnych podatków 
oraz ewentualne rozłożenia tych płatności na raty.
W ramach udzielania ulgi w zakresie podatków lokalnych stosowane 
będą regulacje zawarte w art. 67b w powiązaniu z art. 67a ustawy z 
dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2019r. poz. 
900 ze zm.), zgodnie z którymi organ podatkowy na wniosek 
podatnika prowadzącego działalność gospodarczą, w przypadkach 
uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem 
publicznym, może między innymi:
· odroczyć termin płatności podatku lub rozłożyć zapłatę podatku  na 
raty,
· odroczyć lub rozłożyć na raty zapłatę zaległości podatkowej wraz 
odsetkami za zwłokę lub odsetki określone w decyzji, o której mowa 
w art. 53a,
Udzielenie ulgi w spłacie zobowiązań, w formach wskazanych 
powyżej, nastąpi na indywidualny wniosek podatnika, w ramach 
pomocy de minimis.
Uwaga!
Wnioski o udzielenie zwolnienia z płatności czynszu najmu lokali 
należących do gminy lub odroczenie terminów płatności bądź 
rozłożenia na raty czynszu najemcom lokali należących do gminy, 
należy  składać do Urzędu Miejskiego w Kargowej.
W razie dodatkowych pytań lub wyjaśnień należy kontaktować się 
telefonicznie pod numerem 68 352 51 31.

Pakiet pomocowy dla Przedsiębiorców
w związku z epidemią COVID-19



Nasz rodzimy piłkarski zespół MKS Cargovia zajął po rundzie 
jesiennej dobre, 5 miejsce z ambicjami na  wyższą pozycję w tabeli 
klasy A.
Strzeliliśmy 40 bramek, a straciliśmy 27. Cargovia,  to młoda, ambitna 
drużyna, praktycznie w całości złożona z zawodników mieszkających 
w naszej gminie. Zespół jest jednością na boisku i poza nim a także 
identyfikuje się z klubem. 
Trenerem drużyny niezmiennie jest Piotr Olejarz, który prowadzi 
ciekawe i zróżnicowane treningi. Klubem zarządzają Andrzej 
Okuniewicz (prezes) i Jacek Płonka (kierownik drużyny). Najlepszym 
strzelcem zielonogórskiej klasy A po rundzie jesiennej jest Dawid 
Szarmach (20 bramek), a najlepszymi asystentami Dariusz Kostański i 
Kasjan Pajcz (8 asyst).
Zawodnicy, którzy przyczynili się do tak wysokiej lokaty to: Jakub 
Flieger, Krzysztof Lewkowicz, Kamil Lorenc, Norbert Staszyk, Rafał 
Szydłowski, Radek Patrzykąt, Piotrek Wawrzynowicz, Piotrek Reiner, 
Krzysztof Woch, Mateusz Tkaczuk, Krystian Lorenc, Mihail Bernic, 

Kacper Przybylak, Kamil Kurczyk, Kuba Nieciecki, Szymon 
Nowowiejski, Kasjan Pajcz, Darek Kostański, Marcel Konieczny, 
Michał Świdziński i Dominik Chołuj. 
Zapraszamy na mecze rundy wiosennej już na nasz kargowski 
stadion, po gruntownej renowacji.

Michał Świdziński
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Zakończyły się prace związane z budową ciągu pieszo-jezdnego na 
cmentarzu komunalnym w Smolnie Wielkim. W 2019 r., z inicjatywy 
mieszkańców, wyrażonej na zebraniu wiejskim, inwestycja została 
wpisana do funduszu sołeckiego i na jej cel zaplanowano 26 tysięcy 
złotych. Środki te przeznaczono na sfinansowanie wykonania 
projektu budowlanego oraz na zakup części kostki brukowej. 
Na wniosek sołtysa Janusza Bandosza zadanie zostało wpisane do 
budżetu w pierwszej połowie bieżącego roku. Roboty budowlane 
prowadzone były w październiku, aby zakończyć je przed Świętem 
Zmarłych. Wykonano ciąg pieszo-jezdny o nawierzchni z kostki 
betonowej szarej gr. 8 cm na podbudowie z kruszywa naturalnego. 
Długość całej drogi wynosi nieco ponad 100 m i kończy się 
poszerzeniem przy ołtarzu. W miejscu ołtarza zrezygnowano z kostki 
brukowej na rzecz drobnego kruszywa naturalnego, by zachować 
istniejącą zieleń. Całkowity koszt inwestycji wyniósł około 116 tys. 
złotych.

Powstały ciąg pieszo-jezdny poprawił wizerunek i estetykę 
cmentarza komunalnego, a przede wszystkim stanowi duże 
udogodnienie dla osób odwiedzających groby swoich bliskich.

Droga na cmentarzu w Smolnie Wielkim

Cargovia na piątym miejscu
po rundzie jesiennej 

Od 2018 roku obowiązują przepisy ustawy o samorządzie gminnym, 
które zobowiązują burmistrza, aby co roku przedstawił radzie raport o 
stanie gminy. Raport obejmuje podsumowanie działalności 
burmistrza w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, 
programów i strategii, uchwał rady gminy i budżetu obywatelskiego. 
Rada gminy rozpatruje ten raport podczas sesji, na której 
podejmowana jest uchwała rady gminy w sprawie udzielenia lub 
nieudzielenia absolutorium burmistrzowi.

Rada Miejska w Kargowej na sesji w dniu 17 sierpnia br. po 
przeprowadzeniu debaty nad raportem o stanie gminy podjęła 
uchwałę o nieudzieleniu wotum zaufania burmistrzowi. Innymi słowy 
rada nie przyjmując raportu tym samym nie udziela burmistrzowi 
wotum zaufania.

Mieszkańcy Gminy Kargowa nie wzięli udziału w debacie, a 
wystąpienia tylko niektórych radnych trudno uznać za debatę nad 
raportem.

Uchwałę o udzieleniu Burmistrzowi wotum zaufania rada gminy 

podejmuje bezwzględną większością głosów ustawowego składu 
rady gminy. Brak bezwzględnej większości głosów „za” w tymże 
głosowaniu oznaczał podjęcie uchwały o nieudzieleniu wotum 
zaufania.

Zgodnie z art. 28aa ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym, rada gminy 
może określić w drodze uchwały szczegółowe wymogi dotyczące 
raportu. Rada Miejska w Kargowej dotąd takiej uchwały nie podjęła, 
w związku z czym raport został sporządzony zgodnie z wymogami  
określonymi w art. 28 aa ust. 2 ustawy czyli zawierał realizację polityk, 
programów i strategii, uchwał rady gminy i budżetu obywatelskiego. 
Oprócz wymaganych elementów, w raporcie ujętych zostało 
znacznie więcej informacji. Okazuje się, że za mało… Zarzut o 
niewystarczającym zakresie raportu jest nieuzasadniony.

Jednocześnie na tej samej sesji radni zdecydowali jednogłośnie o 
udzieleniu Burmistrzowi absolutorium z tytułu wykonania 
ubiegłorocznego budżetu. W trakcie podejmowania decyzji, nikt nie 
zabrał głosu w dyskusji.

 Jestem za, a nawet przeciw…



www.kargowa.pl
9

INFORMATOR SAMORZĄDOWY
KARGOWSKIKARGOWSKI

Na wniosek policji, mieszkańców i radnych przystąpiliśmy do zmiany 
organizacji ruchu na ulicach Browarna, Źródlana, Stroma oraz na 
dwóch łącznikach pomiędzy ulica  Sulechowską i ulicą Browarną, na 
wysokości Placu Berwińskiego. 
Na tym obszarze od blisko ośmiu lat obowiązuje  tzn. „strefa 
zamieszkania”, oznakowana znakami D-40, na której obowiązuje 
prędkość pojazdów do 20 km/h. Na całym obszarze pieszy ma 
pierwszeństwo przed pojazdami mechanicznymi, także na jezdni. 
Strefa określa też zasady parkowania na tych ulicach. Parkowanie jest 
dozwolone tylko na wyznaczonych miejscach, których na ulicy 
Browarnej nigdy nie było. 
Wnioskodawcy apelowali  o wprowadzenie ruchu jednokierun-
kowego na ulicach Browarnej, Źródlanej i ulicach przyległych. Gmina 
zleciła przygotowanie projekt organizacji ruchu, który został 
przekazany do konsultacji społecznych. Udziału w konsultacjach 
podjęli się radni, zapraszając na rozmowy do ratusza mieszkańców 
miasta. Aktywność społeczna zainteresowanych była bardzo słaba, 
jak stwierdzili radni. W trakcie konsultacji uczestnicy rozmów 
sprzeciwili się wprowadzeniu ruchu jednokierunkowego na ulicach 
Browarnej i Źródlanej. Kierując się opinią radnych zleciliśmy 
przygotowanie projektu organizacji ruchu, uwzględniając wnioski z 
konsultacji społecznych. Przedłożony projekt organizacji ruchu został 

pozytywnie zaopiniowany  przez  Komendę Wojewódzką Policji w 
Gorzowie i zatwierdzony przez Generalną Dyrekcje Dróg Krajowych i 
Autostrad oraz Starostę Zielonogórskiego.
W efekcie zmian na dwóch ulicach przyległych zmieniono 
organizację ruchu wprowadzając ruch jednokierunkowy oraz 
ograniczono możliwości zatrzymywania i parkowania pojazdów. 
Jednocześnie w ramach poprawy bezpieczeństwa na ulicy Browarnej 
powstały  dwa progi zwalniające oraz wytyczono przejście dla 
pieszych przy Gminnym Centrum Kultury. Dodatkowo uzupełniono i 
uporządkowano oznakowanie na drogach gminnych  położonych w 
północnej części Kargowej. 
Takiej organizacji ruchu, wprowadzającej zakaz zatrzymywania i 
parkowania pojazdów nie przyjęli mieszkańcy, wyrażając swój 
sprzeciw na sesji Rady Miasta w dniu 28 września oraz petycjami 
skierowanymi do burmistrza.  Szanując opinię mieszkańców 
zleciliśmy dokonanie zmian w nowej organizacji ruchu, spełniającej 
ich oczekiwania.  Wkrótce na ulicy Browarnej zostanie 
wprowadzony ruch jednokierunkowy, stwarzający możliwość 
zatrzymywania i parkowania pojazdów po jednej stronie ulicy a 
także będzie dopuszczony ruch rowerzystów w obu kierunkach. 
Ponadto cała ulica będzie znajdowała się poza strefą zamieszkania.

Nowa organizacja ruchu na ulicy Browarnej 

Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Kargowej przeprowadził 
w tym roku prace związane z usuwaniem osadu ze zbiorników 
biologicznych oczyszczalni ścieków Lemna w Kargowej.

Koszt robót wyniósł 350 tys. zł.

Usuwanie osadu
z oczyszczalni Lemna
w Kargowej

Studnia głębinowa na boisku do piłki nożnej na stadionie miejskim 
otrzymała dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego w Zielonej 
Górze. Tylko 10 gmin zakwalifikowało się do dofinansowania. Kwota 
dotacji wyniosła 30 tys. zł, zaś całe zadanie, łącznie z projektem, 
kosztowało prawie 74 tys. złotych.

Informacja o dofinansowaniu dostępna jest na stronie Urzędu 
Marszałkowskiego pod linkiem: 
https://lubuskie.pl/wiadomosci/15491/dotacje-na-nawadnianie-
boisk-pilkarskich

Nasz wniosek uzyskuje wsparcie finansowe

Miło nam poinformować, iż zadanie polegające na remoncie drogi woj. nr 313 
na odcinku Babimost - Kargowa zostało zakończone. Łączna wartość remontu 
wyniosła ok. 180 tys. zł i był on finansowany w całości ze środków własnych 
Województwa Lubuskiego.
Remont wykonano na odcinku 628 m. W ramach remontu istniejącą 
nawierzchnię bitumiczną lokalnie sfrezowano, wyrównano warstwą z betonu 
asfaltowego, następnie na całej szerokości jezdni ułożono nową warstwę 
ścieralną. 
Dziękujemy w imieniu mieszkańców. Przed ponad dziesięciu laty 
zmodernizowano tę trasę, pomijając odcinek przeznaczony pod planowaną 
obwodnicę. Jak widać na razie obwodnicy nie będzie. To był argument do 
przekonania zarządcy drogi do modernizacji nawierzchni, zdezelowanej zębem 
czasu.

Remont drogi do Babimostu



21 października rozpoczął się nabór 
wniosków w drugiej części programu „Czyste 
Powietrze”, przygotowanej dla Polaków o 
niższych dochodach. Aby dostać wyższą 
dotację – nawet do 37 tys. zł – na wymianę 
kopciucha i termomodernizację domu, 
pot rzebne  będz ie  zaświadczen ie  o 

dochodach wydane przez gminę. Narodowy 
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki 
W o d n e j  p r z y g o t o w a ł  t e ż  n o w e 
udogodnienia: kalkulator dotacji, wydłużenie 
realizacji przedsięwzięcia o dodatkowe pół 
roku oraz listę urządzeń i materiałów 
zgodnych z programem.

Szczegóły na www.wfosigw.zgora.pl

Ponadto informujemy, że pomiędzy 1 grudnia 
2020 r. a 31 marca 2021 r. na terenie gminy 
Kargowa zostanie wykonany pomiar 
zanieczyszczeń powietrza przy pomocy 
drona z zainstalowanym specjalnym 
czujnikiem wskazującym poziom zanie-
czyszczeń w powietrzu tj. PM2.5/PM10, 
CO2, TVOC/LZO oraz HCHO. Urządzenie 
będzie kontrolować dym z kominów z posesji 
dzięki czemu będzie możliwość sprawdzenia 
kto pali w piecu odpadami.

www.kargowa.pl
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Gmina Kargowa już po raz dziesiąty przystąpiła do usuwania 
wyrobów zawierających azbest. W 2020 r. zadanie finansowane jest 
w ramach Programu priorytetowego NFOŚiGW: „Ogólnopolski  
program  finansowania  usuwania  wyrobów  zawierających  azbest” 
na lata 2019-2023.
2 lipca 2020 r. Burmistrz Kargowej i Skarbnik Gminy podpisali 
umowę z przedstawicielem podwykonawcy na ,,Usuwanie wyrobów 
zawierających azbest z terenu Gminy Kargowa w 2020 roku''.
Zadanie obejmowało:
- demontaż wyrobów zawierających azbest, zabezpieczenie, 
załadunek, transport i utylizację falistych płyt azbestowo-
cementowych z sześciu nieruchomości dachów budynków 
p o ł o ż o n y c h  n a  t e r e n i e  G m i n y  K a r g o w a  w r a z  z  i c h 
unieszkodliwieniem ;
- zabezpieczenie, załadunek i transport falistych płyt azbestowo-
cementowych złożonych luzem na osiemnastu nieruchomościach 
p o ł o ż o n y c h  n a  t e r e n i e  G m i n y  K a r g o w a  w r a z  z  i c h 
unieszkodliwieniem.
Z wniosków zebranych od 24 właścicieli nieruchomości z terenu 
Gminy Kargowa wynika, że do projektu zgłoszono 11 456,00 m2 
wyrobów zawierających azbest, przeznaczonych do utylizacji, w tym 
planowane do unieszkodliwienia z demontażem 761,00 m2  i do 
unieszkodliwienia bez demontażu 10 695,00 m2 .

Zadanie zrealizowano na przełomie lipca i sierpnia.
Celem było usunięcie jak największej ilości szkodliwych wyrobów 
zawierających azbest, który odznacza się dużą odpornością na 
działania chemiczne, ścieranie i wysoką temperaturę. Zaliczany jest 
do dziesięciu najgroźniejszych zanieczyszczeń na Ziemi, jego 
działanie może ujawnić się nawet po wielu latach. Wielkość 
zagrożenia zależna jest od rodzaju azbestu, wielkości włókien i ich 
stężenia w powietrzu oraz czasu wchłaniania. Największe zagrożenie 
stanowią włókna występujące w trwałej postaci.
Analizując szkodliwość azbestu i jego wpływ na organizm ludzki 
należy pamiętać, że azbest jest praktycznie niezniszczalny, zaś groźny 
dla zdrowia ludzi jest wtedy, gdy jego elementarne włókna znajdują 
się we wdychanym powietrzu.
W wyniku realizacji zadania przeprowadzonego na terenie Gminy 
Kargowa w roku 2020 unieszkodliwiono wyroby zawierające azbest 
w ilości 144,034 Mg. Całkowity koszt zadania wyniósł 72.831,33 zł 
a koszt kwalifikowany wyniósł 50.981,93 zł.
Zadanie zostało dofinansowane przez Narodowy Fundusz Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 25.490,96 
zł, oraz przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze w kwocie 25.490,96 zł. Wkład 
własny Gminy Kargowa wyniósł 21.849,40 zł.
Po raz pierwszy Gmina Kargowa przystąpiła do programu pod nazwą 
„Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania 
balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag” organizowanego 
przez  NFOŚiGW. Umowa na dofinansowanie przedsięwzięcia 
podpisana została w dniu 22 czerwca 2020 r. jednak z uwagi na 
wyczerpanie  limitu środków de minimis jego wykonanie zostało 
przesunięte w czasie.
Z wniosków, które wpłynęły od 42 rolników z terenu Gminy Kargowa 
wynika, że do odbioru oraz utylizacji przeznaczono łącznie  171 ton 
odpadów natomiast łączny koszt przedsięwzięcia wynosi 86 670,00 
zł i w 100% pokrywa go dofinansowanie przyznane przez Narodowy 
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Decyzja o udziale w programie została podjęta ze względu na duży 
problem jaki stanowią dla rolników odpady w postaci opakowań po 
nawozach oraz pozostałe odpady pochodzenia rolniczego. Osoby 
biorące udział w programie mają obowiązek dostarczyć deklarowane 
odpady we wskazane miejsce odbioru własnymi środkami 
transportu. Odbiór odpadów przez firmę utylizującą zaplanowano na 
okres 7-11 grudnia 2020 r. a więc w dniu oddania do publikacji 
Informatora samorządowego przedsięwzięcie jest na etapie 
realizacji.

Usuwanie azbestu 
i folii rolniczej
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W tym roku zakończyliśmy budowę ścieżek 
r o w e r o w y c h ,  w  r a m a c h  p r o j e k t u 
realizowanego w partnerstwie z gminami 
Babimost i Zbąszynek, współfinansowanego 

z Regionalnego Programu Operacyjnego. W 
ramach  zadan ia  w gmin ie  Kargowa 
zbudowaliśmy 5 km ścieżek, w mieście 
wzdłuż drogi nr 32, odcinek przy ulicy 

Wolsztyńskiej, od ulicy Powstańców Wlkp. 
do drogi wojewódzkiej w kierunku Świętna, z 
Chwalimia do Smolna Wielkiego oraz do 
Wojnowa. Nawierzchnia  została zbudowana 
z kostki betonowej, na podbudowie z 
kruszywa łamanego. Przeprawę przez 
O b r z y c ę  s t a n o w i  s t a l o w y  m o s t , 
zabezpieczony barierkami ochronnymi. W 
celu poprawy bezpieczeństwa na krzyżówce 
Wojnowo zaprojektowano oświetlenie 
ledowe, zaś samo przejście dla pieszych i 
rowerzystów zabezpieczono barierkami. 
Wartość całego zadania dla trzech gmin 
wyniosła 15,5 mln zł, zaś pozyskane 
dofinansowanie blisko 9,9 mln zł. Koszt 
zadania w gminie Kargowa wyniósł 3,2 mln zł  
a kwota pozyskanego dofinansowania ze 
środków UE 2,2 mln zł. Ogółem w gminie 
Kargowa posiadamy około 12 km  ścieżek 
rowerowych, skomunikowanych z gminą 
Babimost, poprzez dojazd znad jeziora Liny 
do Babimostu i z Wojnowa do Starego 
Kramska i  da le j  po Regionie Kozła .  
Zapraszamy na wycieczki rowerowe naszymi 
traktami!

Ścieżki rowerowe 

Jednostka OSP stale modernizuje i unowocześnia 
swoje działania, w ostatnich latach zakupiono 
dwa wozy bojowe, dlatego była potrzeba 
postawienia nowego garażu. Paweł Sita, 
n a c z e l n i k  O S P w K a r g o w e j  m ó w i ,  ż e 
inwestowanie w OSP ma duże znaczenie, bo 
często to właśnie ochotnicy pojawiają się jako 
pierwsi na miejscu zdarzenia.

Uroczyste otwarcie remizy 

29 czerwca 2020 roku w siedzibie 
Oddziału Regionalnego KRUS w 
Zielonej Górze wręczono wyróżnie-
nia laureatom X Ogólnopolskiego 
Konkursu Plastycznego „Bezpiecznie 
na wsi: nie ryzykujesz, gdy zwierzęta 
z n a s z  i  s z a n u j e s z ”.  W ś r ó d 
uczestników był także uczeń naszej 
szkoły - Wiktor Kolecki.
Na uroczystość przekazania nagród 
zostali zaproszeni rodzice laureata 
państwo Karolina i Artur Koleccy, 
dyrektor ZSP w Kargowej pan 
Zbigniew Michalski oraz organiza-
torki konkursu na terenie szkoły - 
panie Elżbieta Janik i Eulalia Konwa. 
Nagrody i wyróżnienia z etapu 
wojewódzk iego zosta ły przy-
wiezione przez przedstawicieli KRUS 

i PIP do naszej szkoły i wręczone 26 
c z e r w c a  2 0 2 0  r o k u  p r z e z 
wychowawców w dniu zakończeniu 
roku szkolnego. Organizatorzy 
K o n k u r s u  K R U S  i  P I P  w 
podziękowaniu za udział w konkursie 
plastycznym obdarowali wszystkich 
u c z e s t n i k ó w  u p o m i n k a m i 
rzeczowymi, które także zostały 
przekazane przez wychowawców 
podczas ostatniego spotkania w 
szkole. Zapraszamy do obejrzenia 
galerii zdjęć. Informację o konkursie 
oraz krótki wywiad z Wiktorem 
Koleckim można także znaleźć na 
stronie Radia Zielona Góra:

Wyróżnienie dla Wiktora Kołeckiego
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W lutym przywieziono z Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej z 
Zielonej Góry pierwszą partię żywności zgodnie z Wytycznymi 
Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 

współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej 
Potrzebującym Podprogram 2019. Produkty, które przywieziono to 
groszek z marchewką, fasola biała, powidła śliwkowe, sok jabłkowy 
,makaron jajeczny, mleko UHT, filet z makreli w oleju, cukier biały, olej 
rzepakowy. Pracownice Ośrodka Pomocy Społecznej rozdzieliły i 
wydały produkty dla osób, które złożyły deklaracje i zakwalifikowały 
się do programu (łącznie 265 osób). Dla mieszkańców Smolna 
Wielkiego i Smolna Małego żywność wydawał miejscowy Caritas.

W czerwcu otrzymaliśmy dwie partie żywności. Jedną z nich 
przywiózł 151 Batalion Lekkiej Piechoty ze Skwierzyny w ramach 
wsparcia samorządów, organów sanitarnych i podmiotów 
leczniczych (Odporna wiosna). Tym razem dostarczone produkty to: 
buraczki wiórki, koncentrat pomidorowy, kasza gryczana, ser 
podpuszczkowy dojrzewający oraz konserwy – szynka drobiowa. 

Druga partia zawierała: makaron bezglutenowy, herbatniki maślane, 
ryż, gołąbki oraz pasztet wieprzowy. 

Serdecznie dziękujemy firmie Państwa Ewy i Ryszarda Kulus – 
Ubojnia Drobiu KUL- DRÓB oraz firmie Brychcy sp. z o.o. za darmowy 
transport niezbędny do przywiezienia żywności.

Pomoc żywnościowa 

18 czerwca br. dzień po wydawniczej i księgarskiej 
premierze najnowszej powieści Zofii Mąkosy ,,Dolina 
nadziei" – 3. tomu z cyklu Wendyjska Winnica w ramach 
Czwartku Lubuskiego w Wojewódzkiej i Miejskiej 
Bibliotece w Zielonej Górze odbyło się spotkanie z 
pisarką, dwukrotną laureatką Lubuskiego Wawrzynu 
Literackiego (2017 i 2019). W spotkaniu uczestniczył 
Burmistrz Kargowej Jerzy Fabiś wraz z wiernymi 
czytelnikami książek Zofii Mąkosy z Kargowej.

Spotkanie prowadził Eugeniusz Kurzawa.

Promocja książki „Dolina nadziei”

autorstwa Zofii Mąkosy 

W związku z obowiązującym stanem epidemii oraz znaczącym 
wzrostem zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2, Gmina Kargowa 

przystąpiła do programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej 
„Wspieraj Seniora”. Celem programu jest zapewnienie usługi 
wsparcia Seniorom w wieku 70 lat i więcej, którzy pozostają w domu 
w związku z zagrożeniem zarażenia się COVID-19. W szczególnych 
przypadkach pomoc udzielana może być również seniorom poniżej 
70 roku życia. Usługa wsparcia ma polegać w szczególności na 
dostarczeniu zakupów, zgodnie ze wskazanym przez Seniora 
zakresem, obejmujących artykuły podstawowej potrzeby, w tym 
artykuły spożywcze, środków higieny osobistej. Za zakupy płaci 
Senior. Osoba wspierająca przekazuje pieniądze przed dokonaniem 
zakupów. Zasady i sposób rozliczania ustalane są indywidualnie. 

W naszej gminie zadanie te realizuje Stowarzyszenie Serce Kargowej 
oraz Ochotnicza Straż Pożarna z Kargowej. 

Wspieraj Seniora



Z inicjatywy Burmistrza Kargowej oraz 
Przewodniczącego Rady Miejskiej na rynku 
oraz koło Szkoły Podstawowej na ul. 
Kościelnej w Kargowej stanęły dwa serca na 
plastikowe nakrętki.
Czerwone metalowe pojemniki w kształcie 
serca mają około 1,5 metra wysokości 
i zmieszczą się w nich około 150 kg nakrętek.
Na co dzień każdy z nas pozbywa się 

plastikowych nakrętek, a przecież 
zbieranie ich może przybrać 
formę jednej z najprostszych akcji 
charytatywno-ekologicznych, 
gdyż są one przerabiane na 
surowiec wtórny.
Często nie bardzo wiemy, co 
z nimi zrobić. Teraz koniecznie 
należy przynieść je do 
pojemników. 
Kosze - serca przezna-
c z o n e  s ą  n a  r ó ż n e 
rodzaje plastikowych 
nakrętek. Ważne, by nie 
dorzucać do nich innych 
przedmiotów, a jeśli 

nakrętki  mają,  np.  tekturowe 
uszczelki - trzeba je usunąć przed 
w y r z u c e n i e m  p l a s t i k o w e g o 
tworzywa do pojemnika.
Liczymy na Państwa, że serca szybko 
będą się napełniać nakrętkami, które 
przekazywane będą na rzecz osób 
potrzebujących.

Serce, które stanęło na rynku to prezent od 
Państwa Pauliny i Przemysława Lehmannów, 
którzy przekazali je w ramach podziękowania 
wszystkim mieszkańcom Gminy Kargowa za 
okazaną pomoc i wsparcie w trudnych 
chwilach.

www.kargowa.pl
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Wielkie serca dla potrzebujących 

Oświadczenie Burmistrza Kargowej dotyczące
współpracy z Radą Miejską przedstawione
podczas sesji w dniu 28 września 2020 r.
W związku z wyrażonym wotum nieufności 
na sesji Rady Miejskiej  w dniu 17 sierpnia 
2020 r., jednocześnie  wyborem modelu 
współpracy opartym na braku zaufania, 
oświadczam, że od dnia dzisiejszego jedyną 
formą prowadzenia dialogu będzie ta, na 
którą wskazują ustawa z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym oraz  Statut Gminy 
Kargowa. 
Od początku kadencj i  2018 – 2023 
zabiegałem o partnerstwo we współpracy z 
R a d n y m i  R a d y M i e j s k i e j .  N i e s t e t y 
wielokrotnie podczas spotkań, w różnych 
konfiguracjach osobowych, ze strony części 
radnych doświadczałem różnorodnych 
przejawów braku zaufania, graniczących z 
upokarzaniem. Moje ustawicznie ponawiane 
a p e l e  o  w z a j e m n e  p o s z a n owa n i e  i 
respektowanie zasad partnerstwa nadal nie 
odnoszą skutku. 
Spotkania z radnymi poza komisjami i sesjami, 
mogły i powinny służyć omawianiu spraw 
ważnych dla rozwoju i prawidłowego 
funkcjonowania Gminy, a stały się źródłem 
pozyskania informacji, celem późniejszego 
ich wykorzystania  do torpedowania 
pode jmowanych  in i c j a tyw,  a  t akże 
dyskredytowania mnie, jako pełniącego 
funkcję burmistrza. Spotkania radnych 

uregulowane są przepisami ustawy o 
samorządzie gminnym i Statutu Gminy i w 
takim trybie powinny się odbywać. W tej 
sytuacji wykluczam swoje uczestnictwo w 
n i e f o r m a l n y c h ,  p o z a s t a t u t o w y c h 
spotkaniach. 
W związku z powyższym informuję, że 
zgodnie z art. 24 ust. 6 przywołanej wyżej 
ustawy, interpelacje i zapytania, należy 
składać wyłącznie w formie pisemnej u 
przewodniczącego rady, który winien je 
niezwłocznie przekazać burmistrzowi. 
Burmistrz lub osoba przez niego wyznaczona, 
w terminie 14 dni od dnia otrzymania 
interpelacji lub zapytania jest zobowiązany 
do udzielenia odpowiedzi. Treść wszystkich 
interpelacji i zapytań oraz odpowiedzi będzie 
podawana do publicznej wiadomości poprzez 
niezwłoczne zamieszczenie w Biuletynie 
Informacji Publicznej na stronie internetowej 
Gminy Kargowa oraz w inny zwyczajowo 
przyjęty sposób. 
D o t y c h c z a s ,  p o m i m o  u s t a w o w y c h 
uregulowań, radni ustnie zgłaszali zapytania i 
interpelacje, żądając natychmiastowej 
odpowiedzi. W trakcie ich udzielania 
inicjowana była dyskusja, której przebieg 
zwykle wyzwalał negatywne emocje. 
Sytuacje te w dużej mierze wpływają 

niekorzystnie na wizerunek obrad samorządu 
Gminy Kargowa oraz współpracy Rady 
Miejskiej z burmistrzem.
Radni Rady Miejskiej to przedstawiciele 
wspólnoty samorządowej, której nad-
rzędnym celem jest kreatywny rozwój gminy i 
zaspokajanie zbiorowych potrzeb jej 
mieszkańców. Stąd też wynika istotna rola 
przewodniczącego, jaką jest integrowanie 
członków rady w poczuciu odpowiedzial-
ności za misję reprezentowania mieszkańców 
oraz wypełnianie mandatu radnego w 
poszanowaniu godności człowieka.
Podczas szeregu bezpośrednich rozmów, 
mieszkańcy gminy zwracają się do mnie z 
pytaniami, dlaczego destrukcyjne działania 
grupy radnych nadal eskalują w trudnym do 
zaakceptowania kierunku i nieznanym celu, 
działając na szkodę gminy. Zły klimat 
współpracy nie uszedł także uwadze 
przyszłych inwestorów, uczestników dialogu 
technicznego, w trakcie spotkań dotyczących 
wyłonienia partnera prywatnego celem 
budowy oczyszczalni ścieków w formule PPP.

Jerzy Fabiś
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11 maja 2020 r. minęło dziesięć lat od śmierci 
Macieja Kozłowskiego. Pracownicy i starsi 
uczniowie Szkoły Podstawowej w Kargowej z 
wdzięcznością wspominają Aktora i naszego 
Przyjaciela. Młodszym przybliżamy sylwetkę 
niezwykłego człowieka, który nie tylko nie 
zapomniał o mieście swego urodzenia i 
pierwszych lat życia w nim, ale zrobił tak wiele 
dla dobra społeczności szkolnej.

W ciągu piętnastoletniej współpracy ze 
Szkołą Podstawową im. kpt. Więckowskiego 
w Kargowej Pan Maciej Kozłowski – aktor 
teatra lny i  f i lmowy,  dawny uczeń i 
mieszkaniec Kargowej, Honorowy Obywatel 
Miasta i Gminy Kargowa – wielokrotnie 
podkreślał, jak ważne jest wspieranie rozwoju 
dzieci i młodzieży ze środowiska wiejskiego, 
lub terenu małego miasteczka, i z wielkim 
zaangażowaniem działał na rzecz uczniów 
swojej dawnej szkoły i nauczycieli.

W 2001 roku uczniowie szkoły zorganizowali 
akcję zbiórki pieniędzy dla niedowidzącego 
kolegi na zakup specjalnego oprogramowania 
komputerowego. Po zbiórce zrodził się 
pomysł ,  aby pozyskać sponsorów i 
wyposażyć chłopca we własny komputer. 
Wówczas szkoła zwróciła się o pomoc do 
Pana Macieja Kozłowskiego. Aktor działający 
w Fundacji Reprezentacja Artystów Polskich 
przekonał przedstawicieli Philipsa, aby 
ufundowali duży monitor, oraz firmę 
Microsoft, aby ufundowała oprogramowanie. 
Fundacja przekazała pieniądze na części 
komputera. Dla Macieja Kozłowskiego 
najważniejsze było to, że akcję zainicjowali 

uczniowie i że warto pokazać całej Polsce, jak 
można się zorganizować, by pomóc innym.

Dzięki niezliczonym kontaktom z wybitnymi i 
wartościowymi ludźmi – przedstawicielami 
świata kultury, sportu i polityki – a także dzięki 
serdecznej chęci niesienia pomocy i radości 
dzielenia się z innymi rozległą wiedzą z 
różnych dziedzin, Pan Maciej Kozłowski 
sprawił, że corocznie organizowane wycieczki 
uczniów klas szóstych do Warszawy stały się 
źródłem niezapomnianych przeżyć oraz 
znakomitą okazją do tego, aby wzbogacić i 
pogłębić wiedzę i umiejętności zdobywane 
podczas zajęć w szkole.

N i e z w y k ł y m  d o ś w i a d c z e n i e m  d l a 
trzynastolatków i ich wychowawców było 
zwiedzanie niedostępnych zwykłym 
turystom miejsc, m.in. Wojskowej Formacji 
Specjalnej GROM,  Biura Ochrony Rządu, 
Komendy Stołecznej Policji, 36. Specjalnego 
Pułku Lotnictwa Transportowego, Specjalnej 
Jednostki Antyterrorystycznej Policji, kulis 
Telewizji Polskiej, kulis Teatru Wielkiego, 
Teatru Narodowego, Teatru Roma, planów 
wielu znanych seriali. Dzieci zobaczyły 
obiekty i wnętrza znane do tej pory jedynie z 
przekazów medialnych, brały udział w lekcji 
savoir-vivre'u w Hotelu Bristol oraz 
nagrywaniu programu telewizyjnego i 
radiowego, leciały samolotem prezydenckim 
Tu-154. Dowiedziały się, na czym polega 
praca ludzi reprezentujących elitarne zawody 
i funkcje.

Z a  p o ś r e d n i c t w e m  P a n a  M a c i e j a 
Kozłowskiego młodzi sportowcy z Kargowej 
byli obserwatorami treningu piłkarskiej 
reprezentacji Polski na zgrupowaniu w 
Grodzisku Wielkopolskim i kibicowali polskiej 
drużynie podczas meczu z Białorusią. 
Natomiast trenerzy Uczniowskiego Klubu 
Sportowego wyjeżdżali na pokazowe treningi 
kadry narodowej. Zorganizował On również 
wspólny trening młodych piłkarzy z Klubu 
Sportowego ,,Cargowia” z młodzieżową 
reprezentacją Polski.

Spotkania z aktorami,  sportowcami, 

dz iennikarzami  i  innymi  wybitnymi 
osobistościami, a przede wszystkim z samym  
Panem Maciejem Kozłowskim, miały 
ogromną wartość poznawczą i budziły 
przekonanie, że trzeba sięgać wysoko, 
wytrwale pracować i realizować marzenia.

10 września 2011 roku imię Macieja 
Kozłowskiego nadano Kompleksowi Boisk 
Sportowych ,,Orlik 2012”.

Na szkolnym korytarzu powstała wystawa 
pamiątek i galeria fotografii upamiętniających 
wydarzenia, w których dzieci uczestniczyły 
dzięki naszemu Przyjacielowi.

Autorzy notatki:
Monika Milczyńska i Beata Ziarek

10 lat od śmierci Macieja Kozłowskiego
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W dniach 19-20 września 2020 r. w Kargowej 
po raz dziewiąty odbył się Festiwal Filmu i 
Teatru im. Macieja Kozłowskiego, festiwal 
poświęcony pamięci zmarłego dziesięć lat 
temu kargowianinowi -  p ierwszemu 
Honorowemu Obywatelowi Kargowej, 
znakomitemu polskiemu aktorowi.
Niestety, w związku z obecnie panującą 
pandemią, nie odbyła się oficjalna Gala 
otwarcia festiwalu, a także, mimo dużego 
zainteresowania, nie mogliśmy zapewnić tylu 
miejsc na widowni, jak miało to miejsce w 
latach ubiegłych. Jednakże w trakcie 
dwudniowej imprezy, jak zawsze nie zabrakło 

atrakcji dla osób w każdym wieku i o różnych 
upodobaniach. W ofercie dla najmłodszych 
znalazły się filmy animowane, takie jak: Gang 
Zwierzaków oraz Mia i Biały Lew, dla trochę 
starszych widzów Czarownica 2, Parasite oraz 
3 6 5  d n i .  D l a  w i e l b i c i e l i  t e a t r u  w 
festiwalowym programie wystąpił po raz 
kolejny Teatr Muzyczny Iwia w nowej 
operetkowej odsłonie pt. ,,Operetka Wczoraj 
i  Dziś”. Natomiast nowością podczas 
festiwalu był występ kabaretu Rewers z 
nowym programem artystycznym pt. „Na 
zdrowie”.

Festiwal kina i teatru im. Macieja Kozłowskiego

To co się dzieje od kilkunastu miesięcy w całym kraju niestety 
dotknie także naszych mieszkańców. Dzięki zgodnej 
współpracy kilkunastu samorządów skutecznie broniliśmy się 
przed podwyżką. Międzygminny Związek EKO -PRZYSZŁOŚĆ 
w Nowej Soli od 1 stycznia, po 17 miesiącach walki o 
utrzymanie opłat na niezmienionym poziomie, podnosi opłatę 
śmieciową. Nowa stawka wyniesie 32 złote od osoby za 
odpady segregowane .  Osoby,  k tóre  zadek la ru ją 
kompostowanie odpadów, zapłacą o 4 zł mniej. W nowym 
roku Związek  poinformuje Państwa o obowiązujących 
opłatach w 2021 roku, jednocześnie przedłoży nowy wzór 
deklaracji.

Źródłem niemałych podwyżek jest zmiana przepisów 
ustawowych wprowadzających nowe  zasady gospo-
darowania odpadami, m.in. zwiększonym wymaganym 
poz iomem recykl ingu,  skokowej  podwyżce opłat 
środowiskowych o około 60%, wzrostem kosztów pracy, 
energii i paliwa.

Czeka nas podwyżka opłat za śmieci

Rozbudowa świetlicy w Smolnie Małym
Zakończyły się prace związane z 
rozbudową świetlicy w Smolnie 
Małym. Roboty rozpoczęły się 
latem.  Umowa z  wykonawcą 
opiewała na kwotę 215 tys. złotych. 
W budynku istniejącym przewi-
dziano zaplecze techniczne, węzeł 
sanitarny dla niepełnosprawnych 

oraz część komunikacyjną. 
Rozbudowa powiększyła budynek o 
p o m i e s zc ze n i e  s a l i  g ł ó w n e j 
świetlicy.
Powierzchnia całkowita budynku po 
rozbudowie wynosi około 76 m2.
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Swoje 25 urodziny obchodził zespół 
śpiewaczy „Kargowiacy”. To najdłużej 
działająca sekcja domu kultury. 4 września 
2020 r. w sali widowiskowej Gminnego 
C e n t r u m  K u l t u r y  w  K a r g o w e j 
w jubileuszowym programie nie zabrakło 
koncertu zespołu, podczas którego gościnnie 
zaśpiewała z jubilatami Kapela Koźlarska 
Kargusie, będąca również sekcją GCK. 
Ponadto w trakcie wykonywania utworu 
„Bolero Miłości'' do Kargowiaków dołączył 
gościnnie występujący na uroczystości polski 
baryton Andrzej Bator. Całą imprezę 
prowadził Donat Linkowski - redaktor Radia 
Zachód, a zwieńczeniem uroczystości był 
koncert wspomnianego wyżej znanego 
śpiewaka Andrzeja Batora, który na tę 
uroczystość napisał specjalny utwór.

Zespół śpiewaczy Kargowiacy rozpoczął 

swoją działalność w 1995 roku przy 
Gminnym Ośrodku Kultury w Kargowej. 
Powstanie zespołu to zasługa Janiny 
Dębskiej, Czesława Molendy, Romualda 
Rutkiewicza i ówczesnego dyrektora domu 
kultury Jerzego Dubera. Pierwszy występ 
zespołu odbył się 24 września 1995 r.  
podczas 50-lecia Szkoły Podstawowej w 
Kargowej. Próby odbywają się dwa razy w 
tygodniu w GCK pod kierownictwem 
instruktora Andrzeja Apolinarskiego, który 
również tworzy i aranżuje muzykę.

Obecnie w skład zespołu wchodzi 13 osób, 
które w programie prezentują piosenki 
popularne, znane, tradycyjne, religijne, jak 
również współczesne. Zespół śpiewaczy 
Kargowiacy w swym dorobku posiada wiele 
nagród oraz wyróżnień, został także 
odznaczony Medalem  za Zasługi dla 
Powiatu Zielonogórskiego.

Po  25  l a tach  śp iewan ia  w zespo le 
Kargowiacy Barbara  Hof fman  oraz 
Genowefa Kolesińska zdecydowały o 
opuszczeniu szeregów zespołu. W ramach 
podziękowania za długoletnią działalność w 
zespole zostało zorganizowane spotkanie, na 
którym uroczyście pożegnano obie Panie.

Podziękowania oraz życzenia zdrowia złożyli 
Burmistrz Kargowej Jerzy Fabiś oraz p.o. 
Dyrektor Gminnego Centrum Kultury w 
Kargowej Sławomir Kaczmarek.

Jubileusz 25-lecia zespołu Kargowiacy

Szanowni Państwo!

Jeżeli mieszkacie na terenie Gminy Kargowa 
i zależy Wam na jej rozwoju, na inwestycjach, 
podniesieniu komfortu życia i jakości usług 
publicznych oraz zwiększeniu dochodów 
budżetowych bez ponoszenia dodatkowych 
obciążeń finansowych, wskażcie Państwo w 
Urzędzie Skarbowym Gminę Kargowa jako 
miejsce zamieszkania.

38,23% wpływów z podatku dochodowego 
od osób fizycznych powróci w 2021 roku  do 
m i e j s c a  Wa s z e g o  z a m i e s z k a n i a  – 
przekazywane jest z budżetu państwa do 
budżetu gminy.

Te środki finansowe stanowią drugą pozycję, 
po subwencji ogólnej, w skali dochodów 
naszej gminy. W 2020 roku była  to kwota 
ponad  5,8 mln, stanowiąca 20 % dochodów 
gminy ogółem, podczas gdy informacja 
Ministerstwa Finansów na rok 2021 
wskazuje niższą kwotę dochodów z tego 
tytułu o ponad 441 tys. zł. Kwota wpływów 

może być znacznie wyższa – zależy to tylko 
od Państwa dobrej woli!  

WAŻNE, GDZIE MIESZKASZ, NIE GDZIE 
JESTEŚ ZAMELDOWANY !

Jeżeli jesteście Państwo mieszkańcami naszej 
Gminy a nie jesteście tutaj zameldowani, to 
prosimy o wskazywanie faktycznego miejsca 
zamieszkania w Gminie Kargowa w rocznym 
rozliczeniu podatku dochodowego (PIT). 
Wtedy udziały w podatku dochodowym od 
Państwa dochodów będą przekazywane do 
Gminy Kargowa, a nie jak dotąd do gminy, w 
której jesteście zameldowani.

Płać podatki tam, gdzie mieszkasz!

Zgłoszenie zmiany miejsca zamieszkania w 
Urzędzie Skarbowym nie wiąże się dla 
Państwa z żadnymi niedogodnościami. Nie 
wymaga zmiany miejsca zameldowania, czy 
wymiany dokumentów. Jedyną zmianą 
będz ie  zmiana  właśc iwośc i  u rzędu 
skarbowego. Wszystkich mieszkańców 
Gminy Kargowa obsługuje Drugi Urząd 

Skarbowy w Zielonej Górze. 

Jeżeli chcą Państwo wskazać miejsce 
zamieszkania w Gminie Kargowa poza 
okresem rocznego rozliczenia, należy 
wypełnić formularz ZAP-3, który służy do 
informowania US o zmianie miejsca 
zamieszkania (jeżeli jest inne niż adres 
stałego zameldowania) lub numeru konta 
bankowego. Urzędy Skarbowe posiadają 
dostęp do rejestru państwowego PESEL, 
więc o zmianie innych danych osobowych nie 
musimy ich informować.

Proszę pamiętać, by o zmianie urzędu 
skarbowego powiadomić pracodawcę.
Pozostali podatnicy (prowadzący działalność 
gospodarczą) mają obowiązek poinformować 
o zmianie adresu zamieszkania w ramach 
aktualizacji zgłoszenia identyfikacyjnego. 
Wymaga to złożenia (w zależności od ich 
statusu ewidencyjnego) formularza CEIDG-1 
lub NIP-7. Zgłoszenia aktualizacyjnego 
muszą dokonać w ciągu 7 dni od dnia zmiany 
adresu.

Apel Burmistrza. Zamień  PIT na lepszy byt!


