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Wiosna, wiosna, ach to Ty!

Wiosna, wiosna, ach to Ty! - 10 i 11 na str. 

Wszystkim Mieszkańcom Gminy Kargowa składam w tym trudnym dla nas czasie 
szczególnie serdeczne i gorące życzenia zdrowych, pełnych radości i wiosennego 

optymizmu Świąt Wielkiej Nocy. Niech Zmartwychwstały Chrystus
przywróci Nam Wiarę, Nadzieję i Miłość!

Burmistrz Kargowej
Jerzy Fabiś
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ROBIMY
SWOJE

Datę 24 lutego 2022 roku zapamiętają wszyscy Ukraińcy ale także 
Polacy i europejczycy. Ten dzień i kolejne zmieniają nasze życie. Świat 
nie będzie już taki sam... Barbarzyńska wojna na Ukrainie pochłonęła 
wiele istnień ludzkich. Polacy spontanicznie przystąpili do udzielania 
wsparcia poszkodowanym Ukraińcom. Również kargowianie od 
pierwszych dni wojny czynnie włączyli się do zbiórki darów, leków, 
żywności, odzieży, także środków finansowych na rzecz 
poszkodowanych. Unia Europejska i świat zdecydowanie potępiły 
agresora i zareagowały sankcjami dla Rosji. Niestety nasza 
gospodarka również ucierpi na zerwaniu współpracy gospodarczej z 
Rosją. Przerwane dostawy ropy i gazu z Rosji spowodowały 
perturbacje z zaopatrzeniu i jednocześnie wzrost cen paliw w kraju. 
Surowce energetyczne są nośnikami kosztów towarów i usług, stąd 
rosnące ceny zdecydowanie wpłyną na inflację.  Martwimy się o 
rosnące koszty utrzymania placówek oświatowych i kulturalnych 
gminy. Szczególnie wzrosły opłaty za gaz i energię elektryczną. 
Będziemy musieli dołożyć do wydatków bieżących, zaplanowanych w 
budżecie gminy na rok 2022.

Gminne inwestycje 
Tegoroczny budżet jest rekordowym w historii gminy, przede 
wszystkim  jeśli chodzi o wydatki inwestycyjne. Zaplanowaliśmy na 
inwestycje gminne kwotę ponad 12 mln zł, co stanowi  32 % wydatków 
inwestycyjnych. Wszystko dzięki pozyskanym środkom z Polskiego 
Ładu, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz rządowego 
programu Funduszu Dróg Samorządowych. Przystąpimy do realizacji 
pięciu inwestycji przebudowy dróg gminnych (szczegóły na str. 3). 
Niezależnie od powyższego złożyliśmy kolejnych pięć wniosków do 
drugiej edycji Polskiego Ładu (wykaz wniosków na str. 5)

Wychowanie przedszkolne i Klub Malucha
W okresie mojego burmistrzowania blisko dwukrotnie zwiększyliśmy 
liczbę miejsc w przedszkolu, włączając Klub Malucha. Dzisiaj do 
naszych placówek uczęszcza ponad dwustu najmłodszych 
mieszkańców naszej gminy. Praktycznie nikomu nie odmawia się 
miejsca.
Dobiegły końca prace remontowe i przebudowy skrzydła C w 
budynku szkoły przy ulicy Kościelnej, przeznaczonego do 
wychowania przedszkolnego oraz opieki nad dziećmi w wieku od 
roku do lat trzech – Klubu Malucha. Cieszy fakt, że w drugiej połowie 
marca udało się uruchomić placówkę dla najmłodszych. Na 
utworzenie klubu pozyskaliśmy środki z dwóch źródeł.  Zastępczyni 
burmistrza Marta Paron jest współautorką całego projektu,  
nadzorowała  ten ważny społecznie temat od początku do końca jego 
realizacji (szerzej o Klubie Malucha na str. 3). Od ubiegłego roku 
przygotowywaliśmy projekty budowlane na remonty obiektów 
szkolnych przy ulicy Szkolnej i Browarnej. W zakresie prac 
zaplanowaliśmy remonty klas i sanitariatów. Wkrótce ogłosimy 
przetargi na realizację robót.

Oczyszczalnia ścieków
Tym razem nie zamierzam Państwa nudzić tematem oczyszczalni, 
niczego wyjaśniać, deklarować ani obiecywać. Jestem przekonany, że 
oczyszczalnia ścieków w tej kadencji już nie powstanie, między 
innymi z uwagi na drastycznie rosnące koszty inwestycji i brak 
moż l iwośc i  uzyskania  w na jb l i ższym czas ie  ko le jnego 
dofinansowania. Czasu i zmarnowanej okazji już nie cofniemy… 
Dwudziestokilku złotowa taryfa za ścieki w Kargowej jest nie do 
przyjęcia. Dwukrotnie zwracałem się do Rady Miejskiej z wnioskiem 
o zajęcie stanowiska w sprawie oczyszczalni, w kontekście analiz 
przedrealizacyjnych i wyliczonych kosztów budowy w partnerstwie 
publiczno-prywatnym, wraz taryfą za odprowadzane ścieki. Niestety 
Rada dotychczas jeszcze nie zajęła stanowiska. W tej sytuacji 
złożyliśmy wniosek do Polskiego Ładu o dofinansowanie budowy 
kanalizacji sanitarnej w Wojnowie, której koszt przekroczy kwotę 
6 mln zł. Zakład Gospodarki Komunalnej zlecił opracowanie 
Programu funkcjonalno-użytkowego, dokumentu koniecznego do 
aplikowania o środki zewnętrzne. Niezależnie od tego gmina 
przygotowuje dokumenty do złożenia wniosku o wydanie decyzji 
środowiskowej na realizację inwestycji. Jeśli pozyskamy środki na 
budowę kanalizacji, wówczas ogłosimy przetarg w formule 
zaprojektuj i wybuduj, inwestycji do realizacji w przyszłym roku.  
Zgodnie z dokumentacją PFU oraz ekonomicznymi wyliczeniami i 
ustaleniami z gminą Babimost, ścieki z Wojnowa będą odprowadzane 
rurociągiem tłocznym, poprzez Nowe Kramsko do oczyszczalni 
ścieków w Babimoście. Planuje się wykonanie około 90 przyłączy 
kanalizacyjnych do posesji i włączenie ich do kanalizacji tłocznej. Na 
zebraniu wiejskim przedstawiłem mieszkańcom Wojnowa wyliczenia 
kosztów inwestycji i wysokości taryfy za odprowadzenie ścieków, 
która według PFU  wyniesie ponad 20 zł za m2.

Spotkanie z przedsiębiorcami 
Wracamy do dobrych praktyk, spotkań z przedsiębiorcami, można 
powiedzieć z „solą tej ziemi”. Dzięki stworzonym miejscom pracy, 
prowadzonym biznesom, powiązaniom gospodarczym, a także 
podatkom bezpośrednim i pośrednim gmina się rozwija a mieszkańcy 
uzyskują dochody. W poprzedniej kadencji organizowałem cykliczne 
spotkania noworoczne z przedsiębiorcami i mieszkańcami gminy, 
podczas których przekazywałem Państwu sprawozdanie z dokonań 
w poprzednim roku oraz założenia budżetu i plany w nowym roku. 
Zaniechałem organizacji spotkań z uwagi na najoględniej mówiąc 
nienajlepszą współpracę z częścią Rady Miejskiej, stanowiącą w 
tamtym czasie ośmioosobową większość.
Zaczęło się od opóźnienia w uchwaleniu budżetu gminy na rok 2019 
oraz wprowadzenia ograniczeń kompetencji burmistrza w sprawie 
podejmowania zobowiązań oraz zaciągania kredytów i pożyczek i 
zmniejszeniu rezerwy budżetowej z kwoty 217 tys. zł do 28 tys. zł, 
czyli do ustawowego minimum. W poprzedniej kadencji w ogóle nie 
korzystałem z ustawowych kompetencji, jednocześnie corocznie 
spłacając kredyt. Odczytałem ten gest części Rady jako pewnego 
rodzaju złośliwość, tym bardziej, że na sesji marcowej  ośmioma 
głosami „za”, radni złożyli oświadczenie w sprawie niewyrażenia 
zgody na budowę oczyszczalni ścieków w lokalizacji przyjętej jeszcze 
w poprzedniej kadencji, w 2014 roku. 
Z inicjatywą powrotu do organizacji spotkań z przedsiębiorcami 
wystąpił radny Andrzej Wnęk, którą chętnie przyjąłem. Celem 
spotkań z przedsiębiorcami jest integrowanie środowiska 
pracodawców i inwestorów, konsultowanie planów i polityki 
gospodarczej gminy. Tym bardziej, że gmina przystąpiła do 
opracowania strategii rozwoju do roku 2027, z perspektywą do 2030 
roku. Bardzo wskazany jest udział przedsiębiorców w konsultacjach 
społecznych.  Przygotowal iśmy ankietę adresowaną do 
przedsiębiorców, której wyniki posłużą do skonstruowania 
konkretnych wniosków do strategii rozwoju gminy. Udane spotkanie! 
Cieszy mnie podjęcie inicjatywy powołania samorządu 
gospodarczego przez Przedsiębiorców z gminy Kargowa.

Jerzy Fabiś 



Od połowy marca funkcjonuje w 
naszej gminie pierwszy Klub 
dziecięcy zapewniający opiekę 
dzienną dla 22 dzieci w wieku od 1 
do 3 lat. W budynku oświatowym 
przy ul. Kościelnej na parterze 
wydzielono jedną salę dla dzieci 
oraz pomieszczenia pomocnicze. 
U t w o r z e n i e  K l u b u  z o s t a ł o 
dof inansowane  ze  ś rodków 
rządowego Programu Maluch+ w 

wysokości 725 615 zł. Klub jest także finansowany ze środków 
europejskich w ramach projektu pn. ,,Klub Dziecięcy w Gminie 
Kargowa szansą na rozwój zawodowy rodziców” związanego nie 
tylko z utworzeniem klubu, ale także z jego funkcjonowaniem przez 
najbliższe półtora roku. Wartość projektu wynosi 846 188,76 zł, a 
dofinansowanie stanowi  85% kosztów, czyli 719 260,44 zł. Zakres 
wykonanych robót budowlanych obejmował m.in. roboty murarskie, 
montaż stolarki okiennej i drzwiowej, wykonanie instalacji 
kanalizacyjnych, grzewczych, elektrycznych i montaż klimatyzacji. 
Przed przystąpieniem do robót wykonany został projekt, a prace 
prowadzone były pod nadzorem inspektora nadzoru inwestorskiego. 
Przebudowa budynku szkolnego tylko w części dotyczyła 
powstającego Klubu dziecięcego, odnowione zostały także sale i 
sanitariaty, przeznaczone dla przedszkola – trzy sale przedszkolne na 

parterze i cztery na piętrze. 
Umowa na wykonanie robót 
opiewa na kwotę 1 mln 388 tys. 
zł. Przed otwarciem nowej 
instytucji całe przebudowane 
skrzydło szkoły przeszło 
s z c z e g ó ł o w ą  k o n t r o l ę 
Państwowej Straży Pożarnej. 
S t w i e rd z o n o  s p e ł n i e n i e 
w s z y s t k i c h  w y m a g a ń  w 
z a k r e s i e  o c h r o n y 
p r z e c i w p o ż a r o w e j  o r a z 
w y m a g a ń  l o k a l o w y c h  i 
sanitarnych. Organ nadzoru 
b u d o w l a n e g o  w y d a ł 
pozwolenie na użytkowanie. 

Niestety konieczność dopełnienia wszystkich formalności wpłynęła 
na przesunięcie terminu otwarcia Klubu. 
Z myślą o placówce powstał także plac zabaw z bezpieczną 
nawierzchnią. Z pozyskanych środków zewnętrznych zakupiono 
pełne wyposażenie a także pomoce dydaktyczne oraz sprzęt 
wspierający rozwój psychoruchowy i poznawczy dzieci. Klub został 
wyposażony m. in. w książeczki, zabawki sensoryczne, basen z 
kulkami, bujaki, chodziki, samochodziki, lalki i wiele innych ciekawych 
zabawek. Została zainstalowana sala doświadczania świata, która 
pomaga wykształcić u dzieci zdolność do odczuwania, rozumienia 
dostarczanych bodźców przez zmysł dotyku, wzroku, słuchu oraz 
węchu dzięki zastosowaniu terapii dźwiękiem, światłem, dotykiem i 
aromaterapią. Dodatkową atrakcją dla dzieci będą zajęcia z rytmiki. 
Maluchom zostało także zapewnione całodzienne wyżywienie w 
postaci czterech posiłków. W Klubie znalazło zatrudnienie sześć 
osób, a kierownikiem placówki została Pani Agnieszka Dryło. Nabór 
dzieci został przeprowadzony w grudniu ubiegłego roku i zapewnił 
komplet uczestników. Placówka jest otwarta w godzinach od 6.30 do 
17.00. Instytucja stwarza dużą szansę dla rodziców na powrót do 
aktywności zawodowej. Liczymy, że w najbliższych latach Klub 
dziecięcy „Maluch” będzie dobrze służył dzieciom i rodzicom z naszej 
gminy.

Marta Paron

W związku z konfliktem zbrojnym 
n a  U k r a i n i e  n a  p o d s t a w i e 
specustawy od 16 marca br. 
w Urzędzie Miejskim w Kargowej 
n a d a j e m y  n u m e r y  P E S E L 
obywatelom Ukrainy, którzy 
przybyli do Polski po 24 lutego 
2022 r. Do złożenia wniosku 
niezbędna jest  1 fotograf ia 
biometryczna oraz dokumenty 
potwierdzające tożsamość. Dla 
osób, które będą ubiegać się o 
świadczenie 500+ automatycznie 

tworzymy profil zaufany, w tym celu wnioskodawca powinien 
posiadać numer telefonu u polskiego operatora oraz adres e-mail.
Po uzyskaniu numeru PESEL i statusu UKR obywatel Ukrainy może 
m.in.:
- złożyć wniosek o przyznanie jednorazowego świadczenia w 
wysokości 300 zł w Ośrodku Pomocy Społecznej w Kargowej,
- uzyskać świadczenie 500 + na dziecko korzystając ze strony 
internetowej www.zus.pl,

- uzyskać inne świadczenia pieniężne i niepieniężne, 
- legalnie podjąć zatrudnienie. 
W związku z dużą ilością klientów, prosimy o wcześniejsze umawianie 
wizyt w sprawach z zakresu: ewidencji ludności, dowodów 
osobistych, Urzędu Stanu Cywilnego, działalności gospodarczej oraz 
nadawania numeru PESEL. Rejestracji wizyty można dokonać 
telefonicznie pod numerem 68 352 51 31 wew. 6. Zmiana organizacji 
pracy ma na celu sprawną obsługę wszystkich klientów, zarówno 
mieszkańców Gminy Kargowa, jak i obywateli Ukrainy.
Osoby, które zapewniły zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom 
Ukrainy przebywającym w Polsce w związku z konfliktem zbrojnym 
mogą uzyskać wsparcie finansowe w wysokości 40 zł za osobę na 
dobę. Świadczenie będzie wypłacane z dołu za okres nie dłuższy niż 
60 dni. Wnioski są dostępne w Urzędzie Miejskim w Kargowej pokój 
nr 8 oraz na stronie internetowej www.kargowa.pl .
Dziękujemy wszystkim mieszkańcom oraz przedsiębiorcom Gminy 
Kargowa angażującym się w pomoc dla obywateli Ukrainy. 

Magdalena Żurawiecka
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Klub dziecięcy „Maluch”

Obywatele Ukrainy na terenie Gminy Kargowa

http://www.zus.pl
http://www.kargowa.pl
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25 stycznia obchodziliśmy 77. rocznicę 
mordu dokonanego przez hitlerowców w 
lesie w pobliżu Starego Jaromierza na 41 
kobietach pędzonych w „Marszu śmierci” do 
Dachau.  Dok ładn ie  77  la t  po  tych 
tragicznych wydarzeniach pod obeliskiem ku 
c z c i  z a m o r d o w a n y c h  o d b y ł y  s i ę 
uroczystości, na które licznie przybyli 
mieszkańcy gminy,  przedstawic ie le 
samorządu, radni, kierownicy jednostek 
o r g a n i z a c y j n y c h ,  s o ł t y s i ,  Z e s p ó ł 
Kargowiacy, członkowie Domu Seniora i 
uczniowie. Nowosolanie Marek Grzelka 
wraz z przyjaciółmi ze Stowarzyszenia 
Grupa Eksploracyjna ''Polanie”, a także 
z burmistrzem i radnym Michałem Zielonką, 
dla uczczenia pamięci pomordowanych 
kolejny raz przeszli etapami, ponad 30 
kilometrową trasę marszu śmierci: ze Sławy, 
przez Śmieszkowo, Spokojną, Łupice, 
Świętno, Wilcze do lasu pod Starym 
Jaromierzem.
Historię tamtych tragicznych wydarzeń 
pokrótce przedstawił Burmistrz Kargowej. 
Zaprezentowano także fragment książki 
„Dziewczyny z Gross-Rosen”, zawierający 
relacje uczestniczek marszu śmierci, które 
przeżyły, a także naocznego świadka 
egzekucji Floriana Drzymały. Pod obelisk w 
lesie pod Starym Jaromierzem, miejsce 
egzekucji 41 kobiet, przybyła autorka książki 

- dolnośląska dziennikarka Agnieszka 
Dobkiewicz. Podczas uroczystości złożono 
kwiaty i zapalono znicze.
Znicz zapłonął również na pomniku 
znajdującym się na Cmentarzu Parafialnym 
w Kargowej, w miejscu, w którym spoczęły 

ekshumowane w 1960 r. szczątki kobiet.
Dla wszystkich uczestników uroczystości, 
radny Michał Zielonka ugotował grochówkę.

Jerzy Fabiś

77. rocznica mordu dokonanego przez hitlerowców

Zakład Fizjoterapii przy SP ZOZ w Sulechowie zaprasza do 
skorzystania z usług rehabilitacyjnych w ramach projektu 
współfinansowanego z funduszy europejskich.
Jak skorzystać z projektu?
- wystarczy być: mieszkańcem powiatu zielonogórskiego lub 
świebodzińskiego osobą pracującą lub poszukującą pracy

Gdzie się zgłosić?
- do Zakładu Fizjoterapii przy al. Niepodległości 19 w Sulechowie od 
poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 14.30,
tel. 797 606 277

W jakim celu?
- by skorzystać z bezpłatnych zabiegów w terminie nie dłuższym niż 
4 tyg. od zgłoszenia:
- by nie musieć rezygnować z pracy z powodu bólu.

Kiedy?
 Niezwłocznie!

UM Kargowa

Sprawni w pracy – sulechowski program rehabilitacji zdrowotnej

W bieżącym roku zaplanowane jest zrealizowanie pięciu inwestycji 
drogowych. 
- Pierwsza z nich dotyczy budowy drogi w Starym Jaromierzu, 
łączącej gminę Kargowę z gminą Siedlec. Umowa na realizację robót 
budowlanych została podpisana w styczniu i opiewa na kwotę blisko 
614 tys. złotych. Zakres prac obejmuje budowę drogi o nawierzchni 
asfaltowej na odcinku o długości 435 m. Zadanie jest dofinansowane 
ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Dofinansowanie w 
ramach tego Programu wynosi 50% wartości inwestycji.
- W marcu została podpisana kolejna umowa na wykonanie zadania 
obejmującego budowę drogi, tym razem w Smolnie Wielkim. Zadanie 
dotyczy budowy drogi na odcinku od remizy OSP w kierunku 
wschodnim o długości 400 m z betonowej kostki brukowej. Wartość 
robot ustalona w wyniku przeprowadzonego postępowania wynosi 
770 tys. złotych. Zadanie uzyskało pomoc finansową z Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich w wysokości 63,63% wartości zadania.
- Kolejne trzy inwestycje drogowe uzyskały dofinansowanie 

z Rządowego Funduszu „Polski Ład”. W ramach tego Programu koszt 
własny gminy to tylko 5% wartości inwestycji. W przypadku budowy 
odcinka drogi gminnej relacji Dąbrówka – Karszyn postępowanie 
dotyczące wyboru wykonawcy zakończono i umowa została 
podpisana. Wartość umowy wynosi 465 tys. złotych. Jeśli chodzi 
o budowę ulicy Lipowej w Kargowej, to pod koniec marca poznamy 
oferty wykonawców i procedura wyboru potrwa około miesiąca. 
Pozostaje jeszcze największe pod względem wartości robót zadanie 
inwestycyjne dotyczące budowy drogi w Chwalimiu wraz 
z przebudową skrzyżowania z drogą krajową. Przebudowa 
skrzyżowania poprawi bezpieczeństwo w zakresie przeprowadzenia 
ruchu rowerzystów korzystających ze ścieżki rowerowej Kargowa – 
Chwalim na drugą stronę drogi krajowej. Ogłoszenie postępowania 
w celu wyboru wykonawcy planowane jest w kwietniu, gdy uzyskamy 
wszystkie konieczne do tego dokumenty.

Roman Leszczyński

Inwestycje drogowe
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Do Programu Inwestycji Strategicznych – Polski Ład – II edycja:
- Infrastruktura wodno-kanalizacyjna – budowa kanalizacji 
sanitarnej w Wojnowie; wartość inwestycji 6.000.000,00 zł; kwota 
wnioskowana 5.700.000,00 zł.
- Infrastruktura drogowa – budowa dróg na osiedlu mieszkaniowym 
przy ulicach: Czekoladowa, Słodka, Goplany i Karmelowa; wartość 
inwestycji 4.200.000,00 zł; kwota wnioskowana 3.990.000,00 zł.
- Rewitalizacja obszarów miejskich – Przebudowa placu 
ratuszowego; wartość inwestycji 3.700.000,00 zł; kwota 
wnioskowana 3.330.000,00 zł.
W czasie drugiego naboru każda JST, czy związek JST, mogła zgłosić 
maksymalnie trzy wnioski o dofinansowanie, w tym:
- 1 wniosek, którego wartość dofinansowania nie może przekroczyć 
65 mln zł;

- 1 wniosek, którego wartość dofinansowania nie może przekroczyć 
30 mln zł;
- 1 wniosek, którego wartość dofinansowania nie może przekroczyć 
5 mln zł.

Wniosek o najniższym limicie wartości dofinansowania, 
nieprzekraczającym 5 milionów złotych, jest obligatoryjny.
Ponadto złożyliśmy dwa wnioski do programu „Polski Ład”, z tytułu 
funkcjonowania na obszarze gminy zlikwidowanych Państwowych 
Gospodarstw Rolnych:
- Infrastruktura drogowa – Budowa ulicy Powstańców Wlkp.; 
wartość inwestycji – 670.000,00 zł; kwota wnioskowana – 
656.600,00 zł.
- Infrastruktura drogowa – Budowa ulicy Widokowej – wartość 
inwestycji 890.000,00 zł, kwota wnioskowana – 872.000,00 zł.
W  powyższym naborze gminy mogły złożyć maksymalnie dwa 
wnioski o dofinansowanie, w tym:
-  1 wniosek, którego wartość dofinansowania nie może przekroczyć 
2 mln zł;
-  1 wniosek, którego wartość dofinansowania nie może przekroczyć 
5 mln zł.

Marta Kamrowska

Gmina Kargowa złożyła pięć wniosków do kolejnego naboru Polski Ład

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kargowej od 2006 roku aktywnie 
wspiera działania Fundacji  WOŚP. W ramach Programu 
Edukacyjnego „Ratujemy i Uczymy Ratować” ( RUR) szkolimy uczniów 
w zakresie udzielania pierwszej pomocy na sprzęcie sfinansowanym 
przez Fundację.
W tym roku z powodu pandemii koronawirusa covid – 19 nie 
mogliśmy czynnie uczestniczyć w 30. Finale WOŚP. Tym bardziej 
ucieszyliśmy się, że Fundacja pamiętała o naszej szkole i dostarczyła  
nam przesyłkę. W ramach wieloletniej współpracy otrzymaliśmy 
dziesięć stacji do dezynfekcji rąk, które rozmieściliśmy  na terenie 
pięciu budynków należących do ZS-P. 
Dzięki tej darowiźnie zwiększy się bezpieczeństwo uczniów, 
pracowników i rodziców w czasie pandemii. Serdecznie dziękujemy 
sztabowi WOŚP i gorąco Was pozdrawiamy. Siema!!!

Koordynator RUR: Ewa Barczewska

Stacje do dezynfekcji  rąk od Fundacji WOŚP dla ZSP w Kargowej

10 marca w Mediatece odbył się wykład historyczny Pani 
Danuty Wróblewskiej pt. “Powstanie Wielkopolskie – historia 
walk na terenie Kargowej” zorganizowany przez Kargowski 
Uniwersytet Trzeciego Wieku. Pani Danuta przybliżyła miejsca 
w naszym mieście, gdzie toczyły się walki. Przedstawiła listy 
nazwisk powstańców walczących oraz poległych.
Wykład zakończył się pokazem filmu dokumentalnego 
“Zapomniane Powstanie”, dwie sceny z tego filmu były 
nakręcone w Kargowej. Wykład odbył się w ramach 
realizowanego zadania publicznego – “Wspieranie kultury, 
sztuki, ochrony dóbr i dziedzictwa narodowego”.

„Powstanie Wielkopolskie – historia walk na terenie Kargowej” 

Anna Balcerak
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Ferie zimowe w Gminnym Centrum Kultury, jak co roku, 
obfitowały w oferty różnego rodzaju aktywności dla 
dzieci i młodzieży: zajęcia wokalne, plastyczne, sportowe, 
warsztaty taneczne oraz fotograficzne. Na naszej scenie 
gościliśmy teatr 4Kąty oraz Lalka w trasie. Frekwencja na 
emitowanych bajkach przekroczyła nasze najśmielsze 
oczekiwania. Najważniejszy był uśmiech i zadowolenie 
uczestników ferii:).

Ferie zimowe w Gminnym Centrum Kultury

Tomasz Furtak

Licytacje, koncerty, pyszne ciasta, pokaz naszych 
niezawodnych strażaków z OSP - tegoroczny finał WOŚP 
w Kargowej był niesamowity i pełen emocji. Celem tej 
edycji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy była 
zbiórka na pomoc polskiej okulistyce dziecięcej. To 
kolejne działania Fundacji WOŚP w obrębie okulistyki. 
Kwota, jaką zebrał sztab w Kargowej, to 37 164,28 zł!
Wsparło Nas wielu darczyńców z całego województwa, 
ale przede wszystkim ogromne serce wszystkich 
kargowiaków. Rok w rok stajemy się silniejsi w działaniach 
na rzecz  zbiórki funduszy na fundację WOŚP. 
Dziękujemy wszystkim wolontariuszom, mieszkańcom, 
firmom za ofiarowane na licytacje gadżety oraz 
wszystkim ludziom, którzy wykazali zaangażowanie  
podczas Finału WOŚP 2022.

30 finał WOŚP w Kargowej

9 marca w sali widowiskowej Gminnego Centrum Kultury w Kargowej odbyło się 
uroczyste podziękowanie wolontariuszom kwestującym podczas XXX Finału WOŚP 
oraz osobom wspierającym nasz sztab.Tomasz Furtak
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„To tylko botoksss” to kolejny już spektakl Teatru Fokus z 
Wolsztyna, który został wystawiony na deskach sali 
widowiskowej GCK. Dzięki zbliżającym się walentynkom 
był to świetny pretekst na randkę do teatru :)
Przed spektaklem widzowie mogli wziąć udział w 
konkursie, w którym do wygrania były wina z winnicy 
Mozów oraz kolacja w restauracji “Pod Dębem”.
,,To tylko Botoksss” - przezabawna komedia, na którą 
bilety rozeszły się jak ciepłe bułeczki. 

„To tylko botoksss”

Koncert z okazji Dnia Kobiet z zespołem Nocny Etat. 
Uczestnicy, którzy wypełnili salę po brzegi, mieli do 
d y s p o z y c j i  k a w i a re n kę  z  p y s z n y m  c i a s t e m , 
sponsorowanym przez radnych gminy Kargowa. 
W trakcie koncertu odbył się konkurs z nagrodami. Wina, 
kosz jabłek, zabiegi kosmetyczne, vouchery na zabiegi i 
pobyt w Dworze Kolesin - takimi upominkami zostały 
obdarowane nasze kargowskie Panie. A koncert? Ech, co 
to był za muzyczny spektakl!!

Koncert z okazji Dnia Kobiet 

Tomasz Furtak

Tomasz Furtak

Kargowa włączyła się w pomoc na rzecz Ukrainy, której mieszkańcy 
cierpią z powodu obecnie trwającej tam wojny. Do akcji, polegającej 
na koordynacji pomocy oraz organizacji punktów zbiórki darów, 
włączył się Urząd Miejski w Kargowej, stowarzyszenie Gniazdo, 
Szkolne Koło Wolontariatu działające w Zespole Szkolno-
Przedszkolnym, Ochotnicza Straż Pożarna w Kargowej, Gminne 
Centrum Kultury w Kargowej. Dodatkowo Gminne Centrum Kultury 
zorganizowało razem z Oddziałem PCK w Zielonej Górze zbiórkę 
pieniężną, i tak podczas koncertu, który się odbył 5 marca zebrano 2 
194,36 zł, do puszki wystawionej w Mediatece wpłynęło 1 701 zł, z 
czego 600 zł pochodziło ze sprzedaży książek Pani Zofii Mąkosy, a 400 
zł z licytacji obrazu Pana Piotra Barszczewskiego. Łącznie Kargowa 
przekazała do PCK kwotę 3 895,36 złotych.

Tomasz Furtak

Pomoc dla Ukrainy

Pierwszy przegląd w ramach Lubuskich Konfrontacji 
Artystycznych za nami. 16 marca br. odbyły się 
eliminacje gminne w kategorii: recytacja.
Wszyscy uczestnicy zaprezentowali się wspaniale, ale 
niestety do etapu powiatowego wyłonić mogliśmy tylko 
troje. Nominacje do etapu powiatowego otrzymali:
w kategorii I (roczniki 2013-2016): Szymon Gęstwa
w kategori i  I I  (roczniki  2010-2012):  Hubert 
Pietruszyński w kategorii III (roczniki 2007-2009): 
Aleksandra Sewohl.
Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

Tomasz Furtak

Lubuskie Konfrontacje Artystyczne 2022
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Dyskusyjny Klub Książki na jedno ze swoich spotkań  
zaprosił Józefa Dżumbelaka, Przewodniczącego 
Gminnej  Komisj i  Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych, oraz nowo przyjętego psychologa 
Łukasza Serafińskiego. Celem tego spotkania było 
przekazanie społeczeństwu poprzez członków DKK 
informacji, jak w gminie są rozwiązywane problemy 
społeczne oraz gdzie można uzyskać fachową, 
nieodpłatną pomoc psychologiczno-terapeutyczną.

Spotkanie DKK
Rozwiązywanie Problemów
Alkoholowych w Gminie Kargowa

Małgorzata Kwiecień

„Makowa spódnica. Kamień w wodę” – Promocja 
najnowszej książki Zofii Mąkosy
26 stycznia br. odbyło się spotkanie autorskie z Panią 
Zofią Mąkosą z okazji wydania nowej powieści Jej 
autorstwa „Makowa spódnica. Kamień w wodę”. 
Spotkanie połączone z promocją książki zgromadziło w 
Mediatece rzeszę miłośników prozy Pani Zofii, nie tylko 
naszych mieszkańców, ale również wielu gości spoza 
naszej gminy, którzy mieli okazję posłuchać bardzo 
ciekawej dyskusji autorki powieści z członkiniami 
Dyskusyjnego Klubu Książki z Kargowej.
Pani Zofii Mąkosie gratulujemy kolejnego sukcesu i 
jednocześnie bardzo dziękujemy za Jej twórczość i za 
promocję naszej Gminy w całym kraju. Zapraszamy do 
lektury.

„Makowa spódnica. Kamień w wodę”

Małgorzata Kwiecień

Podczas ferii w GCK przez dwa dni zajęcia odbywały się 
w Mediatece. Pierwszego dnia przeprowadzono zajęcia 
z robotyki Lego, natomiast drugi dzień był poświęcony 
grom planszowym. 

Ferie w Mediatece

W marcu br. odbył się wernisaż Piotra Barczewskiego pt. portret & autoportret. To 
już kolejna wystawa Pana Piotra, która odbyła się w Mediatece. Podczas spotkania 
odbyła się licytacja jednego z obrazów, z której pieniądze zostały przekazane na 
pomoc mieszkańcom Ukrainy. Bardzo dziękujemy wszystkim za przybycie, a Panu 
Piotrowi za piękną wystawę, która zdobi naszą salę wystawową. 

Otwarcie wystawy
Piotra Barszczewskiego
portret&autoportret

Magdalena Mauer

Joanna Gruszczyńsla
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4 marca na uroczyste pasowanie na czytelnika do 
Mediateki Światowid przybyły wszystkie 
p i e r w s z e  k l a s y  z  Z e s p o ł u  S z k o l n o 
Przedszkolnego w Kargowej. Tego dnia przybyły 
do nas wszystkie pierwsze klasy. Po krótkiej 
pogadance i przedstawieniu zasad postępowania 
z książkami każde dziecko zostało pasowane na 
czytelnika i na pamiątkę otrzymało dyplom oraz 
medal Czytelnika Biblioteki.

Magdalena Mauer

Pasowanie na czytelnika 

 9 lutego w Bibliotece Publicznej im. Eugeniusza Paukszty miało 
miejsce otwarcie wystawy Piwnicy Artystycznej działającej przy 
Gminnym Centrum Kultury w Kargowej. Prace tej grupy już nieraz 
mieliśmy okazję oglądać w naszej bibliotece, z czego jesteśmy bardzo 
dumni. Tematem obecnej wystawy są obrazy wykonane w technice 

pasteli, przedstawiające martwą naturę, architekturę oraz krajobrazy. 
Dziękujemy pani Teresie Krajewskiej- Grzelce oraz panu Ludwikowi 
Błażejewskiemu za współpracę z biblioteką oraz prowadzenie 
i angażowanie grupy, dzięki czemu powstają tak wspaniałe wystawy.

Otwarcie wystawy Piwnicy Artystycznej pt. Pastel

Joanna Gruszczyńska
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Radosne okrzyki i kolorowe przebrania naszych dzieci i młodzieży z 
Zespołu Szkolno Przedszkolnego sprawiły, że poczuliśmy długo 
wyczekiwaną wiosnę! Podczas słonecznego przedpołudnia na rynku 
nie brakowało wiwatów, występów tanecznych, kolorowych 
przebrań oraz kukieł Marzann, które uczniowie topili w specjalnie 
przygotowanym przez OSP basenie. Dzięki wielkiemu entuzjazmowi 
i uśmiechom dzieci nie mamy wątpliwości, że zima odeszła, a 
zawitała do nas WIOSNA!
Dziękujemy Szkole Podstawowej, GCK oraz OSP za coroczną 
wspaniałą współpracę!

Wiosna, wiosna, ach to Ty!
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27 grudnia 2021 r. Kargowa uroczyście obchodziła 103. Rocznicę 
wybuchu Zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego przed 
obeliskiem na Placu Berwińskiego, który upamiętnia bohaterski czyn 
Powstańców Wielkopolskich. Z tej okazji na Placu Ratuszowym 
otwarto wystawę ,,W hołdzie Bohaterom”, ukazującą powstańców i 
miasto z okresu powstania. Na kartach historii Kargowej zapisał się 
czynny udział Powstańców Wielkopolskich w walce o polskość tych 
ziem. Zacięte walki o Kargową toczyły się 11 i 12 lutego 1919 roku, 
powstańcy zostali zepchnięci do Kopanicy, a Kargowa powróciła do 
Polski dopiero w 1945 roku.  Ośmiu powstańców na ołtarzu wolności 
złożyło ofiarę najwyższą, własne życie. Świadectwem pamięci i czci 
dla powstańców wielkopolskich z ziemi kargowskiej jest pamiątkowy 
kamień w hołdzie powstańcom na Placu Berwińskiego poświęcony 
Powstańcom Wielkopolskim poległym pod Kargową znajdujący się 
na terenie byłego cmentarza ewangelickiego i pomnik, na którym 
wyryto nazwiska poległych, oraz tablica na ścianie ratusza. Czyny 
powstańców dokumentuje publikacja pod redakcją Danuty 
Wróblewskiej ,,Tu też była Polska”, w której wymienione są  nazwiska 

powstańców urodzonych w Kargowej i okolicy oraz powstańców, 
którzy przeprowadzili się do Kargowej po II wojnie światowej.
Uroczystość w Kargowej zaszczycili obecnością, m.in.: Łukasz Porycki 
W-ce Marszałek Województwa Lubuskiego, Tadeusz Pająk W-ce 
Starosta Powiatu Zielonogórskiego,  Jerzy Fabiś Burmistrz Kargowej, 
Marta Paron Z-ca Burmistrza, Łukasz Pokorski Przewodniczący Rady 
Miejskiej, Krzysztof Gola Wójt Gminy Bojadła, Alicja Szułcik Radna 
Powiatu Zielonogórskiego, Arkadiusz Dąbrowski Dyrektor 
Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich, Danuta 
Wróblewska Prezes Koła Towarzystwa Pamięci Powstania 
Wielkopolskiego w Kargowej, radni Gminy Kargowa, pracownicy 
urzędu miejskiego,  mieszkańcy gminy, dyrektorzy jednostek 
organizacyjnych, sołtysi, przedstawiciele stowarzyszeń, organizacji. 
Delegacje złożyły pod obeliskiem wiązanki i zapaliły znicze. 
Organizatorami uroczystości byli: Urząd Miejski w Kargowej, Gminne 
Centrum Kultury w Kargowej, ZGK  - spółka komunalna w Kargowej. 
Poczty sztandarowe wystawiły: Ochotnicza Straż Pożarna 
w Kargowej i Ochotnicza Straż Pożarna w Starym Jaromierzu.
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2 lutego do kargowskiego mobilnego punktu poboru krwi zgłosiło się 20 osób 
chętnych, z czego 15 osób oddało krew. Pobrano 6750 ml krwi pełnej. 
Składamy gorące podziękowania i wyrazy szacunku za bezinteresowny dar w 
imieniu tych wszystkich, którym krew dawców przywróci zdrowie, a 
niejednokrotnie uratuje życie. Kierujemy również podziękowania dla tych osób, 
które chciały oddać krew, ale z różnych przyczyn nie mogły tego uczynić. Gmina 
Kargowa oraz Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa z Zielonej 
Góry zachęcają do dalszej pomocy innym.

Elwira Wawrzyniak

Oddaj krew i uratuj życie !

Obchody 103. Rocznicy Zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego w Gminie Kargowa

W 103. rocznicę Powstania Wielkopolskiego oddano hołd 
poległym bohaterom: pod obel iskiem poległych 
powstańców na byłym cmentarzu ewangelickim, pod 
obeliskiem Powstania Wielkopolskiego na Placu 
Berwińskiego, a także pod tablicą znajdującą się na ścianie 
ratusza. Na cześć bohaterów Powstania Wielkopolskiego 
nadano nazwy dwóm ulicom w mieście - pierwsza nosi imię 
dowódcy – Zaułek Szczęśniaka; druga – Kompanii 
Wielichowskiej.

103. rocznica Powstania 
Wielkopolskiego
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Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Kargowej jako 
beneficjent zadania pn. „Rozbudowa/budowa stacji 
uzdatniania wody wraz z częściową przebudową 
istniejących urządzeń i obiektów oraz budowę rurociągu 
tłocznego wód popłucznych” dokonał odbioru 
końcowego inwestycji. Wykonawcą zadania była Firma 
Metrolog Sp. z o.o. z siedzibą w Czarnkowie.
Całkowita wartość zadania wynosiła 2 233 852,20 zł. Na 
podstawie poprawnie złożonego wniosku o płatność 
uzyskaliśmy dofinansowanie w kwocie 1 149 246,00 zł 
udzielone dzięki wsparciu ze środków Unii Europejskiej w 
ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z 
tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich 
rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię 
odnawialną i w oszczędzanie energii”, objętego 
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-
2020.
Głównym celem inwestycji był wzrost jakości gospodarki 
wodno-ściekowej w Gminie Kargowa poprzez rozbudowę 
i modernizację SUW Kargowa oraz budowę przydomowej 
oczyszczalni ścieków. 

Modernizacja stacji uzdatniania wody

Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Kargowej 
podpisał umowę dotycząca realizacji inwestycji pn. 
„Budowa kolektora tłocznego oraz modernizacja, 
budowa przepompowni ścieków przy ulicy Kościuszki w 
Kargowej”. Wykonawcą zadania jest firma KANWOD Sp z 
o.o., Sp. k. z siedzibą w Zielonej Górze. Projekt 
współfinansowany jest ze środków Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020. Całkowita 
wartość projektu wynosi 2 752 986,00 zł, natomiast 
otrzymane dofinansowanie to kwota 1 902 470,00 zł. 
Inwestycja ma na celu poprawę dostępu do dobrej jakości 
infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej na obszarze 
Gminy Kargowa oraz poprawę stanu technicznego 
poprzez modernizację/budowę nowej przepompowni 
ścieków. Planowany termin zakończenia inwestycji to 
koniec maja 2022 r.

Budowa kolektora tłocznego

Poza realizowanymi inwestycjami pracownicy Zakładu 
Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Kargowej w lutym i 
marcu prowadzili prace porządkowe na terenie Gminy 
Kargowa. Teren Cmentarza Ewangelickiego przy ulicy 
Polnej został uprzątnięty. Wycięto wszystkie krzewy 
samosiejki, a plac wyrównano. Zadanie wymagało 
wielogodzinnej pracy, ale efekt widoczny jest gołym 
okiem. 
Apelujemy do mieszkańców, nie zaśmiecajmy, nie 
niszczmy naszego wspólnego dobra.

Prace porządkowe
na terenie Cmentarza
Ewangelickiego przy
ulicy Polnej 

Henryk Jagoda

Henryk Jagoda

Henryk Jagoda
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Z końcem ubiegłego roku Pani Anna Wierzbińska, 
kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Kargowej, 
przeszła na zasłużoną emeryturę. W swoim 42 letnim 
stażu zawodowym przez 31 lat pracowała w Ośrodku 
Pomocy Społecznej w Kargowej, udzielając pomocy 
niezliczonym osobom i rodzinom, które zetknęły się w 
życiu z problemami, niejednokrotnie dramatami, których 
nie były w stanie rozwiązać własnymi siłami. Pod 
kierownictwem Pani Anny Wierzbińskiej OPS w 
Kargowej zrealizował wiele projektów, które przyczyniły 
się do poprawy funkcjonowania osób potrzebujących 
pomocy. Pani Anna przez 19 lat pełniła funkcje 
kierownika OPS w Kargowej.
Pani Anno, serdecznie dziękujemy i składamy wyrazy 
uznania za wysiłek i zaangażowanie w pełnieniu ważnej 
roli, jaką jest praca na rzecz drugiego człowieka. 
Życzymy Pani dużo zdrowia, realizacji planów i marzeń. 
Niech czas spędzony na emeryturze będzie pełen 
radości i spokoju.
Od 1 stycznia 2022 r. funkcję kierownika Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Kargowej pełni Pani Arleta 
Augustyniak wyłoniona w wyniku rozstrzygnięcia 
naboru na stanowisko kierownika Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Kargowej. Nowej pani kierownik życzymy 
powodzenia i wytrwałości oraz wielu sukcesów w pracy. 

Zmiana na stanowisku kierownika OPS w Kargowej

Anna Wierzbińska Arleta Augustyniak

Nieodpłatna Pomoc Prawna czynna jest w Urzędzie Miejskim 
w Kargowej przy ul. Rynek 33, w pok. nr 4 w:
 - poniedziałki: 12.00 -16.00
-  wtorki: 8.00-12.00
Aby zarezerwować wizytę należy:
1) Dokonać rezerwacji telefonicznej pod numerem tel. 68 45 35 
201.Terminy i godziny, w których przyjmowane są rezerwacje 
telefoniczne, to: poniedziałek: 7.30 - 16.00, wtorek - czwartek: 7.30 -
15.30 piątek: 7.30 - 15.00;
2) Dokonać rezerwacji drogą elektroniczną na adres e-
mail:pomocprawna@powiat-zielonogorski.pl W treści e-maila należy 
podać lokalizację punktu oraz imię i nazwisko osoby rezerwującej; 
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 wypłynęła prośba o rezerwację.

Magdalena Żurawiecka

Potrzebujesz
porady prawnej?

W związku z dramatyczną sytuacją w Ukrainie w 
przedszkolu i  szkole trwa zbiórka darów dla 
p o t r z e b u j ą c y c h ,  k t ó r e  s ą  s y s t e m a t y c z n i e 
transportowane do Ukrainy, jak również wspierają 
rodziny chroniące się przed wojną w naszej gminie, a jest 
ich coraz więcej. 
Nadal można przynosić, m.in. żywność z długim 

terminem ważności, środki opatrunkowe, higieniczne, 
kosmetyki, apteczki, proszki, pampersy, środki 
pielęgnacyjne dla dzieci. Serdecznie dziękujemy za 
dotychczasową pomoc i okazane wsparcie.

Szkolne Koło Wolontariatu 

Pomoc dla Ukrainy

W okresie od 20 grudnia do 10 stycznia mieszkańcy Gminy Kargowa 
mogli przynosić do garażu OSP nadwyżkę swojego jedzenia oraz 
produktów spożywczych, z których mogli skorzystać najubożsi. 
Dziękujemy mieszkańcom i strażakom za włączenie się do tak 
szczytnej akcji.

OSP Kargowa

Jadłodzielnia w OSP
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1. Psycholog dla dzieci w wieku szkolnym – przyjmuje w Zespole 
Szkolno – Przedszkolnym w Kargowej:
- w poniedziałki na ul. Kościelnej 45 od 10:45 do 13:45 oraz ul. 
Szkolnej 1 w godzinach od 14:00 do 17:00. 
- w środy od 11:15 do 13:15 na ul. Kościelnej 45 oraz od 13:30 do 
15:30 na ul. Szkolnej 1.

2. Psycholog dla młodzieży oraz osób dorosłych przyjmuje w każdy 
pierwszy wtorek miesiąca w godzinach od 16:00 do 19:00 w pokoju 
nr 4 Urzędu Miejskiego w Kargowej, oraz w każdy trzeci czwartek 
miesiąca w godzinach od 9:00 do 12:00 w pokoju Dziennego Domu 
Senior + w Kargowej , ul. Browarna 7.

3. Terapeuta dla osób uzależnionych przyjmuje w każdą pierwszą i 

trzecią środę miesiąca w godzinach od 16:00 do 18:00 w Urzędzie 
Miejskim w Kargowej, pokój nr 1.

4. Terapeuta dla osób współuzależnionych (małżonków, partnerów, 
osób bliskich dla uzależnionych) przyjmuje w każdą pierwszą i trzecią 
środę miesiąca w godzinach od 16:00 do 18:00   w Urzędzie Miejskim 
w Kargowej, pokój nr 1.

Pracą psychologów i terapeutów koordynuje Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Kargowej, tel. 68 3525131, w. 1 (osoba do kontaktu 
Ewa Kowalewska).
W celu uzyskania pomocy psychologicznej nie jest wymagane 
skierowanie od lekarza. Pomoc udzielana jest nieodpłatnie 
(finansowana z budżetu gminy Kargowa).

POMOC PSYCHOLOGICZNA I TERAPEUTYCZNA
DLA MIESZKAŃCÓW GMINY KARGOWA

Ośrodek Pomocy Społecznej w Kargowej informuje, że od stycznia 
2022 r. można składać wnioski o świadczenie – dodatek osłonowy.
Dodatek osłonowy stanowi kluczowy element rządowej tarczy 
antyinflacyjnej, który ma zniwelować rosnące ceny energii, gazu 
i żywności. 
Zgodnie z obowiązującymi przepisami przysługuje on 
gospodarstwu domowemu, którego przeciętne miesięczne 
dochody nie przekraczają:
- 2100 zł* w gospodarstwie jednoosobowym,
- 1500 zł* na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.
*dochód w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 
r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 615).
Wnioski można składać do 31 października 2022 r. w siedzibie 
OPS.

Arleta Augustyniak

Dodatek Osłonowy

Gmina Kargowa przystąpiła w bieżącym roku  do realizacji programu 
„Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022, współfinansowanego ze 
środków Funduszu Solidarnościowego. 
Program „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022 adresowany jest:
- do członków rodzin/opiekunów dzieci posiadających aktualne 
orzeczenie o niepełnosprawności, 
- do członków rodzin/opiekunów osób niepełnosprawnych, 
posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności 
albo orzeczenie równoważne (I grupa z ZUS, KRUS),
- usługi opieki wytchnieniowej przysługują w przypadku 
zamieszkiwania członka rodziny lub opiekuna we wspólnym 
gospodarstwie domowym z osoba niepełnosprawną i sprawującego 
całodobową opiekę nad osobą niepełnosprawną.
 
C e l e m  p ro g r a m u  j e s t  c z a s o w e  o d c i ą ż e n i e  c z ł o n kó w 
rodzin/opiekunów osób z niepełnosprawnościami poprzez 
zapewnienie im czasu na odpoczynek i regenerację, wzmocnienie 
osobistego potencjału opiekunów osób z niepełnosprawnościami 

oraz ograniczenie wpływu obciążeń psychofizycznych związanych ze 
sprawowaniem opieki.
Do programu w pierwszej kolejności rekrutowane będą osoby:
- posiadające niepełnosprawność sprzężoną/złożoną,
- wymagające wysokiego poziomu wsparcia,
- stale przebywające w domu, tj. niekorzystające z internatu, ośrodka 
wsparcia.
Udział w programie jest nieodpłatny.
Warunkiem przystąpienia do programu „Opieka wytchnieniowa” 
edycja 2022 jest złożenie:
- karty zgłoszeniowej,
- kopii aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności,
- ankiety kwalifikacyjnej do programu „Opieka wytchnieniowa” – 
edycja 2022,
- karty pomiaru niezależności funkcjonowania wg zmodyfikowanych 
kryteriów oceny – Skali FIM.
Dokumenty należy składać w Ośrodku Pomocy Społecznej 
w Kargowej 

Opieka wytchnieniowa
„Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022

  
   program finansowany ze środków 

pochodzących z Funduszu Solidarnościowego

Arleta Augustyniak

Arleta Augustyniak
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Przypominamy, że w związku ze zmianą przepisów o świadczeniu wychowawczym  od  
1 stycznia 2022 r. wnioski o świadczenie wychowawcze i RKO należy składać 
w formie elektronicznej w ZUS. Ośrodek będzie kontynuował wypłatę już 
przyznanych świadczeń do końca maja 2022 r. Nie trzeba w tych sprawach składać 
nowych wniosków.
Natomiast od 1 lutego 2022 należy składać w ZUS w formie elektronicznej wnioski na 
500+ na nowy okres zasiłkowy 2022/2023.

Arleta Augustyniak

500 +, RKO

Gmina Kargowa w ramach konkursu „Granty PPGR – Wsparcie dzieci i wnuków byłych 
pracowników PGR w rozwoju cyfrowym” otrzymała kwotę 794 000 zł na zakup 255 
sztuk sprzętu komputerowego (tj. laptopów, tabletów oraz komputerów 
stacjonarnych), dla uczniów zakwalifikowanych do udziału w konkursie. Po 
procedurze przetargowej odbędzie się zakup oraz przekazanie sprzętu odbiorcom.

Paulina Grzesiuk

Granty PPGR

W kargowskim przedszkolu jak zwykle dużo się dzieje. Oprócz zajęć 
przeprowadzanych zgodnie z systematyczną realizacją podstawy 
programowej dzieci wciąż przyswajają nowe informacje z wielu 
dziedzin życia. Z okazji „Dnia Bezpiecznego Internetu” przedszkolaki 
mogły się dowiedzieć, czym jest Internet i poznały zagrożenia 
związane z korzystaniem z urządzeń ekranowych. Używane 
świadomie stanowią atrakcyjny element życia dzieci, jednak nadmiar i 
złe korzystanie z nich może mieć negatywny wpływ na ich rozwój. 
Z kolei przy okazji „Dnia Dentysty” nasi podopieczni przypomnieli 

sobie, jak ważne jest dbanie o to, aby mieć zdrowe zęby. „Dzień 
Dinozaura” stał się okazją do poznania wielu informacji na temat 
prehistorycznych stworów, a zabawa w archeologa, podczas której 
dzieci odkrywały szkielety dinozaurów, przysporzyła wiele radości. 
Jednak najwięcej uśmiechów i radości dzieci można było zobaczyć 
podczas „Balu przebierańców”.  Dzień ten przebiegał w radosnej 
atmosferze wspólnych tańców i zabaw.

Ewa Gwóźdź

W kargowskim przedszkolu
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W DDS+ w ramach aktywizacji, poprawy 
fizycznej i psychicznej, odbywają się 
zajęcia ruchowe, malarskie, kulinarne, 
manualne. Seniorzy w DDS+ mają 
możliwość ugotowania ulubionego 
p o s i ł k u ,  u p i e c z e n i a  c i a s t a , 
rozwiązywania krzyżówek, przeczytania 
k s i ą ż k i  o ra z  s p ę d ze n i a  c z a s u  z 
przyjaciółmi. W styczniu seniorów 
odwiedzili policjanci, którzy omawiali, 
jak nie dać się okraść ,,na wnuczka”, 
,,policjanta” czy ,,sanepid”. Odbyło się 
również spotkanie z okazji Dnia Babci i 
Dziadka. Seniorzy włączyli się do akcji 
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. 
Panie upiekły na licytację chrusty, 
rogaliki, ciasto i rurki z kremem. W 
styczniu seniorzy także złożyli hołd 41 
kobietom zamordowanym w Starym 
Jaromierzu podczas II wojny światowej. 

W lutym obchodziliśmy walentynki, 
gdz ie  na  za jęc i ach  manua lnych 
wycinaliśmy, malowaliśmy i ozdabialiśmy 
serca. Wybrali się również na znakomity 
spektakl „To tylko Botoks” Teatru Fokus. 
Nie zabrakło tańców podczas zabawy 
karnawałowej, połączonej z tłustym 
czwartkiem, na której znalazły się 
swojskie chrusty, pączki, rogale i inne 
potrawy. W tym dniu DDS+ odwiedził 
W i c e m a r s z a ł e k  Wo j e w ó d z t w a 
Lubuskiego Łukasz Porycki. Wszyscy 
wspólnie bawili się przy znanych 
p r ze b o j a c h  o ra z  b ra l i  u d z i a ł  w 
konkursach. W marcu z okazji Dnia 
Kobiet i Mężczyzny w DDS+ odbyło się 
spotkanie przy słodkim poczęstunku. 
Seniorzy także wyjechali na seans 
filmowy do kina.

Sabina Kokocińska

 Życie seniora w Dziennym Domu „Senior +”

Dzienny Dom „Senior+” w Kargowej - zadanie 
współfinansowane ze środków Ministerstwa 
Rodziny i Polityki Społecznej w ramach 
Programu Wieloletniego „Senior +” na lata 
2021-2025

Od 28 lutego br. mamy  przyjemność gościć w Obrze Dolnej rodzinę z Ukrainy. 
Reakcja wielu osób na ten fakt była wręcz błyskawiczna. Szczególne 
podziękowania za pomoc dla naszego sołtysa Michała Zielonki i jego rodziny. 
Michał zawsze staje na wysokości zadania i można na niego liczyć.
Dziękujemy też pani sołtys ze Starego Jaromierza, Ewie, Lidii, Eli i Marioli z Nestle 
Kargowa oraz Urzędnikom z naszej Gminy. Wielkie serce okazał też trener Marcin 
Rudnikowski i chłopcy z Uczniowskiego Klubu Sportowego „Dąbrówka” 
Kargowa, którzy bardzo ciepło przyjęli w swoje szeregi 12-letniego Maksima. 
Miło jest mieć blisko siebie tak życzliwych i pomocnych ludzi.
Nie bójmy się pomagać – „dobro wraca”. Z wyrazami szacunku, w imieniu 
przyjętej rodziny z Ukrainy Marzena i Dariusz Kurasiak.

Rodzina z Ukrainy w Obrze Dolnej
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Okres przygotowawczy do wiosennej 
rundy rozgrywek ligowych klasy „A”
M i e j s k i e g o  K l u b u  S p o r t o w e g o 
„Cargovia” Kargowa

Od początku roku drużyna Cargovii pod 
nadzorem trenera Piotra Olejarza i z pomocą  
Zarządu Klubu sumiennie przygotowywała 
się do rozgrywek l igowych. Zajęcia 
treningowe, w zależności od programu 

ćwiczeń i warunków atmosferycznych, 
odbywały się trzy razy w tygodniu w hali 
sportowej, na Orliku i boisku piłkarskim. Z 
racji tego, że nasza drużyna po rundzie 
jesiennej zajmuje pierwsze miejsce w tabeli 
klasy „A” z przewagą 9 punktów nad drugim 
zespołem, zaangażowanie wszystkich 
zawodników w czasie treningów było 
wysokie.
W końcowej fazie przygotowań zostały 
rozegrane cztery mecze sparingowe:
Pierwszy - 26 lutego - z klubem Znicz Obra. 
Dobra pierwsza połowa. Mecz wygrany 3:2, 
ale pechowy, ponieważ Mateusz Tkaczuk w 
starciu z zawodnikiem gości doznał 
poważnej kontuzji i został zabrany do 
szpitala. Tydzień później, - 6 marca - wysoka 
wygrana z drużyną wielkopolskiej ligi 
okręgowej Grom Czacz 9:0, kolejny sparing 
rozegrany został 12 marca z wiceliderem 
lubuskie j  okręgówki ,  Tęczą Krosno 
Odrzańskie i porażka 1:5, w dniu następnym 
- 13 marca - z drużyną Lubusze Rusinów 3:6. 
Bilans bramkowy tych czterech spotkań 

16:13. Strzelcy bramek – Dawid Szarmach – 
5, Bartłomiej Urban i Krzysztof Zawadzki po 
3, Dariusz Kostański – 2, Piotr Reiner, Kamil 
Kurczyk i Mihail Bernic po 1.
Już od 19 marca zaczynają się pierwsze 
mecze ligowe rundy wiosennej, na które 
wszystk ich mi łośników pi łk i  nożnej 
serdecznie zapraszamy.

Andrzej Okuniewicz

Przygotowania do rundy wiosennej

19 marca odbył się mecz kontrolny MUKS Kargowa z 
Obrą. Nasi młodzi piłkarze przygotowują się do Ligii 
Młodzików. W kwietniu rozpoczynają mecze ligowe, o 
wynikach w najbliższym czasie! Trzymamy kciuki! 

Krzysztof Dziuba

Wszystkie turnieje zostały rozegrane w Zbąszynku na 
pięknej hali widowiskowo-sportowej.
Drużyna Żaka uczestniczyła z turnieju „ŁABĄCEK CUP 
2022”, w którym uczestniczyły drużyny takie jak:
1. AKADEMIA POGOŃ ŚWIEBODZIN 
2. ZBĄSZYNECKA AKADEMIA PIŁKARSKA
3. DĄBROCZANKA PĘPOWO
4. UKS CHEMIK GORZÓW
5. MUKS KARGOWA 
6. UKS DYSKOBOLIA GRODZISK WLKP.
Turniej był bardzo wyrównany a najlepszą drużyną 
okazała się Akademia Pogoń Świebodzin.
Wyróżnionym zawodnikiem zastał zawodnik Sebastian 
Rabiega MUKS Kargowa.
Natomiast drużyna Żaka uczestniczyła w turnieju 
„JAKO CUP ZBĄSZYNEK 2022.
W turnieju brał udział osiem zespołów takich jak: 
1. AKADEMIA PIŁKARSKA SULECHÓW
2. LUBUSKA AKADEMIA PIŁKARSKA SŁUBICE
3. MUKS KARGOWA
4. AKADEMIA PIŁKARSKA ORŁA MIĘDZYRZECZ
5. AKADEMIA PIŁKARSKA POGOŃ ŚWIEBODZIN
6. UKS TORZYM
7. AKADEMIA PIŁKARSKA WARTA GORZÓW
8. ZBĄSZYNECKA AKADEMIA PIŁKARSKA

Wszyscy uczestnicy otrzymali medale i upominki.

Krzysztof Dziuba

Rozpoczęcie sezonu piłkarskiego MUKS-u

Mecz kontrolny MUKS Kargowa
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Jerzy Fabiś, burmistrz Kargowej od 2014 roku
16 lutego 2022 roku, w wieku niespełna 66 lat odszedł na wieczną 
służbę nasz Kolega, Przyjaciel, były pracownik Urzędu Miejskiego w 
Kargowej – Bronisław Tarnowski. Przez kilkanaście lat do początku lat 
dziewięćdziesiątych pracował w administracji gminnej, w służbie 
rolnej. Od 1990 roku w okresie pięciu kadencji sprawował mandat 
radnego Rady Miejskiej w Kargowej – do rezygnacji w 2013 r. W 
wyborach do Rady Miejskiej uzyskiwał spośród wszystkich 
kandydatów najwyższe poparcie wyborców. Bardzo wysokie 
zaufanie społeczne zawdzięczał swojej osobowości człowieka 
empatycznego, łatwo nawiązującego kontakty, pragnącego udzielić 
pomocy każdemu człowiekowi. Rozmawiał ze wszystkimi, nie 
zważając na status społeczny, zawodowy, na wykształcenie i wiek 
rozmówcy. Od lat dziewięćdziesiątych prowadził sklep w rynku w 
Kargowej, zaopatrujący rolników w części do maszyn i ciągników, 
produkty do ogrodnictwa oraz części do rowerów. Lubił rozmawiać z 
ludźmi. Sklep stanowił miejsce konwersacji ze wszystkimi osobami, 
które odwiedzały Bronka. Zawsze był wrażliwy na krzywdę drugiego 
człowieka, nie znosił złego traktowania innych, sygnalizował 
przypadki osób wymagających pomocy. Wraz z zamknięciem sklepu i 
przejściem naszego Przyjaciela na emeryturę, a teraz ze śmiercią 
Bronka kończy się w Kargowej pewna epoka… Spoczywaj w pokoju.

Szczepan Sobczak naczelnik i burmistrz gminy Kargowa do roku 
1995
Zapamiętałem Bronka Tarnowskiego jako człowieka o ogromnej 
dobroci i jednocześnie zaangażowanego lokalnego patriotę, dla 
którego zawsze sprawy naszej społeczności były bardzo ważne. Był 
osobą niezwykle pryncypialną, nie zawsze zgadzał się z aktualnymi 
trendami i oczekiwaniami, jeżeli nie mieściły się w jego hierarchii 

wartości. Kierował się własnym poczuciem dobra społecznego i 
oczekiwaniami społeczności, którą aktualnie reprezentował. 
W trudnych momentach potrafił powiedzieć, że nie godzi się na 
prywatę i niegodziwość. Jednocześnie wyczuwało się w nim pogodne 
nastawienie do każdego człowieka, chęć udzielenia wsparcia, 
pomocy i zrozumienia.
Zapamiętałem go jako niezwykle życzliwą i uprzejmą mi osobę, żal, że 
tacy ludzie odchodzą od nas tak wcześnie.

Janusz Kłys, burmistrz Kargowej w latach 1995-2010
Z wielkim smutkiem przyjąłem wiadomość o śmierci Bronka. Wiem, 
że straciłem oddanego przyjaciela. Bronka zapamiętam jako 
człowieka o złotym sercu. Będąc radnym gminy wielokrotnie 
rozmawiał ze mną o sytuacji życiowej wielu mieszkańców naszej 
społeczności. Zabiegał o pomoc dla nich. Był bardzo wrażliwy na 
krzywdę ludzką i niesprawiedliwość. Pomógł wielu ludziom. Żegnaj 
Bronek. Wyrazy współczucia i otuchy dla rodziny.

Bogusia Miszczak – inspektor w Urzędzie Miejskim w latach 1972-
2006
Pracowałam z Bronkiem Tarnowskim w urzędzie, jeszcze zanim 
poszedł do wojska, a kiedy wrócił do pracy po odbyciu służby i poznał 
przyszłą żonę, byliśmy z mężem na jego weselu. Bronek to człowiek o 
wielkim sercu na dłoni, w pracy otwarty, pomocny, jeden z 
najlepszych kolegów. Nie znosił zakłamania i hipokryzji. Dla niego 
uczciwość była najważniejszą cechą. Pomagał wielu osobom w naszej 
gminie. Wystarczyło, że ktoś z nas miał smutną minę, to Bronek pytał 
co się dzieje i natychmiast oferował swoją pomoc. Odszedł wspaniały 
człowiek o złotym sercu…

Śp. Bronek we wspomnieniach kolegów i koleżanek

Za nami kolejny etap eliminacji Lubuskich Konfrontacji 
Artystycznych!
4 kwietnia odbyły się powiatowe eliminacje w kategorii - taniec, z 
którego nominowane zostały do finału wojewódzkiego 
następujące formacje: Flying Girls, Need for Speed, New York z 
MGOK Czerwieńsk oraz ABC, Animator i Kameleon z GCK 
Kargowa.
Serdecznie gratulujemy oraz życzymy wygranej w kolejnym 
etapie!

Eliminacje Lubuskich Konfrontacji Artystycznych
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Pracownicy UM w Kargowej, GCK, UTW, ZSP, Cargovia oraz wolontariusze

Złóż deklarację - 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 przez profil zaufany albo 
podpis elektroniczny. Wystarczy wejść na 
stronę www.zone.gunb.gov.pl, nacisnąć -> 
złóż deklarację <- wypełnij ją i wyślij. 
Złożenie deklaracji jest obowiązkowe, jeżeli 
Państwa dom posiada źródło ciepła i spalania 
paliw zainstalowane przed 1 lipca 2021 r. Na 
złożenie deklaracji jest czas do końca 

czerwca 2022 r. 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.

Elwira Wawrzyniak

Z inicjatywy radnego Andrzeja Wnęka, w dniu 
1 kwietnia zostało zorganizowane przez 
B u r m i s t r z a  K a r g o w e j  s p o t k a n i e  z 
przedsiębiorcami z terenu naszej gminy. 
Przedsiębiorcy mieli okazję zaprezentować 
własne f irmy i  podziel ić  s ię swoimi 
doświadczeniami ,  a  także nawiązać 
ws p ó ł p ra cę .  Bu r m i s t r z  Je r z y Fa b i ś 

zaprezentował gościom „w pigułce” 
tegoroczny budżet wraz z planami do 
realizacji i zachęcał przedsiębiorców do 
współpracy z kargowskim samorządem przy 
tworzeniu strategicznych dokumentów. 
Oprawę gastronomiczną spotkania stanowiły 
lokalne produkty zapewnione przez Państwa 
Małgorzatę i Grzegorza Kozów, Państwa 

Magdalenę i Mirosława Deców, Koło 
Gospodyń z Kargowej, Panią Magdalenę 
Zbaraszczuk, Pana Leszka Cichego oraz 
Państwa  Marzenę i Tytusa Fokszanów.

Spotkanie z przedsiębiorcami 
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