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Dokończenie na str. 12

2 lipca br. odbył się „Magiczny 
Piknik Rodzinny” na Copa-
cabanie.  Oprócz eksplozj i 
kolorów było mnóstwo innych 
atrakcji takich jak: konkurs na 
najpiękniejszy wianek, animacje 
dla dzieci, magik iluzjonista, 
zamki dmuchane, strefa gastro-
n o m i i .  P o d c z a s  i m p r e z y 
rozegrany został mecz pomiędzy 
OSP Kargowa i radnymi Kargo-
wej z wynikiem 2:1.
Na koniec mieszkańcy bawili się 
przy muzyce, którą serwował DJ 
Słoniu. Słoneczna pogoda 
sprzyjała zabawie, ale dla mocno 
rozpalonych barwnymi harcami 
i m p r e z o w i c z ó w,  s t r a ż a c y 
ustawili dla ochłody kurtynę 
wodną. 

Magiczny Piknik Rodzinny
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ROBIMY
SWOJE

Edukacja w okresie pandemii
Rozpoczęły się wakacje. Kończący się rok szkolny przeszedł do 
historii dzięki zawieszonym zajęciom, nauce zdalnej, w domach i 
zdecydowanie większym zaangażowaniu rodziców w proces 
edukacji. W pierwszej połowie roku wszyscy doświadczyliśmy 
skutków obostrzeń w związku  z pandemią Covid-19,  kłopotliwych 
uciążliwości dnia codziennego. Młodzież i dzieci szkolne przez długie 
tygodnie nie uczęszczały na zajęcia lekcyjne. Przez kilka tygodni 
zamknięte były również przedszkola. Zajęcia lekcyjne z konieczności 
organizowano zdalnie z wykorzystaniem internetu i komputerów.
Ten tryb nauki wymagał od nauczycieli wzmożonego wysiłku i 
dostosowania do wyjątkowej sytuacji. Gmina  skorzystała z pomocy 
państwa i zakupiła w dwóch transzach sprzęt komputerowy za kwotę 
115 tysięcy złotych. Szkoła przekazała komputery dla uczniów nie 
posiadających tego sprzętu.
III fala pandemii od jesieni do  początków maja zbierała swoje 
śmiertelne żniwo. Rozpoczęte w końcu stycznia szczepienia przeciw 
Covid-19, coraz to większej populacji, spowodowały zwiększenie 
odporności i zaczęła spadać liczba zakażeń oraz zachorowań. Gmina 
włączyła się w tworzenie dodatkowych punktów szczepień w 
Smolnie Wielkim i w Kargowej, w celu umożliwienia większej liczbie 
ludzi w szybszym dotarciu do szczepionek. Łącznie podwójnie 
zaczepiło się 670 osób. Pomimo prowadzonym szczepieniom przez 
nasze praktyki lekarskie i szpital w Wojnowie, poziom zaszczepień na 
koniec czerwca nie przekroczył 30 % populacji mieszkańców  gminy.
Inwestycje
Okres pandemii spowodował spowolnienie gospodarki, w ślad za tym 
zmniejszenie dochodów budżetu gminy. Pomimo to, zaplanowane 
inwestycje są realizowane bez zakłóceń. Oddaliśmy do  użytkowania 
zmodernizowaną ulicę Polną z  nawierzchnią z betonowej kostki 
brukowej. Koszt budowy całej drogi o długości 900 metrów z 
wjazdami na posesje i garbami spowalniającymi ruch, realizowanej w 
trzech etapach, wyniósł 1.470 tysięcy zł i w całości sfinansowany był 
ze środków budżetu gminy. 
Rozpisaliśmy przetargi na zadania ujęte w tegorocznym budżecie, a 
więc adaptację budynku szkolnego przy ulicy Kościelnej, w związku z 
zamiarem przeniesienia wychowania przedszkolnego z ulicy 
Browarnej oraz utworzenia Klubu Malucha. Toczą się postępowania 
na wybór wykonawcy budowy pumptracka i skateparku, inwestycji, 
na które zdobyliśmy dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego 
oraz z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, za pośrednictwem 
Lokalnej Grupy Działania Regionu Kozła. W II połowie roku zostanie 
zmodernizowany plac zabaw przy szkole. W zakresie zadania 
zostanie wymienione podłoże na nawierzchnię tartanową.
Na dofinansowanie oczekują dwie inwestycje drogowe - przebudowa 
drogi w Smolnie Wielkim  z PROW-u i odcinek drogi łączący Stary 
Jaromierz z Jaromierzem w gminie Siedlec z programu rządowego. 
Oczekujemy na ostateczne rozstrzygnięcie naboru. Pierwszy 
wniosek został złożony do Urzędu Wojewódzkiego w ubiegłym roku 
zaś drugi projekt do Urzędu Marszałkowskiego - na początku 
bieżącego roku. Uzyskanie wsparcia finansowego będzie warunkiem 

do podjęcia powyżej przedstawionych  inwestycji. Staramy się o 
środki we wszystkich ogłaszanych konkursach. Kończąca się 
perspektywa finansowa UE nie stwarza już możliwości uzyskania 
pomocy finansowej, w związku z wyczerpaniem puli środków.  W 
końcówce realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego pojawiły 
się środki z EFS na projekty edukacyjne i  społeczne. Skorzystaliśmy z 
tej oferty. Między innymi celem kolejnego projektu złożonego do 
Urzędu Marszałkowskiego jest poprawa dostępności i jakości 
edukacji przedszkolnej a drugiego, świadczenie usług opieki nad 
dziećmi do lat 3 poprzez utworzenie Klubu Malucha i zapewnienie 
bieżącego funkcjonowania placówki. Informacja przygotowana przez 
moją zastępczynię Martę Paron o złożonych projektach jest na 
stronie 3.
Wyjątkowo duże środki ,  kwotę ponad 400 tys ięcy zł , 
przeznaczyliśmy na budowę i modernizację oświetlenia ulicznego w  
ulicach: Kilińskiego, Strzeleckiej, Łąkowej, w pobliżu bloków  
mieszkalnych przy ulicy Sulechowskiej, przy ścieżce Kargowa – 
Chwalim – etap III oraz w Wojnowie i Karszynie.
Oczyszczalnia ścieków
Zgodnie z ustawą o PPP zleciliśmy opracowanie oceny efektywności 
realizacji przedsięwzięcia w partnerstwie publiczno-prywatnym. 
Zostaną przedstawione potencjalne koszty budowy oczyszczalni 
ścieków oraz kanalizacji trzech wsi, a także koszty eksploatacji wraz z 
prognozowanymi taryfami za ścieki. Obserwując rynek, nietrudno 
zauważyć, że horrendalny wzrost cen stali i materiałów budowlanych, 
spowoduje, że  rezygnacja z realizacji budowy oczyszczalni i zwrot 10 
mln zł w 2019 roku sprawił, że „wpadniemy z deszczu pod 
przysłowiową rynnę”. Na podstawie  przedstawionej dokumentacji 
ocenimy realność inicjatywy budowy oczyszczalni ścieków w nowej 
lokalizacji i budowy kanalizacji w formule PPP. Wraz z Radą Miejską, 
jako samorząd gminy, weźmiemy odpowiedzialność za ewentualne 
obciążenie mieszkańców kosztami inwestycji i eksploatacji 
oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej w okresie 30 lat. Inna 
alternatywa, to powrót do poprzedniej koncepcji, czyli realizacji 
inwestycji przez spółkę komunalną ZKG i podjęcie starań o 
pozyskanie środków zewnętrznych z nowej perspektywy finansowej 
UE.
Inwestycje w ZGK
Spółka komunalna ZGK realizuje modernizację stacji uzdatniania 
wody, zadania o wartości 2.089 tys. zł, dofinansowanego z Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich w wysokości 63 % kosztów inwestycji. 
W maju zostały zamontowane dwa z czterech filtrów, ze złożami 
chalcedonitowymi. W efekcie nastąpiła znaczna poprawa jakości 
wody, co potwierdziły wyniki badania jakości wody wykonane na  
początku czerwca br., opublikowane na stronie internetowej urzędu. 
Zakończenie inwestycji planowane jest w lipcu br.
Jednocześnie Zakład Gospodarki Komunalnej przystąpił do realizacji 
modernizacji głównej przepompowni ścieków  i budowy  rurociągu 
tłocznego o długości ok. 2 tys. metrów. W związku z zaniechaniem 
budowy oczyszczalni ścieków, podjęliśmy starania o środki UE na 
modernizację przepompowni i kolektora, wymagających remontów z 
uwagi na stan spowodowany 25 letnią eksploatacją. W efekcie ZGK 
podpisał umowę z Urzędem Marszałkowskim na dofinansowanie 
zadania z RPO w wysokości 85%. Inwestycja realizowana w formule 
„zaprojektuj i wybuduj”, o  wartości 2.583 tys.  złotych. 
Wotum zaufania i absolutorium oraz wybory uzupełniające
Na sesji Rady Miejskiej 21 czerwca br. otrzymałem jednogłośnie, 
głosami 12 obecnych na sesji radnych, wotum zaufania i jednocześnie 
absolutorium za rok 2020. Po ubiegłorocznym doświadczeniu, kiedy 
nie otrzymałem wotum zaufania za najlepszy inwestycyjnie rok w 
historii Kargowej, w którym zrealizowaliśmy inwestycji za ponad 10 
mln zł, z udziałem ponad 5 mln zł ze źródeł zewnętrznych, nie 
spodziewałem się jednomyślności w podejmowaniu uchwał.  
Złożyłem słowa podziękowania obecnym na sesji radnym, 
współpracownikom, kierownikom jednostek organizacyjnych, 
sołtysom i mieszkańcom gminy za współpracę na rzecz mieszkańców 
w 2020 roku. 



Dziękując za jednomyślność dodałem, że mam nadzieję, że jest to 
zwiastun rozpoczęcia zgodnej współpracy z radą. Wcześniej, na sesji 
26 kwietnia br. dwie radne złożyły mandaty. Podczas procedowania 
nad projektem uchwały w sprawie zakresu raportu o stanie gminy 
doszło do podziałów opozycji i w konsekwencji do złożenia 
mandatów. Komisarz wyborczy wygasił mandaty i ruszył kalendarz 
wyborczy. Wojewoda wyznaczył termin wyborów uzupełniających 
na dzień 18 lipca br. Zgłosiło się trzech kandydatów, dwóch w okręgu 
nr 10 w Kargowej i jeden w okręgu nr 14 w Smolnie Wielkim. 
Udzieliłem poparcia dwójce kandydatów – Andrzejowi Wnękowi z 
Kargowej i Radosławowi Konopce ze Smolna Wielkiego, wierząc w 
ich niezależność. Doświadczenia  z pierwszej połowy kadencji 
dowodzą, jak ważna jest niezależność radnych, reprezentowanie 
swoich mieszkańców i jednocześnie interesu gminy. Rolą radnych jest 

doradzanie, podejmowanie decyzji i uchwał korzystnych dla 
wyborców, na zasadzie reprezentowania interesów mieszkańców w 
okręgach wyborczych. W Smolnie Wielkim,  w związku ze 
zgłoszeniem jednego kandydata, nie będzie głosowania, co oznacza, 
że jedyny  kandydat uzyskał mandat radnego, a fakt ten potwierdzi 
miejska  komisja wyborcza 18 lipca br.
Żywię ogromną nadzieję, że po wyborach uzupełniających druga 
połowa kadencji przyniesie normalność i spokój w samorządzie 
kargowskim, znikną antagonizmy, jątrzenie i podziały, a po 
uporządkowaniu pracy w radzie, zacznie się współpraca i organ 
uchwałodawczy samorządu  stanie się jednością w dążeniu do celów, 
co wcale nie musi oznaczać jednomyślności. 
Zapraszam do udziału w wyborach uzupełniających! 

Od 2 sierpnia br. wydawane będą nowe dowody 
osobiste.  W warstwie graficznej dowodu 
zamieszczane będą m.in. podpis posiadacza, a w 
warstwie elektronicznej odciski palców. Nowy 
dowód będzie bezpieczniejszy i będzie dawał 
więcej możliwości. Od sierpnia br. wniosku o 
dowód nie złożymy już online. Konieczna będzie 
wizyta w urzędzie.
Dowody osobiste wydane przed dniem wejścia w 
życie ustawy (przed 2 sierpnia br.) zachowują 

ważność do upływu terminów w nich określonych. 
Nie będzie zatem konieczności  wymiany 
dotychczas posiadanych dokumentów.
Przyczyną zmian przepisów jest konieczność 
dostosowania przepisów ustawy z 6 sierpnia 
2010r. o dowodach osobistych do rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1157 
z 20 czerwca 2019 r. Rozporządzenie to jest 
wdrażane w celu poprawy zabezpieczeń 
wydawania dowodów osobistych.
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Jerzy Fabiś 

Przez ostatnie 4 miesiące udało się 
nam napisać kolejne projekty i 
postarać się o resztę pieniędzy, 
które zostały w puli Lubuskiego 
R e g i o n a l n e g o  P r o g r a m u 
Operacyjnego. W lutym do Urzędu 
Marszałkowskiego trafił wniosek 
n a  d z i a ł a n i e  8 . 1  Po p r a w a 
dostępności i jakości edukacji 
przedszkolnej pt. „Nowoczesne 
przedszkolaki w Gminie Kargowa” 
Całkowita wartość projektu to 
prawie 119 tys.  zł ,  z czego 
dofinansowanie to ok. 100 tys. zł. 
Środki zostaną wykorzystane na 
dodatkowe zajęcia dla dzieci i 

kursy dla nauczycieli. W marcu został przygotowany wniosek pt.: 
„Klub Dziecięcy w Gminie Kargowa szansą na rozwój zawodowy 
rodziców”. Wartość projektu wynosi 847 988,76 zł, a dofinansowanie 
720 790,44 zł. Projekt zakłada wyposażenie i funkcjonowanie Klubu 
na 22 miejsca dla dzieci w wieku od 1 do 3 lat, który powstanie ze 
środków programu rządowego Maluch+. W sumie na Klub będziemy 
mieć do wydania 1 755 000 zł, z czego prawie 1 447 000 zł to środki 

zewnętrzne. Środki zewnętrzne pozwolą zminimalizować odpłatność 
rodziców za pobyt dziecka w Klubie. Placówka ma zostać 
uruchomiona na początku przyszłego roku, a już jesienią tego roku 
będziemy ogłaszać nabór na opiekunów dziecięcych (więcej 
informacji na temat naboru na ostatniej stronie). 
Nasze projekty nie są nastawione tylko na dzieci. We współpracy ze 
Stowarzyszeniem Serce Kargowej w czerwcu został złożony wniosek 
na realizację projektu skierowanego do seniorów „Gmina Kargowa 
wspiera rozwój usług opiekuńczych”. Jeżeli wniosek uzyska aprobatę 
Urzędu Marszałkowskiego to w ramach pozyskanych środków 
stworzymy dodatkowe miejsca w Dziennym Domu Senior+, zwiększy 
się wachlarz zajęć dla podopiecznych oraz zostaną uruchomione 
nowe usługi opiekuńcze. Projekt zamyka się w kwocie 733 336 zł, a 
dofinansowanie ma wynieść 623 335 zł. 
Na przełomie ostatnich miesięcy przystąpiliśmy do kolejnego etapu 
przygotowań do partnerstwa publiczno-prywatnego w zakresie 
budowy oczyszczalni ścieków i rozbudowy kanalizacji. Firma 
doradcza, z którą podpisaliśmy umowę na przygotowanie analizy 
prawnej, ekonomiczno-finansowej i technicznej, zebrała od nas 
wszystkie niezbędne informacje i przystąpiła do prac, które mają 
zakończyć się we wrześniu. Dokumenty te odpowiedzą na pytanie, 
czy formuła PPP jest dla naszej gminy najlepszym rozwiązaniem. 

Marta Paron
z-ca Burmistrza Kargowej

Magdalena Żurawiecka
Sekretarz Gminy

Nowe dowody osobiste od  2 sierpnia 2021 r.

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 
jest przeprowadzany co 10 lat. Jego wyniki  
obrazują stan i strukturę ludności. Udział w spisie 
jest obowiązkowy.
Dane gromadzone w spisie powszechnym są 
niezwykle ważne dla przyszłości naszej gminy. Za 
każdym spisanym mieszkańcem „stoją” pieniądze. 
Dane te wykorzystywane są m.in. do określenia 
wielkości środków przeznaczanych na rozwój 
gminy. 
Ile osób dziś mieszka w naszej gminie, dowiemy się 
po zakończeniu i opracowaniu wyników trwającego 
Narodowego  Spisu  Powszechnego  Ludności  i  

Mieszkań, który trwa do 30 września br. Dlatego 
zachęcam wszystkich do udziału w spisie, spiszmy 
się bo liczy się każdy. 
Zachęcam do skorzystania z punktu spisowego 
zlokalizowanego w pokoju nr 4 na parterze Urzędu 
Miejskiego w Kargowej, gdzie pracownicy urzędu 
udzielają pomocy przy realizacji samospisu 
internetowego. Więcej informacji na stronie 
internetowej www.spis.gov.pl lub na infolinii:
22 279 99 99. 

Jerzy Fabiś
Burmistrz Kargowej

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań
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Proces rejestracji powszechnych szczepień Polaków przeciwko 
COVID-19 nadal trwa. To zawsze będzie indywidualna i osobista 
decyzja, jednak szczepionka jest obecnie jedynym gwarantem 
powrotu do jako takiej normalności, którą pamiętamy sprzed roku.
Dlaczego warto się zaszczepić przeciwko COVID-19?
Szczepiąc się, przyczyniasz się do szybszego znoszenia ograniczeń i 
powrotu nas wszystkich do normalnego życia.
Powrót do normalności oznacza:
- odejście od maseczek,
- swobodne spotkania z rodziną i przyjaciółmi,
- powrót dzieci do szkół i rozwój ich kompetencji społecznych,
- dalszy rozwój gospodarki,
- ochronę miejsc pracy oraz szansę na nowe zatrudnienia,
- swobodny dostęp do basenów, siłowni, kin i teatrów,

- wakacje bez ograniczeń,
- poprawę jakości życia nas wszystkich.
Szczepionki są najbardziej skuteczną metodą chroniącą przed 
zarażeniem różnymi chorobami. 
W Kargowej swoje usługi w zakresie Narodowego Programu 
Szczepień oferują:
- PRAKTYKA LEKARZA RODZINNEGO - MARIA SZALEWSKA-KOT,  
UL. KOŚCIELNA 4A, 66-120 KARGOWA Telefon: 683525666
- SZPITAL REHABILITACYJNO - LECZNICZY DLA DZIECI SPZOZ W 
WOJNOWIE WOJNOWO 7A, 66-120 KARGOWA Telefon: 
728722158.
-  N I E P U B L I C Z N Y  Z A K Ł A D  O P I E K I  Z D R O W O T N E J 
"PRZYCHODNIA LEKARSKA" ALEJA NIEPODLEGŁOŚCI 15, 66-100 
SULECHÓW - Telefon: 68 385 21 99.

Apel do mieszkańców Kargowej
Zachęcamy do szczepienia się przeciw koronawirusowi

20 maja br. została podpisana umowa o przyznaniu pomocy finansowej 
na realizację zadania pn. ,,Budowa toru do jazdy rowerem pumptrack w 
Kargowej”. Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego wynosi 63 tys. zł, a 
koszt całkowity inwestycji to 182 tys. zł. Pumptrack będzie 
zlokalizowany w pobliżu boiska sportowego przy ul. Sulechowskiej. 
Obiekt charakteryzuje się naprzemiennym ukształtowaniem 
wzniesień i obniżeń terenu (muld) oraz wyprofilowaniem zakrętów w 
taki sposób, że użytkownik porusza się po torze w formie zamkniętej 
pętli. Tor o długości trasy 100 m będzie posiadał nawierzchnię 
bitumiczną. Ze strony Urzędu Marszałkowskiego umowę podpisał 
Łukasz Porycki, wicemarszałek Województwa Lubuskiego. W tym roku 
przy boisku oprócz pumptracka powstanie jeszcze skatepark, na 
budowę którego został ogłoszony przetarg i w najbliższym czasie 
zostanie wyłoniony wykonawca.

Podpisanie umowy na pumptrack

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków
1 lipca rozpoczął się proces składania 
dek la rac j i  do  Cent ra lne j  Ewidenc j i 
Emisyjności Budynków, który ma na celu 
zebranie danych dotyczących źródeł ciepła i 
spalania paliw w budynkach mieszkalnych i 
niemieszkalnych. Każdy budynek, który 
posiada źródło ciepła lub spalania paliw do 1 
MW należy zgłosić wypełniając deklarację, 

którą można złożyć samodzielnie przez profil 
zaufany a lbo  podpis  e lektron iczny. 
W y s t a r c z y  w e j ś ć  n a  s t r o n ę 
www.zone.gunb.gov.pl, nacisnąć -> złóż 
deklarację <- wypełnij ją i wyślij. Złożenie 
deklaracji jest obowiązkowe, jeżeli Twój dom 
posiada źródło ciepła i spalania paliw 
zainstalowane przed 1 lipca 2021 r. Na 

złożenie deklaracji jest 12 miesięcy. Jeżeli 
źródło ciepła lub spalania paliw zostanie 
zainstalowane po 1 lipca deklarację trzeba 
złożyć w terminie 14 dni. Deklarację można 
złożyć także w Urzędzie Miejskim w 
Kargowej pok. nr 8.

Właściciele nieruchomości mogą pobrać 
darmową aplikację Eko-Przyszłości na 
urządzenia mobilne, która po ustawieniu przez 
u ż y t k o w n i k a  a l e r t u  p r z y p o m i n a  o 
nadchodzących terminach odbioru odpadów 
oraz dostarcza informacje dotyczące 
prawidłowego segregowania odpadów 
komunalnych, funkcjonujących PSZOK-ach, 
l i s t a ch  a d re s ów a pte k  z b i e ra j ą cych 
przeterminowane leki, a przede wszystkim 
wspomaga mieszkańców w odnalezieniu 
właściwego harmonogramu odbioru odpadów 
za pomocą nazwy miejscowości, ulicy i nr 
domu.

Wystarczy wyszukać w sklepie Google Play dla 
systemu Android lub Apple Store dla systemu 
iOS (dla iPhon-ów) nazwę Eko-Przyszłość z 
l o g o  Z w i ą z k u  M i ę d z y g m i n n e g o
„Eko – Przyszłość" (zielony listek) i pobrać 
aplikację. Po pobraniu należy wpisać swój 
adres (w przypadku braku nazwy ulicy w 
wyszukiwarce należy pozostawić pole ulicy 
p u s t e  l u b  p o n o w n i e  w p i s a ć  n a z w ę 
miejscowości), ustawić powiadomienia i 
gotowe.
Więcej informacji na stronie http://eko-
przyszlosc.pl/darmowa-aplikacja-na-telefon/

Darmowa aplikacja mobilna na telefon Eko-Przyszłość! Pobierz i bądź na bieżąco!

http://eko-przyszlosc.pl/darmowa-aplikacja-na-telefon/
http://eko-przyszlosc.pl/darmowa-aplikacja-na-telefon/
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Pod koniec lutego br. w Wojnowie została 
wymieniona platforma gniazda bocianiego 
wraz ze słupem. Sprawna akcja nie udałaby 
się bez pomocy Henryka Okupskiego, który 
udostępnił swój sprzęt i słup podtrzymujący 

platformę. Podobna akcja miała miejsce w 
G ł u c h o w i e  n a  p o s e s j i  S t a n i s ł a w a 
Szukalskiego i tym razem to Pan Szukalski 
służył dużą pomocą przy remoncie gniazda, 
udostępniając podnośnik do zamontowania 
nowej platformy. Obydwie interwencje nie 
uszły uwadze prof. Leszka Jerzaka z Wydziału 
Na u k  B i o l o g i c z n yc h  Un i w e r s y t e t u 
Zielonogórskiego i jednocześnie Prezesa 
Zarządu Okręgowego Ligi Ochrony Przyrody 
w  Z i e l o n e j  G ó r z e .  N a  s p o t k a n i u 
zorganizowanym w kargowskim ratuszu, w 
obecności burmistrza Jerzego Fabisia, 
p r o f e s o r  J e r z a k  w r a z  z  l o k a l n y m i 
przyrodnikami i miłośnikami bocianów 
Jerzym Jaszczakiem, Jerzym Wirskim i 
A n d r ze j e m  Kow a l s k i m ,  k t ó r z y by l i 
inicjatorami obu interwencji, podziękowali 

panom Stanisławowi Szukalskiemu i 
Henrykowi Okupskiemu za pomoc przy 
remontach gniazd. Prof. Jerzak zwrócił 
uwagę na fakt, że skoro wszystkie gniazda 
bocianie w gminie Kargowa są zasiedlone, to 
znak, że nasze środowisko jest czyste bo 
tylko w takim bociany chętnie bytują.
W związku z tym, że w naszej gminie nastąpił 
przyrost liczby bocianów, w przeciwieństwie 
d o  z m n i e j s z a j ą c e j  s i ę  p o p u l a c j i  w 
województwie, nasi goście zaproponowali, 
by w Gminie Kargowa zorganizować obchody 
Święta Bociana!
Panowie już się umówili na kolejne akcje, tym 
razem obrączkowania młodych bocianów.
My również dołączamy się do podziękowań 
dla obu Panów za bezinteresowną pomoc.

Spotkanie Burmistrza z miłośnikami bocianów

Plaża i pomost w Wojnowie prz parku cieszą się dużą popularnością 
wśród mieszkańców gminy dlatego zlecono wykonanie prac 
uzupełniających przy pomoście nad Jeziorem Wojnowskim. Pomost 
został wybudowany w 2018 r. i razem z innymi obiektami małej 
architektury, wiatami i ławkami, tworzy atrakcyjne miejsce 
wypoczynku. Wykonano połączenie pomostu z plażą w miejscu, 
gdzie piasek był wymywany przez wody jeziora. Został uzupełniony 
także piasek na plaży.

Pomost nad Jeziorem Wojnowskim

W marcu br. przy skrzyżowaniu ulicy Sulechowskiej z Placem 
Berwińskiego został zamontowany radar rejestrujący wykroczenia 
w ruchu drogowym. Inspekcja Transportu Drogowego dokonała 
wyboru lokalizacji fotoradaru w oparciu o analizy bezpieczeństwa 
ruchu, liczbę zdarzeń drogowych oraz ich tragicznych skutków dla 
zdrowia i życia ludzi. 
W 2019 r. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad 
wybudowała sygnalizację świetlną na przejściu dla pieszych przy 
ulicy Sulechowskiej. W trosce o dalszą poprawę bezpieczeństwa w 
mieście zabiegamy u zarządcy drogi o doświetlenie przejść dla 
pieszych przy Placu Berwińskiego. W ubiegłym roku gmina 
wykonała doświetlenie przejścia przy parku miejskim. Planujemy 
także wymianę słupów oświetleniowych wraz z oprawami przy ulicy 
Sulechowskiej oraz przy ulicy 27 Stycznia.

Radar w Kargowej

5 czerwca br. przy remizie OSP Kargowa 
odbył się festyn strażacki, podczas którego 
nastąpiło poświęcenie i przekazanie quada 
ratowniczego dla OSP Kargowa. Podczas 
festynu było wiele atrakcji dla dzieci. 
Umożliwiono zwiedzenie remizy, obejrzenia 
sprzętu i wyposażenia aut ratowniczo-
gaśniczych.

Festyn strażacki
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W ostatnich latach  obserwuje się wzrost zainteresowania turystyką 
rowerową.  Zjawisko to ma swoje odbicie w rozwoju szlaków 
rowerowych oraz różnego rodzaju akcesoriów i nowoczesnych 
technik np. aplikacji GPS  wykorzystywanych przez rowerzystów. 
Profesjonalne i nowoczesne formy  informacji o rowerowych trasach 
i szlakach turystycznych stają się często motywem aktywności 
rowerowej i wpływają na rozwój turystyki w regionach. 
W takim nurcie przygotowano elektroniczny projekt wizualizacji 
krajobrazowej ścieżek  rowerowych w Regionie Kozła na terenie 
czterech gmin: Zbąszyń, Zbąszynek, Babimost i Kargowa. 

Wizualizacja obejmuje pętlę rowerową łączącą wymienione gminy 
oraz kilka krótkich tras zlokalizowanych w sąsiedztwie pętli.
Pętla rowerowa ma długość 53 km i prawie w całości prowadzi po 
ścieżkach rowerowych o nawierzchni asfaltowej  oraz  z kostki 
brukowej. Jedynie na kilku krótkich odcinkach rowerzyści pojadą 
wzdłuż dróg asfaltowych i gruntowych.
Pętlę cechuje bardzo dobra infrastruktura turystyczna, na którą 
składają się liczne miejsca odpoczynku (ławki i stoły), tablice 
informacyjne, kąpieliska (Zbąszyń, Kolesin, Stare Kramsko, Jezioro 
Linie Duże) oraz restauracje (Chlastawa, Kolesin, Wojnowo).
Głównym celem wizualizacji jest prezentacja fotografii i filmów 
obrazujących poszczególne miejsca i odcinki na ścieżkach 
rowerowych. Fotografie i filmy zamieszczone są na profilach 
wysokościowych obrazujących  ukształtowania terenu wzdłuż tras. 
Celem opracowania jest promocja turystyki rowerowej w Regionie 
Kozła na terenie gmin Zbąszyń, Zbąszynek, Babimost i Kargowa. 
Wizualizacja krajobrazowa ścieżek rowerowych jest zamieszczona 
z a r ó w n o  n a  s t r o n i e  i n t e r n e t o w e j  R e g i o n u  K o z ł a 
www.sciezki.regionkozla.pl jak i na stronach internetowych 

poszczególnych gmin.

Zapraszamy rowerzystów do Regionu Kozła!

Nowy wymiar turystyki rowerowej w Regionie Kozła

26 kwietnia 2021 roku Burmistrz Kargowej Jerzy Fabiś 
wraz z włodarzami 13 innych gmin z terenu województw 
lubuskiego i wielkopolskiego uczestniczyli w konferencji 
poświęconej nowo utworzonej spółce Społeczna 
Inicjatywa Mieszkaniowa „KZN – Zachodni” sp. z o.o. 
W konferencji udział wzięli organizatorzy: prezes 
Krajowego Zasobu Nieruchomości Bartłomiej Druziński, 
wiceprezes  Jarosław Pucek oraz wicepremier Jarosław 
Gowin i pani minister Anna Kornecka. Wszyscy obecni 
podpisali akt erekcyjny zawiązania spółki, której celem 
jest budowanie domów mieszkalnych w celu realizacji 
potrzeb mieszkaniowych poszczególnych gmin i ich 
mieszkańców na zasadach najmu.

Powstaną nowe mieszkania w Kargowej w ramach SIM

Fragment profilu ścieżki (więcej na www.sciezki.regionkozla.pl)

http://www.sciezki.regionkozla.pl
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30 maja na boisku przy ul. Sulechowskiej w Kargowej odbyła się 
Krajowa Wystawa Psów 9. Grupy FCI i po praz pierwszy w Polsce (w 
Kargowej) Krajowa Wystawa Chihuahua, zorganizowana przez 
Związek Kynologiczny w Polsce Oddział w Zielonej Górze.
Udział wzięło 347 psów z całej Polski, Czech, Niemiec, Holandii, USA. 
Można było zobaczyć, między innymi: biszony, maltańczyki, pudle, 
shih tzu, chihuauhua, pekińczyki, spaniele, boston terriery, mopsy, 
buldogi francuskie, border collie, owczarki, československý vlčǎk, 
bulteriery, buldogi, dobermany, dogi i mastify.
Najwyżej notowane czworonogi miały okazję powalczyć o miano 
najpiękniejszych psów wystawy w dziewięciu kategoriach, tj.: 
Młodsze Szczenię, Szczenię, Junior, Weteran, Para, Pies Oddziału 
Zielona Góra.
Podczas wystawy odbywały się także atrakcje dla dzieci i młodzieży 

przygotowane przez animatorów z Gminnego Centrum Kultury w 
Kargowej.
Dzieci mogły rywalizować, m.in. w rzutach woreczkiem z piaskiem do 
celu, kulaniem po materacu, rzucie kością na odległość, przenoszeniu 
wody w nabierce, budowaniu wieży z drewnianych klocków, wyścigu 
pluszowych misiów. Nie zabrakło również wyzwań dla dorosłych. Był 
marsz na szczudłach na odległość i przeciąganie płyt dźwiękowych 
na sprężynie. Wszyscy uczestnicy otrzymali drobne upominki, 
medale i dyplomy. W trakcie imprezy dzieci chętnie malowały twarze, 
z czego dochód przeznaczony był na terapię genową dla malej Marysi 
chorej na SMA1.
Również Nadleśnictwa Wolsztyn i Babimost przygotowały swoje 
stoiska, na których można było otrzymać sadzonki świerków i sosen. 
Pracownicy Nadleśnictw chętnie udzielali wskazówek, jak 
pielęgnować drzewka.
W ramach trwającego Narodowego Spisu Powszechnego na czas 
wydarzenia zostało zorganizowane stoisko Gminnego Biura 
Spisowego, przy którym można było się spisać lub uzyskać wszelkie 
informacje na temat samego spisu.
Patronat Honorowy imprezy objął Burmistrz Kargowej, który 
ufundował puchary i drobne upominki. Jeden puchar został 
ufundowany także przez Marszałek Województwa Lubuskiego dla 
zwycięzcy w kategorii BEST in SHOW.
Przedsiębiorcy i firmy, którym składamy podziękowania za udzieloną 
pomoc: UNIKAL, Brychcy sp. z o.o. Ubojnia drobiu, Kul-Drób, Słoik 
Smaku, Bomafar sp. z o.o., Bomadek sp. z o.o, Ogrodnictwo Odrobni, 
Ogrodnictwo Brudło, Sad Kargowa, Graff – Rol, Uprawa Grzybów 
Małgorzata Wiśniewska, Marek Łyczewski oraz wielu innym za 
włożony trud i pomoc w realizacji tego wielkiego przedsięwzięcia.

Krajowa Wystawa Psów
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Od 4 maja 2021 r. nowym Dyrektorem Gminnego 
Centrum Kultury w Kargowej jest Tomasz Furtak, z 
rąk Burmistrza Kargowej otrzymał powołanie na 
stanowisko na okres 3 lat.

Nowy dyrektor zapowiedział realizację koncepcji 
funkcjonowania Gminnego Centrum Kultury w 
Kargowej, w której przedstawił propozycje rozwoju 
nowych oraz istniejących form działalności 
kulturalnej i sportowej w gminie Kargowa. Pracę na 
nowym stanowisku rozpoczął od spotkania z 
pracownikami Ośrodka Kultury im. Wilhelma Blanke 

i Biblioteki Publicznej im. Eugeniusza Paukszty w 
Kargowej. Pan Tomasz Furtak podkreślił, że należy 
przygotować placówkę do nowego otwarcia po 
pandemii, zaznaczył, że planuje wykorzystywać 
kontakty z miastami w Niemczech. Podobnie jak w 
poprzedniej pracy, tak w ramach działania 
Gminnego Centrum Kultury w Kargowej, zamierza 
pozyskiwać  dofinansowania zarówno ze środków 
krajowych, jak i zagranicznych.
Wszystko przed nami – powiedział nowy dyrektor.
Panu dyrektorowi gratulujemy i  życzymy 
powodzenia.

GCK w Kargowej ma nowego Dyrektora

W czerwcu br. w Gminnym Centrum Kultury w Kargowej odbyła się 
konferencja pn.: ,,Forum Liderów Senioralnych Kargowa 2021”, 
której otwarcia dokonał Burmistrz Kargowej Jerzy Fabiś oraz 
Przewodniczący Rady Miejskiej Łukasz Pokorski.
Celem konferencji była wymiana doświadczeń i wskazanie nowych 
obszarów aktywności, które spowodowała sytuacja epidemiczna w 

kraju i na świecie. Dyskusja skupiła się nad nurtującymi środowisko 
seniorów aktualnymi problemami związanymi z profilaktyką 
zdrowotną i programami pro-zdrowotnymi oraz możliwością 
zdobywania wiedzy i umiejętności.
Poruszone zagadnienia wyłonione zostały z  wcześniej 
opublikowanej ankiety. Wyniki badania zostały przedstawione i 
omówione podczas Forum, następnie zostaną opublikowane w 
raporcie, który będzie udostępniony wszystkim zainteresowanym. 
Raport posłuży do przygotowania propozycji działań dla środowisk 
seniorskich w okresie po pandemii przez organy odpowiedzialne za 
politykę senioralną w naszym województwie. Na zakończenie forum 
miłym akcentem był krótki koncert w wykonaniu zespołu  
"Kargowiacy".
W konferencji udział wzięły lubuskie Uniwersytety Trzeciego Wieku, 
Lubuska Społeczna Rada Seniorów, Lubuski Sejmik Seniorów, 
Stowarzyszenie Regionu Kozła, Dzienny Dom ,,Senior+” w Kargowej, 
Klub Seniora w Kargowej, Związek Emerytów i Rencistów w 
Kargowej, Stowarzyszenie Serce Kargowej, radni Rady Miejskiej w 
Kargowej oraz sołtysi Gminy Kargowa. W sumie w Forum wzięło 
udział 13 organizacji (w tym 7 Uniwersytetów Trzeciego Wieku).
Patronat Honorowy objął Burmistrz Kargowej Jerzy Fabiś.

Forum Liderów Senioralnych Kargowa 2021

Gry i zabawy na świeżym powietrzu to jedne z podstawowych 
zajęć dzieci w wieku przedszkolnym. Najwięcej radości z tej formy 
aktywności dostarczył niedawno obchodzony Dzień Dziecka. 
Wspólne zabawy, ćwiczenia i zawody sportowe wywoływały u 
dzieci wiele uśmiechu. Malowanie farbami na dużych formatach 
papieru, rysowanie kredą po chodniku czy też puszczanie baniek 
mydlanych przysporzyło przedszkolakom sporo frajdy. Także 
tańce i zabawy z rytmiczką spotkały się z entuzjazmem dzieci, a 
lody, słodkości i  prezenty były dla wszystkich miłym 
podsumowaniem tego świątecznego dnia.

Dzień Dziecka w Przedszkolu

W dniach 31 maja - 2 czerwca 2021 r. Mediatekę "Światowid" 
odwiedziły klasy pierwsze z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w 
Kargowej z okazji Dnia Dziecka uczestnicząc w projekcji 
najnowszej wersji filmu "Król Lew".

Seans filmowy – Dzień Dziecka 2021
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16 maja na kargowskim rynku zabrzmiały wesołe pozytywne i 
niosące nadzieję dźwięki. To muzykanci z zespołów Bayer z Nowej 
Soli i Kapela Koźlarska Kargusie postanowili skoczną nutą 
przepędzać pandemię. Publiczność zgromadzona na rynku 
przyklaskiwała ochoczo tej inicjatywie. 

Imprezy i wydarzenia GCK
Koncert uliczny na „początek końca pandemii”

Z okazji Dnia Matki oraz Dnia Ojca Gminne Centrum Kultury 
zorganizowało studio fotograficzne, w którym pani Malwina 
wszystkich chętnych rodziców wraz z ich dziećmi wraz z ich 
dziećmi uwieczniała na fotografiach. Te zaś można było podziwiać 
na wystawie w holu GCK przez kolejne dni. Po zakończeniu 
wystawy sfotografowane mamy mogły zabrać swoje fotografie na 
pamiątkę. 

Dzień Matki i Ojca

Już przestał nas zaskakiwać ogrom dostarczanych prac 
konkursowych, ale wciąż wzrusza nas ich ilość i jakość. Wszystkim 
uczestnikom dziękujemy i gratulujemy.

Konkurs plastyczny „Sekretne życie natury”

Z inicjatywy społecznej zorganizowano miejsce do wspólnego 
kibicowania Polakom grającym na Euro 2020. Duży ekran, 
atmosfera futbolowego święta i dobra zabawa. Do sali 
widowiskowej GCK przybywały całe rodziny uzbrojone w kolory 
reprezentacji Polski i w dobrych nastrojach. Pierwszy mecz 
Polaków ze Słowacją te nastroje odrobinę stłamsił, ale nadzieja 
umiera ostatnia.  Strefa Kibica okazała się świetnym pomysłem i 
ciekawą inicjatywą.

Strefa kibica
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XVIII Tydzień Bibliotek pt. „Znajdziesz mnie w bibliotece”

Wydarzenia w Bibliotece

Uzbierano 16 worków śmieci, oponę i plastikowe krzesło. 
Sprzątano teren za budynkiem gimnazjum. Dziękujemy 
zaangażowanym w akcję za pomoc i dawanie dobrego przykładu. 
Zwłaszcza Julii i Amelii, które jako jedyne reprezentowały 
mieszkańców Kargowej. Wiele osób na różnych forach porusza 
problem zaśmiecania środowiska i mam nadzieję, że kolejnej akcji 
będzie nas więcej, bo na tym terenie zostały jeszcze miejsca, które 
wymagają „liftingu”. Nie wystarczy wstawić zdjęcia zaśmieconego 
miejsca w sieci...od tego śmieci nie znikną!
Dbajmy o swoją okolicę i zwracajmy uwagę na ludzi, którzy nie 
szanują środowiska.
Bierzmy udział w akcjach!!!
Dziękujemy firmie Rolzaks z Wielkiej Wsi za podarowanie rękawic i 
przewiezienie zebranych śmieci do punkt odbioru.
Dziękujemy pani Krystynie z Kolesina za pyszne ciasto, które dla 
nas upiekła.
Gmina Kargowa zapewniła odbiór zebranych śmieci. 

Podsumowanie akcji „Sprzątamy naszą okolicę”

Wirtualny Klub Mam „Domowe ogródki”
W ramach XVIII Tygodnia Bibliotek Klub mam zorganizował  dla dzieci  ogródki. Każde dziecko samodzielnie dbało o swoje posiane rośliny. 

Czytanie przedszkolakom

21 czerwca grupa „Jeżyki” wysłuchała opowieści pt. „Gruffalo”.
Książka ta to światowy bestseller, który urósł już do rangi klasyki 
literatury dziecięcej. Została przetłumaczona na 76 języków i 
sprzedała się w ponad 13 milionach egzemplarzy. Zdobyła 
olbrzymią liczbę nagród, a nakręcony na jej podstawie film 
otrzymał nominację do Oscara i do nagrody BAFTA. Krótka 
rymowana opowieść o sprytnej myszce, która przechytrzyła 
większych i silniejszych od siebie, jest uwielbiana przez dzieci na 
całym świecie.

W dniach 8-15 maja w naszej bibliotece odbył się XVIII Tydzień 
Bibliotek pt. "Znajdziesz mnie w bibliotece". Ogólnopolski Tydzień 
Bibliotek to święto czytelnicze. Co roku nasza biblioteka na ten 
tydzień stara się przygotować coś wyjątkowego dla swoich 
czytelników. Ten rok, pomimo pandemii nie był inny. Odbyły się:
- akcja "Sprzątamy naszą okolicę",
- wirtualny Klub Mam "Domowe ogródki",

- czytanie na dywanie z grupą przedszkolną Jeżyki,
- otwarcie wystawy Patroni Roku 2021,
- Maraton Czytelnicy " Czytamy 24h".

Dziękujemy, że byliście z nami. Zapraszamy do odwiedzin naszej 
książnicy.
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W ramach XVIII Tygodnia Bibliotek został również zorganizowany konkurs „Sleeveface, czyli ubierz się w książkę”. Dziękujemy wszystkim za 
nadesłanie zdjęć. Wyróżnione zostały zdjęcia:
Klaudii Rożek, Patrycji Wawrzyńskiej, Agnieszki Rutkiewicz -syn Adam, Gabrysi Poniedziałek.

Rozstrzygnięcie konkursu „Sleeveface, czyli ubierz się w książkę”

21 maja 2021 r. w bibliotece gościliśmy grupę "Zajączki" z Zespołu 
Szkolno-Przedszkolnego w Kargowej. Tematem spotkania była 
Legenda o Poznańskich Koziołkach. Dzieci obejrzały film, 
wysłuchały wiersza Wandy Chotomskiej "Poznańskie Koziołki", 
wykonały prace plastyczne.
Dziękujemy za miłe odwiedziny i piękny kwiatek.

Lekcja biblioteczna

26 maja 2021 r. Mediateka "Światowid" i "Piwnica Artystyczna" 
działająca przy GCK w Kargowej przygotowały wystawę 
malarstwa z okazji Dnia Matki pt. "Wiosna, wiosna, wiosna ach to 
Ty...". 
Swoje prace prezentowali: Zbigniew Jaroszewski, Alicja Śledź, 
Celina Lis, Krystyna Kuczyńska, Barbara Piwowar, Teresa 
Krajewska-Grzelka, Jadwiga Wajsberg. 
Biblioteka Publiczna im. Eugeniusza Paukszty w Kargowej dziękuje 
członkom "Piwnicy Artystycznej" za współpracę, a szczególnie 
pani Teresie Krajewskiej-Grzelce.

Wystawa z okazji Dnia Matki
pt. „Wiosna, wiosna, wiosna ach to Ty…”

1 czerwca odbyło się spotkanie DKK. Klubowiczki dyskutowały o 
książkach: Erica Emmanuela Schmitta "Sekta egoistów", Weroniki 
Kostyrko "Tancerka i zagłada - Historia Poli Nireńskiej" oraz 
Agnieszki Olejnik "Ławeczka pod bzem". 
Klubowiczkom najbardziej podobała się powieść obyczajowa o 
przyjaźni, spełnianiu marzeń i o poszukiwaniu siebie autorstwa 
Agnieszki Olejnik. Historia bohaterki udowadnia, że w życiu 
wszystko jest możliwe od uderzenia piorunem po wygraną w lotto. 
To doskonała lektura na poprawę humoru. Gorąco polecamy.

Spotkanie DKK
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Publiczna Szkoła Podstawowa w Kargowej w tym roku szkolnym, 
pomimo pandemii koronawirusa, uczestniczyła w programie 
edukacyjnym Ratujemy i Uczymy Ratować zorganizowanym przez 
fundację Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Szkolenie objęło 
59 uczestników – uczniów klas III. Zajęcia z zakresu udzielania 
pierwszej pomocy prowadzone były z zachowaniem szczególnych 
zasad bezpieczeństwa m.in. dezynfekcji fantomów, noszenie 
maseczek. Uczniowie przynieśli  swoje pluszaki w celu 
przeprowadzenia resuscytacji krążeniowo-oddechowej. Fantomy 
wykorzystywano tylko do nauki uciśnięć klatki piersiowej. Na 
prywatnych pluszakach ćwiczono cały cykl resuscytacji, przede 
wszystkim oddechy ratownicze.

Na zakończenie szkolenia  dyrektor ZS-P Zbigniew Michalski   
wręczył  trzecioklasistom dyplomy ukończenia kursu pierwszej 
pomocy. Fundacja WOŚP przesłała dla uczniów klas III hologramy 
świadczące o uczestnictwie w programie RUR, które zostały 
umieszczone na świadectwach szkolnych.
Szkolenia prowadzone w ramach programu RUR dowodzą, że nasi 
mali ratownicy potrafią udzielić właściwej pomocy w różnych 
sytuacjach życiowych, nawet podczas pandemii. Z pewnością w 
razie potrzeby będą oni służyć pomocą osobom poszkodowanym. 
Dziękujemy fundacji WOŚP za koordynowanie programu RUR w 
całej Polsce. Sie ma! 

Organizatorzy:
Ewa Barczewska

Maria Małycha
Małgorzata Malicka – Kurzak 

Ratujemy i Uczymy Ratować w szkole podstawowej w Kargowej

Magiczny Piknik Rodzinny
Dokończenie ze str. 1
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W bieżącym roku szkolnym, mimo pandemii, uczniowie szkoły 
podstawowej w Kargowej przystąpili do udziału w XXI edycji GÓRY 
GROSZA. Celem, na który zbierane były te drobne monety, jest 
pomoc dzieciom, które wychowują się poza swoją rodziną – w 
domach dziecka czy rodzinach zastępczych. Pośrednim, ale 
najważniejszym celem akcji, jest działanie edukacyjne – pokazanie 
najmłodszym, jaką siłę stanowić może niewielka pomoc wielu ludzi i 
wspólne działanie dla dobra potrzebujących. Wszystkie monety 
zostały skrupulatnie policzone i zapakowane do paczek, aby przesłać 
je drogą pocztową. W tym roku uzbieraliśmy nieco mniej groszy niż w  
roku ubiegłym. Związane to było z nauczaniem zdalnym 
obwiązującym przez większą część roku szkolnego 2020/2021.
Najwięcej pieniędzy zebrała klasa I b – 128,49 zł, następnie klasa I c 
109,22 zł i klasa II c 96,83 zł. Łącznie klasy I – III zebrały 648,11 zł. 
Akcję przeprowadziły – Dominika Krzystek i Agnieszka Kurowska                                                                                                  

Podsumowanie akcji „Góra Grosza”

W całym kraju w dniach od 25-27 maja trwały egzaminy uczniów klas 
ósmych szkoły podstawowej. 
Egzamin ósmoklasisty to konsekwencja wprowadzenia reformy 
edukacji - wydłużenia nauki w szkołach podstawowych z sześciu do 
ośmiu lat. Przeprowadzany jest po raz trzeci. Pierwszy raz uczniowie 
zdawali go w 2019 r.
Pierwszego dnia ósmoklasiści sprawdzali swoją wiedzę z języka 
polskiego, w drugim dniu egzaminu zmierzyli się z matematyką. 
Natomiast trzeciego dnia zdawali języki obce. 
W Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kargowej egzamin odbywał się 
w sali gimnastycznej budynku przy ulicy Szkolnej. Przystąpiło do 
niego 52 uczniów.
Przystąpienie do egzaminu ósmoklasisty jest warunkiem ukończenia 
szkoły podstawowej.

Egzamin ósmoklasisty 

W roku szkolnym 2020/2021 szkoła podstawowa w Kargowej brała 
udział w akcji „Odblaskowa szkoła, odblaskowe dzieci”, której 
koordynatorkami były p. Maria Małycha i p. Dominika Krzystek. 
Podczas akcji uczniom towarzyszyły powieszone na korytarzach 
szkolnych plakaty zachęcające do noszenia odblasków. Wszyscy 
uczniowie, którzy w 100 % dbali o noszenie odblasków, otrzymali 
dyplomy i nagrody ufundowane przez Radę Rodziców szkoły.  

„Odblaskowa szkoła, odblaskowe dzieci” 
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Seniorzy z DDS+ mają zapewnione zajęcia poprawiające sprawność 
fizyczną i umysłową. W tym celu prowadzone są zajęcia kulinarne, 
manualne, spotkania integracyjne. Wszystkie cieszą się dużym 
zainteresowaniem. 

Z życia Dziennego Domu Seniora

W dniu 21 kwietnia seniorzy z DDS+ dołączyli do akcji sprzątania 
świata, które rozpoczęło się od siłowni na świeżym powietrzu, a 
skończyło w parku przy dawnym gimnazjum. Zebrano mnóstwo 
butelek, plastików i papierów. Jednym słowem akcja zakończyła się 
sukcesem.  

30 kwietnia seniorzy obchodzili Dzień Polskiej Flagi. Z tej okazji 
przygotowali przepyszny tort w barwach narodowych, który 
przekazali do Urzędu Miejskiego.

12 maja odbył się Międzynarodowy Dzień Pielęgniarki. Seniorzy z 
DDS+ , pamiętając o naszych pielęgniarkach, odwiedzili Praktyki 
Lekarzy Rodzinnych. Przygotowali  słodkości oraz złożyli 
podziękowania za ciężką pracę i poświęcenie na rzecz pacjentów. 

Seniorzy nie zapominając o naszych najmłodszych milusińskich, 
odwiedzili kargowskie przedszkole. Wręczyli drobne upominki oraz  
wypiekane własnoręcznie słodkości.

Seniorów z DDS+ odwiedziła p. Elżbieta Górska, członkini 
Stowarzyszenia Sulechowskie Amazonki. Pani Ela zaznajomiła 
seniorów z problematyką kobiecych chorób nowotworowych, ich 
wczesnego wykrywania oraz skuteczności metod leczenia. Prelekcja 
miała charakter teoretyczny i praktyczny.

Seniorzy odwiedzili Skansen Budownictwa Ludowego w Chorzeminie, 
gdzie mogli zobaczyć unikatowe zabytki architektury drewnianej od 
początku XVIII wieku, naturalnie zmieniającą się przyrodę, kuźnię, 
zabytkowe budownictwo wiejskie i przemysłowe, warsztaty 
rzemieślnicze, maszyny rolnicze oraz inne obiekty kultury materialnej z 
naszego regionu. Wyjazd zakończył się ogniskiem.

Sprzątanie Świata

Dzień Polskiej Flagi

Międzynarodowy Dzień Pielęgniarki

Dzień Dziecka

Prelekcja Amazonki

Seniorzy w Skansenie Budownictwa Ludowego

Zajęcia w DDS+

Stowarzyszenie Serce Kargowej przystąpiło do otwartego konkursu 
ofert na realizację zadania publicznego w formie wsparcia w 2021 roku 
Województwa Lubuskiego w ramach działania na rzecz seniorów w 
województwie lubuskim w ramach „Wojewódzkiego Programu na rzecz 
Osób Starszych” w obszarze działalności: Działalność na rzecz osób w 
wieku emerytalnym.  Stowarzyszenie złożyło ofertę pod nazwą 
„Aktywni seniorzy w Lubuskiem”. Oferta otrzymała dotację w kwocie 
8110 zł brutto. 

Stowarzyszenie Serce Kargowej
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W dniach 24 -25 czerwca odbyły się uroczystości zakończenia 
ósmych klas oraz roku szkolnego dla pozostałych uczniów. Najlepsi 
uczniowie ósmych klas otrzymali stypendia i świadectwa z 
wyróżnieniem. Stypendium dyrektora zostało przyznane Paulinie 
Kleniewskiej, Wojciechowi Rulkowskiemu, Aleksandrze Włosek, Julii 
Dziubie, Kalinie Grabarczyk i Natalii Kozak, natomiast świadectwo z 

wyróżnieniem otrzymali: Wiktoria Sip, Marta Szymańska, Hanna 
Gągorowska, Michał Olszewski, Kornelia Rysman, Julia Buda, Blanka 
Gałęzowska i Nina Pietruszka. Nagrodę otrzymała także Julia Kaiser 
za udział w konkursie języka niemieckiego na szczeblu rejonowym 
oraz Daniel Spyrka, który w tym roku szkolnym zdobył tytuł finalisty 
tego konkursu na szczeblu wojewódzkim.
Podczas zakończenia roku szkolnego 2020/2021 Burmistrz 
Kargowej wręczył nagrodę uczniowi klasy IVC Hubertowi 
Pietruszyńskiemu, który uzyskał bardzo wysoką średnią oraz osiągał 
sukcesy sportowe w zawodach pozaszkolnych.
Dyrektor szkoły podstawowej wręczył stypendia i świadectwa z 
wyróżnieniem dla uczniów z najwyższymi wynikami. W tym roku 
szkolnym była to bardzo liczna grupa, a na szczególne wyróżnienie 
zasługuje klasa IVB, która uzyskała najwyższą średnią w szkole, a 
świadectwo z wyróżnieniem otrzymało aż 14 uczniów.
W trakcie uroczystości pożegnano także księdza Mateusza 
Pobihuszkę, który w okresie wakacyjnym zakończy swoją posługę w 
Kargowej i tym samym pracę w szkole.
Gratulujemy i życzymy wszystkim udanego wypoczynku.

Zakończenie ósmych klas i roku szkolnego 2020/2021

Wznowiona nieodpłatna pomoc prawna w Kargowej NPP czynna w 
Urzędzie Miejskim w Kargowej przy ul. Rynek 33, pok. nr 4 .
W poniedziałki: 13.00-17.00,  wtorki: 8.00-12.00
Wizytę można zarezerwować na trzy sposoby:
- telefonicznie pod numerem tel. (68) 453 52 01 w dniach: 
poniedziałek: 7.30-16.00, wtorek-czwartek: 7.30-15.30 piątek: 
7.30-15.00.
 - drogą elektroniczną na adres e-mail: pomocprawna@powiat-
zielonogorski.pl 
W treści e-maila należy podać lokalizację punktu oraz podać imię i 
nazwisko osoby rezerwującej a także należy zaznaczyć, czy 

rezerwujący chce skorzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej lub z 
nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Odpowiedź w sprawie 
wyznaczonego terminu wpłynie zwrotnie na adres  e-mail, z 
którego wpłynęła prośba o rezerwację;
 - poprzez moduł zapisów publicznych systemu do obsługi NPP i NPO 
dostępny pod adresem: https://np.ms.gov.pl/lubuskie/zielonogórski.
Dostęp do powyższego systemu jest również możliwy poprzez 
banery udostępnione na stronie internetowej Powiatu 
Zielonogórskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa 
Powiatowego w Zielonej Górze. 

Nieodpłatna pomoc prawna w Kargowej

Zgodnie z uchwałą nr 0007.182.2021 Rady Miejskiej w Kargowej z 
dnia 21 czerwca 2021 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na 
dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni 
ścieków na terenie Gminy Kargowa, informujemy o możliwości 
dofinansowania kosztów budowy przydomowych oczyszczalni 
ścieków na terenie Gminy Kargowa. O dotację mogą się ubiegać 
podmioty, których nieruchomości położone są poza terenami na 
których planowana jest budowa sieci kanalizacyjnej lub których 

podłączenie do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej jest technicznie 
bądź ekonomicznie nieuzasadnione. Dotacje mogą być udzielane na 
dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni 
ścieków z przeznaczeniem na zakup i montaż urządzeń oczyszczalni, 
jednakże nie więcej niż do wysokości 50% kosztów i nie więcej niż 
4.000,00 zł.

Dotacje na przydomowe oczyszczalnie ścieków

Na ulicy Browarnej w Kargowej obowiązuje nowa organizacja ruchu, 
która wprowadza bardzo istotne zmiany. Na całej długości  
obowiązuje ruch jednokierunkowy (od ulicy Górnej do ulicy 
Klonowej), przy czym rowerzyści mogą poruszać się w obu 
kierunkach. Na tą ostatnią zmianę zwracamy uwagę pozostałych 
uczestników ruchu, gdyż nie jest to rozwiązanie powszechnie 
stosowane. Wkrótce zostaną wprowadzone dodatkowe 
ograniczenia w zakresie zatrzymywania się i postoju pojazdów oraz 
zostanie dodatkowo wykonane oznakowanie poziome poprawiające 
bezpieczeństwo rowerzystów. Wprowadzone rozwiązania są 
kompromisem w sporach, jakie toczyły się od pewnego czasu, co do 
zasad ruchu w tej części miasta.

Uwaga kierowcy, rowerzyści i piesi
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W okresie od lipca do sierpnia br. odbywają się 
Konsultacje Społeczne, które mają na celu 
zaangażowanie różnych grup społecznych w 
proces tworzenia projektu studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
Gminy Kargowa.

Głównymi tematami są: rozwój mieszkalnictwa 
jednorodzinnego, rozwój rolnictwa, rozwój 
turystyki oraz rozbudowa infrastruktury 
technicznej.

W lipcu będą pracować mobilne punkty 
konsultacyjne w miejscowościach: Kargowa, 
Smolno Wielkie, Obra Dolna, Karszyn, Wojnowo, 
Chwalim.

Ulotki wraz z ankietą zostały dostarczone do 
każdego gospodarstwa domowego oraz 
zamieszczone  na  s t ron ie  in te rnetowe j 
www.kargowa.pl  -  zakładka Konsultacje 
Społeczne.

Wypełnioną ankietę należy dostarczyć do końca 
sierpnia 2021 r. do Urzędu Miejskiego w Kargowej 
lub sołtysa, a także za pomocą poczty lub 
elektronicznie.

Dodatkowo na etapie ogłoszenia będzie można 
złożyć wniosek formalny do Burmistrza Kargowej. 
Twój głos jest dla nas ważny, weź udział w 
konsultacjach!

Konsultacje Społeczne

15 czerwca tego roku odbyło się symboliczne otwarcie nowego, 
przebudowanego odcinka ulicy Polnej. Do przecięcia wstęgi i 
symbolicznego otwarcia drogi zaprosiliśmy pierwszego 
mieszkańca ulicy Polnej Pana Krystiana Grelaka, najdłużej 
oczekującego na modernizację drogi. Prace trwały od marca do 
maja. Przebudowany został odcinek od skrzyżowania z ulicą Górną 
do skrzyżowania z ulicą Stromą.

Droga posiada nawierzchnię z betonowej kostki brukowej, zaś na 
posesje zostały wykonane zjazdy. Na prośbę mieszkańców zostały 
zaprojektowane i wybudowane dwa progi spowalniające ruch. 
Wartość robót budowlanych wyniosła blisko 530 tys. złotych. 
Prace związane z budową całej ulicy Polnej były prowadzone od 
2016 r. w kilku etapach. Po zakończeniu obecnej inwestycji na całej 
drodze o długości 900 metrów, od skrzyżowania z ulicą 
Kasztanową do skrzyżowania z ulicą Górną droga posiada 
nawierzchnię z betonowej kostki brukowej a łączny koszt 
inwestycji wyniósł około 1 mln 470 tys. złotych.

Zakończenie prac na ulicy Polnej
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„Złote Gody” to jubileusz niezwykły, tak jak niezwykli są ludzie, którzy 
przeżyli razem pół wieku.  Ze względu na sytuację epidemiczną i 
wynikające z niej obostrzenia w ubiegłym roku nie odbyła się 
uroczystość wręczenia medali za długoletnie pożycie małżeńskie, z 
tego powodu w bieżącym roku miały miejsce dwie uroczystości. 
W poniedziałek 28 czerwca 2021 roku Jubileusz 50-lecia pożycia 
małżeńskiego obchodziły pary, które zawarły związek małżeński w 
1970 roku: Państwo Bernadeta i Andrzej  Apolinarscy, Państwo Zofia 
i Stanisław Banaszakowie, Państwo Wiesława i Stanisław 
Gronowscy, Państwo Walentyna i Józef Kramscy, Państwo Irena i 
Henryk Kujawowie, Państwo Maria i Antoni Pineccy, Państwo Maria i 

Andrzej Skrzypczakowie, Państwo Irena i Ryszard Skrzypczakowie, 
Państwo Ewa i Karol Wdowiakowie.
We wtorek 29 czerwca 2021 roku Jubileusz 50-lecia pożycia 
małżeńskiego obchodziły pary, które zawarły związek małżeński w 
1971 roku: Państwo Maria i Henryk Rajewscy, Państwo Aniela i 
Marian Rozynkowie, Państwo Łucja i Jan Sławni, Państwo Halina i 
Stanisław  Szajerowie, Państwo Emilia i Tadeusz Utratowie, Państwo 
Grażyna i Saturnin Ziętalowie.
Jubilatom składamy gratulacje i życzymy długich lat dobrego zdrowia, 
pomyślności oraz zadowolenia we wspólnym życiu.

Uroczystości z okazji Jubileuszu 50-lecia pożycia małżeńskiego
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W rundzie wiosennej rozgrywek LZPN brały udział dwie drużyny: 
ORLIK I i ORLIK II MUKS Kargowa.
W I grupie ORLIK I MUKS głównie uczniowie z rocznika 2010,  
rozegrali 10 meczy, wygrywając tylko jedno spotkanie. Zajęli 6 
miejsce w tabeli, strzelając 43 bramki, a tracąc 89. Mierzyli się, między 
innymi, z drużynami z Zielonej Góry, Świebodzina i Zbąszynka.
Natomiast dużo lepiej zaprezentowała się w II grupie drużyna ORLIK 

II MUKS, w której skład wchodzili głównie zawodnicy z rocznika 2011 
i młodsi. Rozegrali 10 meczy, wygrywając osiem z nich i zajmując 
wysokie drugie miejsce. Strzelili 71 bramek, tracąc najmniej z 
wszystkich drużyn - 34 bramki.
Poziom meczy stał na wysokim poziomie. Często o wyniku 
decydowała końcówka spotkania. Gra z tak silnymi przeciwnikami 
pokazała nasze mocne i słabe strony. 

Podsumowanie rundy wiosennej drużyn MUKS Kargowa

W sobotę 12 czerwca 2021 r. na stadionie przy ul. Sulechowskiej nasi 
młodzi piłkarze rozegrali ostatni mecz w III lidze okręgowej w grupie 
wiekowej "Młodzik" z drużyną SCHNUG Chociule. Spotkanie 

zakończyło się wynikiem 6 : 2 dla naszej drużyny i było to czwarte 
zwycięstwo w sezonie 2020/2021. 

UKS Dąbrówka
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1 maja na Orliku przy ul. Górnej już po raz dwunasty został rozegrany 
Turniej Piłki Nożnej Drużyn Zakładowych. Zespoły grały systemem 
każda z każdą i po rozegraniu sześciu spotkań zajęły następujące 
miejsca:
1. CKZIU Sulechów – 7 pkt. bramki 9-2
2. NESTLE Kargowa – 6 pkt. bramki 5-6

3. BOBCAT Team – 4 pkt. bramki 3-2
4. WOKAR Kargowa – 0 pkt bramki 3-10
Po zakończeniu rywal izacj i  puchary i  nagrody wręczył 
Przewodniczący Rady Miejskiej Łukasz Pokorski. Organizatorem 
turnieju był Miejski Klub Sportowy „Cargovia”. Impreza została 
dofinansowana z budżetu Gminy Kargowa.

Dwunasty Turniej Piłki Nożnej Drużyn Zakładowych

Drużyna Miejskiego Klubu Sportowego "Cargovia" Kargowa zajęła  
trzecie miejsce w sezonie rozgrywek piłki nożnej 2020/2021. Trzecie 
miejsce, to najlepsze osiągnięcie w historii startów Cargovii na 
poziomie A - klasowym. Praca trenera Piotra Olejarza, zaangażowanie 
zawodników oraz nowa murawa boiska w głównej mierze pomogły 
osiągnąć tak dobrą pozycję w tabeli klasy "A".
Oficjalne uroczyste otwarcie nowej płyty boiska odbyło się 22 maja. 

W wydarzeniu wzięli udział przedstawiciele Lubuskiego Związku Piłki 
Nożnej - prezes Robert Skowron, Mirosław Kędziora, Burmistrz 
Kargowej Jerzy Fabiś, prezes Klubu Andrzej Okuniewicz i szef firmy 
TRAWMAR. Ponadto na terenie stadionu zostały zamontowane 
nowe wiaty dla zawodników rezerwowych, trenera i osób 
funkcyjnych.

Cargovia na trzecim miejscu, najlepszym w historii klubu



Redakcja
- Elżbieta Rusin (teksty i wywiady)

- Wydawca: Gminne Centrum Kultury w Kargowej
- Skład: Michał Jaskulski

INFORMATOR SAMORZĄDOWY

KARGOWSKI

KARGOWSKI

NESTLE POLSKA S.A. ODDZIAŁ W KARGOWEJ
POSZUKUJE PRACOWNIKÓW NA STANOWISKA:

PRACOWNIK PRODUKCJI, MECHANIK UTRZYMANIA RUCHU/ MECHANIK LINIOWY
ORAZ DO PRACY WAKACYJNEJ NA WYDZIALE PRODUKCJI W OKRESACH

LIPIEC- SIERPIEŃ LUB LIPIEC- WRZESIEŃ
Zapewniony transport do i z pracy z miejscowości

Sulechów, Kruszyna, Radowice, Trzebiechów, Swarzynice, Klenica, Bojadła, Siadcza, Karszyn

Nestle oferuje zatrudnienie na podstawie umowy o pracę bezpośrednio z firmą,
wynagrodzenie adekwatne do zakresu pełnionych obowiązków oraz  bogaty pakiet

świadczeń socjalnych (m.in. pakiet sportowy, prywatna opieka medyczna, ubezpieczenie na
życie, pracowniczy program emerytalny, program poleceń pracowniczych

mleko dla dzieci do 1. roku życia, dodatkowy urlop ojcowski).
Podania można składać na portierni Fabryki, listownie na adres: 

Dział Personalny Nestle Polska S.A. Oddział w Kargowej, ul. Kolejowa 1, 66-120 Kargowa lub 
na adres e-mail: dzialpersonalny.kargowa@pl.nestle.com

Prosimy o dołączenie zgody na przetwarzanie danych osobowych.
Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu: 600 204 295.

Informujemy, że w związku z planowanym otwarciem klubu 
dziecięcego Maluch+ na początku 2022 roku, będziemy organizować 
nabór osób chętnych do pracy na stanowisku opiekuna dziecięcego. 
Przewidziane jest utworzenie 5 etatów opiekunów, w tym ¼ etatu na 
osobę kierującą klubem dziecięcym oraz 1 etat dla osoby sprzątającej. 
Zgodnie z art. 16 ustawy o opiece na dziećmi do lat 3 opiekunem w 
klubie dziecięcym może być osoba:
- posiadająca kwalifikacje: pielęgniarki, położnej, opiekunki 
dziecięcej, nauczyciela wychowania przedszkolnego, nauczyciela 
edukac j i  wczesnoszko lne j  lub  pedagoga  op iekuńczo-
wychowawczego, pedagoga społeczno-wychowawczego, pedagoga 
wczesnej edukacji, terapeuty pedagogicznego lub
- która ukończyła studia lub studia podyplomowe na kierunku lub 
specjalności: wczesne wspomaganie rozwoju, wspomaganie rozwoju 
dzieci w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej w żłobkach i 
przedszkolach, edukacja prorozwojowa, pedagogika małego dziecka, 
psychologia dziecięca, psychologia wspierania rozwoju i kształcenia 
lub psychologia wychowawcza.
Opiekunem w żłobku lub klubie dziecięcym może być także osoba, 
która odbyła nie wcześniej niż 2 lata przed podjęciem zatrudnienia 
jako opiekun szkolenie z udzielania dziecku pierwszej pomocy oraz 

posiada co najmniej wykształcenie:
- wyższe na dowolnym kierunku, którego program obejmuje 
zagadnienia związane z opieką nad małym dzieckiem lub jego 
rozwojem, i odbyła 80-godzinne szkolenie w celu uaktualnienia i 
uzupełnienia wiedzy oraz umiejętności lub
- średnie lub średnie branżowe oraz:

· co najmniej roczne doświadczenie w pracy z dziećmi w wieku 
do lat 3 lub
· przed zatrudnieniem jako opiekun w żłobku lub w klubie 
dziecięcym odbyła 280-godzinne szkolenie, z czego co najmniej 
80 godzin w formie zajęć praktycznych, polegających na 
sprawowaniu opieki nad dzieckiem pod kierunkiem opiekuna, o 
którym mowa w ust. 1.

Jeżeli osoba, która posiada wykształcenie co najmniej średnie lub 
średnie branżowe oraz co najmniej roczne doświadczenie w pracy z 
dziećmi w wieku do lat 3 i nie pracowała z dziećmi w wieku do lat 3 
przez okres co najmniej 6 miesięcy bezpośrednio przed podjęciem 
zatrudnienia jako opiekun, zobowiązana jest w ciągu 6 miesięcy od 
rozpoczęcia pracy na stanowisku opiekuna odbyć 80-godzinne 
szkolenie w celu uaktualnienia i uzupełnienia wiedzy oraz 
umiejętności.

Klub dziecięcy będzie potrzebował pracowników

Nestle Polska S.A. oddział w Kargowej poszukuje pracowników

Stowarzyszenie Serce Kargowej przystąpiło do otwartego konkursu  
w ramach działania na rzecz seniorów w województwie lubuskim 
wynikającego z „Wojewódzkiego Programu na rzecz Osób Starszych” 
w obszarze działalności - Działalności na rzecz osób w wieku 
emerytalnym.  Stowarzyszenie złożyło ofertę pod nazwą „Aktywni 
seniorzy w Lubuskim”. 
Oferta otrzymała dotację w kwocie 8110 zł brutto. W zadaniu wzięli 
udział seniorzy z powiatu zielonogórskiego i słubickiego. Seniorzy 
aktywnie spędzali czas w Łagowie Lubuskim zwiedzając zabytki, 
przepiękne jeziora oraz podziwiali walory przyrodnicze Ziemi 
Lubuskiej. Odbył się także wykład historyczny na temat Kargowej 
przeprowadzony przez Pana Jerzego Fabisia. Wyjazd do Łagowa 
sprawił wiele radości i przyjemności seniorom.

Seniorzy w Łagowie Lubuskim


