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21 sierpnia 2022 r., pomimo deszczu, na Copacabanie odbyło 
się tradycyjne święto plonów – dożynki z udziałem 
zaprzyjaźnionej Gminy Schulzendorf, z Burmistrzem 
Markusem Műcke na czele. Impreza rozpoczęła się plenerową 
Mszą Świętą w intencji rolników, po której Burmistrz Kargowej 

Jerzy Fabiś wraz z zastępczynią Martą Paron oraz radnymi 
tradycyjnie podzielili się chlebem z mieszkańcami. 

Dokończenie na str. 10

Dożynki gminne

Wojewoda Lubuski w Kargowej
12 września gościliśmy w Kargowej Wojewodę Lubuskiego 
Władysława Dajczaka, w związku z oddaniem w użytkowanie 
ulicy Lipowej, zbudowanej ze środków z Programu Inwestycji 
Strategicznych Polski Ład. Poprzednia wizyta Wojewody 
Lubuskiego miała miejsce 31 stycznia 2018 roku, kiedy to 
wojewoda Władysław Dajczak towarzyszył  Prezydentowi  RP 
Andrzejowi Dudzie, który złożył hołd Powstańcom 
Wielkopolskim, składając wiązankę kwiatów pod tablicą 
upamiętniającą czyny powstańców na Ziemi Kargowskiej w 
1919 roku, umieszczoną na ścianie ratusza.
W uroczystym otwarciu ulicy Lipowej w Kargowej, 
wojewodzie Władysławowi Dajczakowi towarzyszył poseł 
Jerzy Materna. Droga została zbudowana  dzięki pozyskanym 
środkom z Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład. 
Po lsk i  r ząd  s tworzy ł moż l iwośc i  rozwoju ,  k tóre 
wykorzystaliśmy, poprawiając jakość życia mieszkańców.
W swoim wystąpieniu wojewoda stwierdził, „że nie zawsze 
muszą być to drogi główne – to jest droga na nowym osiedlu, 
która jest bardzo oczekiwana i bardzo potrzebna. Mieszkańcy 
czekali na nią długo. Widzimy, jaka wspaniała droga powstała 
dla tych, którzy tu postanowili mieszkać. Cieszę się, że takie 
właśnie potrzeby zwykłych ludzi – czasami wydawałoby się, że 
nieduże, ale bardzo ważne dla takiego normalnego komfortu, 
funkcjonowania – wspierane są przez pieniądze z Programu 
Inwestycji Strategicznych”.

Dokończenie na str. 5
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ROBIMY
SWOJE

Jerzy Fabiś 

W poprzednim wydaniu informatora pisałem o dniu 
24  lu tego  i  wo jn ie  na  Ukra in ie .  Wówczas  n ie 
przypuszczaliśmy, jak bardzo ten dzień zmieni życie 
milionom Ukraińców, ale także milionom Polaków 
i Europejczyków. Wojna spycha nas w otchłań inflacji 
spowodowanej przerwaniem płynności w dostawie paliw, 
nośników kosztów, w ślad za tym kosztów życia 
mieszkańców. Skutki wojny systematycznie, miesiąc po 
miesiącu, komplikują funkcjonowanie państwa, związane 
z zaopatrzeniem w paliwa i energię. Drastycznie rosnące 
koszty gazu i energii elektrycznej odczuwa również gmina, 
podobnie jak każdy mieszkaniec. Martwią nas coraz wyższe 
ko s z t y  u t r z y m a n i a  o b i e k t ó w  w  j e d n o s t k a c h 
organizacyjnych, a więc ki lku budynków Szkoły 
Podstawowej, dwóch sal gimnastycznych, Gminnego 
Centrum Kultury i Mediateki, ratusza, remiz ochotniczych 
straży pożarnych i świetlic wiejskich. Już dokładamy 
kolejne złotówki do faktur za gaz i energię, w stosunku do 
zaplanowanych wydatków w budżecie 2022, uchwalonym 
jeszcze w ubiegłym roku. W budżecie przyszłego roku 
zaplanujemy zdecydowanie wyższe kwoty na utrzymanie 
obiektów publicznych, niestety kosztem wydatków 
inwestycyjnych.
Kondycja finansowa gminy jest bardzo dobra i stabilna. 
Niskie zadłużenie gminy nie generuje wysokich odsetek 
pomimo i ch  wzrostu  do  ok .  8  % .  Dotychczas 
odprowadziliśmy do banków, od 2014 roku, kwotę ponad 
8 mln zł, łącznie z odsetkami, zmniejszając zadłużenie 
z 9,8 do 2,6 mln zł. Podaję tę kwotę, nie dlatego żeby 
komukolwiek coś wytykać, ale po to, by uświadomić, że za 
8 mln zł można by było zrealizować szereg inwestycji, 
przykładowo – 10 szatni piłkarskich, 5 ulic Lipowych, czy 
10 ulic Widokowych, itd.
Warto się Państwu pochwalić, że w poprzedniej kadencji 
2014-2018 zrealizowaliśmy inwestycji gminnych za kwotę 
28 mln zł, pozyskując ponad 15 mln zł. Takich dokonań nie  
znajdą Państwo w poprzednich okresach. Znakomicie 
wykorzystaliśmy w obecnej kadencji szanse pozyskiwania 
środków finansowych, realizując inwestycje za ponad 
47 mln zł, na które pozyskaliśmy kwotę ponad 25 mln zł 
z różnych programów rządowych i unijnych. Mam 
świadomość, ile jeszcze jest do zrobienia. Po pierwsze 

oczyszczalnia ścieków, kanalizacje wsi i w dalszym ciągu 
budowa kolejnych dróg.
W związku z zablokowaniem przez Radę Miejską w 2019 
roku budowy oczyszczalni ścieków, wspólnie z Prezesem 
Henrykiem Jagodą ustaliliśmy, że będziemy się ubiegać 
o dofinansowanie  modernizacji przepompowni ścieków 
i budowy kolektora o długości 1900 m, do obecnej 
oczyszczalni ścieków. Zakres zaniechanej budowy 
oczyszczalni obejmował również budowę kolektora oraz 
modernizację przepompowni. Inicjatywa się powiodła i 
Zakład Gospodarki Komunalnej zrealizował te inwestycje 
(o odbiorze i kosztach inwestycji na str. 14). Słowa 
podziękowanie kieruję do Prezesa Henryka Jagody 
i pracowników zaangażowanych w proces inwestycyjny.
Jak już informowaliśmy Państwa, nasz wniosek, jeden 
z  k i l ku  sk ie rowanych  do  Programu Inwestyc j i 
Strategicznych Polski Ład, dotyczący inwestycji budowy 
kanalizacji w Wojnowie otrzymał wsparcie w wysokości 
5,7 mln zł.  Projekt obejmie budowę ok. 100 przyłączy 
kanalizacyjnych wraz ze zbiornikami retencyjnymi przy 
posesjach i budową kolektora odprowadzającego ścieki do 
oczyszczalni w Babimoście. Intensywnie pracujemy nad 
dokumentacją techniczną zadania, niezbędną do 
przeprowadzenia przetargu. Realizacja inwestycji może się 
rozpocząć w II połowie przyszłego roku.

Wizyta Wojewody Lubuskiego w Kargowej
W związku z realizacją pięciu inwestycji drogowych, 
w Kargowej, Dąbrówce, Smolnie Wielkim i Starym 
Jaromierzu, zabiegałem o wizytę wojewody w otwarciu  
nowo zbudowanej drogi w Kargowej, którą warto się 
pochwalić.  Relacja z udziału wojewody w uroczystości na 
str. 5.
Druga część spotkania z  wojewodą odbyła s ię 
w kargowskim  ratuszu, w towarzystwie posła Jerzego 
Materny. Rozmawialiśmy o problemach nurtujących 
samorządy oraz o sprawach ważnych dla naszej gminy. 
Przekazałem wojewodzie pismo z czterema wnioskami 
dotyczącymi zmian w ustawach o samorządzie gminnym, 
prawie budowlanym, prawie wodnym i ochronie zabytków. 
Ponadto złożyłem informację o trudnych do rozwiązania 
sprawach gminy, dotyczących zadań inwestycyjnych, 
których realizacja wymaga dużych nakładów finansowych. 
Przykładem jest budowa oczyszczalni ścieków, inwestycji 
wymagającej wsparcia środkami zewnętrznymi, bowiem 
sami ciężaru budowy coraz droższej inwestycji nie 
udźwigniemy. Zabiegałem również o pomoc finansową 
w budowie szatni na stadionie miejskim. Wojewoda przyjął 
p r ze d s t a w i o n e  w n i o s k i ,  z a d e k l a rowa ł p o m o c 
w rozwiązaniu naszych problemów. Nadzieją napawa 
i n fo r m a c j a  o  ko l e j n e j  e d yc j i  Po l s k i e go  Ł a d u . 
Z niecierpliwością oczekujemy na kolejny nabór 
w Programie Inwestycji Strategicznych.
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Na wrześniowej sesji została 
przyjęta Strategia Rozwoju 
Gminy Kargowa na lata 2022-
2027 z perspektywą do 2030 r. 
Pomimo iż strategia nie posiada 
obligatoryjnego charakteru, 
jest jednym z ważniejszych 
dokumentów stanowiących 
podstawę strategiczną do 
p o z y s k i w a n i a  ś r o d k ó w 
finansowych z UE. 
Nowe podejście w zakresie 

opracowania strategii rozwoju gminy narzuciło integrację 
zagadnień społecznych, przestrzennych, gospodarczych oraz 
wynikających z istniejącego obszaru funkcjonalnego gminy. 
Strategia rozwoju gminy jest spójna z ustaleniami 
i  rekomendacjami określonymi w strategii  rozwoju 
województwa, zawiera wnioski z przeprowadzonej diagnozy 
społecznej, gospodarczej i przestrzennej gminy, strategiczne 
cele rozwoju oraz kierunki działań, podejmowanych dla ich 
osiągnięcia, rezultaty planowanych działań w ujęciu 
wskaźnikowym oraz model struktury funkcjonalno-
przestrzennej gminy. 
Ponadto strategia określa ustalenia i rekomendacje w zakresie 
kształtowania i prowadzenia polityki przestrzennej w gminie, 

które stanowić będą punkt odniesienia dla studium 
uwarunkowań kierunków zagospodarowania przestrzennego 
gminy i  m ie j scowych  p lanów zagospodarowania 
przestrzennego, co ma kluczowe znaczenie dla spójności 
planowania społecznego i gospodarczego z przestrzennym.
Ważnym elementem w pracach nad Strategią była 
partycypacja społeczna. Proces tworzenia Strategii 
poprzedzono analizą sytuacji społeczno-gospodarczej Gminy, 
którą pogłębiono podczas badania ankietowego wśród 
mieszkańców przeprowadzonego na przełomie 2021 i 2022 
roku. 
Przeprowadzone zostały również konsultacje społeczne nad 
projektem, w ramach których interesariusze Strategii za 
pomocą formularzy uwag mogli zgłaszać swoje opinie i 
sugestie poprawek do projektu. Na tej podstawie zostało 
przygotowane sprawozdanie z przebiegu i wyników 
konsultacji, które zostało zamieszczone na stronie 
internetowej Urzędu.
Strategia Rozwoju Gminy Kargowa jest podstawą 
zrównoważonego i harmonijnego zarządzania przyszłością 
Gminy w perspektywie do roku 2030. Stanowi wizję rozwoju 
i scenariusz działań uwzględniający wszystkie aspekty życia 
i wyznacza kierunki dla procesów i programów realizowanych 
w Gminie Kargowa w kolejnych latach.

Marta Paron

19 września podczas sesji Rady Miejskiej burmistrz Jerzy 
Fabiś wręczył kwiaty wraz z upominkiem pani Stanisławie 
Antoniewicz świętującej jubileusz 36 lecia pracy sołtysa. Do 
życzeń dołączyli się obecni na sesji przewodniczący rady 
miejskiej Łukasz Pokorski oraz radni i sołtysi.
Pani Stanisława jest znanym, lubianym i szanowanym 
sołtysem od lipca 1986 r. Cieszy się bezgranicznym 
zaufaniem mieszkańców, a także jest dobrym gospodarzem,  
godnie reprezentującym mieszkańców wsi Smolno Małe we 
wszystkich sprawach przed lokalną władzą. Pani Sołtys 
wykazała się ogromnym osobistym zaangażowaniem w 
powstanie i funkcjonowanie świetlicy wiejskiej w Smolnie 
Małym. Dzięki determinacji pani Stanisławy świetlica została 
wybudowana i oddana w użytkowanie w 2021 roku. Za 
szczególne zasługi dla społeczności sołectwa Smolno Małe, 
związane z pełnioną funkcją sołtysa, Rada Miejska w 
Kargowej nadała Pani Stanisławie tytuł „Zasłużony dla Gminy 
Kargowa”. Przez dwie kolejne kadencje, w latach 1984 – 
1990, piastowała mandat radnej Rady Narodowej Miasta i 
Gminy w Kargowej, będąc członkiem Komisji Zaopatrzenia, 
Produkcji Rolnej i Usług RN MiG oraz członkiem Komisji 
Rolnictwa i Ochrony Środowiska RN MiG. 
Gratulując osiągnięć, życzymy Pani Stanisławo wielu 
sukcesów na niwie społecznej, radości z wykonywanej pracy 
na rzecz Małej Ojczyzny oraz dużo zdrowia.

Magdalena Żurawiecka

Pani Stanisława Antoniewicz od 36 lat nieprzerwanie pełni funkcję sołtysa
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Trwa realizacja inwestycji drogowych 
zaplanowanych na ten rok. W czerwcu 
zakończyły s ię  prace odbiorowe 
związane z budową odcinka drogi o 
długości 435 m w Starym Jaromierzu. 
Zadanie zostało dofinansowane ze 
środków Rządowego Funduszu Rozwoju 
Dróg. Dofinansowanie w ramach tego 
Programu wynos i  50% wartośc i 
inwestycji, ogółem nieco ponad 300 tys. 
złotych.
Zakończyły się także roboty budowlane 
prowadzone przy budowie drogi w 
Smolnie Wielkim. Zadanie dotyczy 
budowy drogi, na odcinku od remizy OSP 
w kierunku wschodnim, o długości 
400 m z betonowej kostki brukowej. 
Wartość robót, ustalona w wyniku 
przeprowadzonego postępowania, 
wyniosła 770 tys. złotych. Zadanie 
uzyskało pomoc finansową z Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejsk ich  w 
wysokości 63,63% wartości zadania.
W 2022 roku, zgodnie z wnioskami 
złożonymi do Rządowego Funduszu 
Po l sk i  Ład :  Program Inwestyc j i 
Strategicznych, wykonane zostaną trzy 
inwestycje drogowe: odcinek drogi 
relacji Dąbrówka – Karszyn, ulica Lipowa 
w Kargowej oraz droga w Chwalimiu 
wraz z przebudową skrzyżowania z 
drogą krajową nr 32. Roboty budowlane 
w Dąbrówce i Kargowej zostały już 
zakończone.  Prace w Chwal imiu 
powinny rozpocząć się we wrześniu. 
Umowa z wykonawcą została podpisana 
pod koniec czerwca. Kompletowane są 
ostatnie dokumenty niezbędne do 

realizacji zadania w zakresie przebudowy 
skrzyżowania z drogą krajową nr 32. Jest 
to największa z zaplanowanych na ten 
rok inwestycji. Program Inwestycji 
Strategicznych zapewnia wysokie 
dofinansowanie inwestycji, na poziomie 
do 95% wartości inwestycji wskazanej 
we wniosku. Wszystkie promesy wydane 
przez Bank Gospodarstwa Krajowego, 
które zapewniają dofinansowanie, 
opiewają na kwotę 4 381 501,95 
złotych, przy całkowitych kosztach 
inwestycji ustalonych w umowach z 
wykonawcami – 4 764 864,85 złotych. 
W przypadku drogi w Chwalimiu 
dofinansowanie jest nieco niższe, 
wynosi blisko 90%, ze względu na wzrost 
kosztów inwestycji po przeprowadzeniu 
postępowania i wyborze wykonawcy.
Na rok 2022 zaplanowano także kilka 
inwestycji związanych z oświetleniem 
drogowym. W ciągu drogi wojewódzkiej 
nr 313, przy ulicach Babimojskiej, 
Kościuszki i Dolnej, oraz w ciągu drogi 
krajowej nr 32 zamontowanych zostało 
59 nowych opraw oświetleniowych typu 
LED. Koszt zadania to około 100 tys. 
złotych.  Trwa procedura wyboru 
wykonawcy dla budowy oświetlenia na 
osiedlu domków letniskowych w 
Wojnowie. W tym roku planowana jest 
jeszcze budowa oświetlenia w Karszynie 
i zakończenie inwestycji związanej z 
budową oświetlenia ścieżki rowerowej 
Kargowa – Chwalim, realizowanej w 
ostatnich latach.
W związku z realizacją projektu pn. 
,,Budowa i rozbudowa terenów rekreacji 

w Gminie Kargowa” dofinansowanego z 
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 
na lata 2014-2020 , jesienią tego roku w 
Chwalimiu powstanie nowy teren 
rekreacji. Obiekt będzie się składał z 
różnych elementów, między innymi z 
urządzeń placu zabaw, siłowni i ścieżki 
zdrowia. Umowa z wykonawcą została 
podpisana i opiewa na kwotę około 100 
tys. złotych. Cały projekt dotyczy 
również rozbudowy terenu rekreacji w 
Smolnie Wielkim poprzez budowę wiaty 
piknikowej. Postępowanie mające na 
celu wybór wykonawcy zostanie 
ogłoszone na przełomie września i 
października. Z uwagi na wysoki koszt 
o f e r t y ,  p o p r z e d n i e  z o s t a ł o 
unieważnione.
W tym roku planowane jest zakończenie 
inwestycji  związanej z obiektami 
sportowymi przy stadionie piłkarskim – 
skateparkiem i pumptrackiem. Do 
wykonania pozostała jeszcze budowa 
oświetlenia i zagospodarowanie terenu 
przy obiektach. Zadanie otrzymało 
d o f i n a n s o w a n i e  z  U r z ę d u 
Marszałkowskiego w ramach Programu 
pn. ,,Lubuska Baza Sportowa”. Na 
realizację zadania otrzymaliśmy dotację 
w kwocie 87 tys. złotych. Wkrótce 
rozpoczną s ię  prace związane z 
montażem masztów oświetleniowych z 
n a ś w i e t l a c z a m i  L E D  i  s ł u p ó w 
oświetleniowych z oprawami przy 
planowanym dojściu do obiektów.  

Marta Kamrowska

Inwestycje realizowane i planowane do realizacji w 2022 roku

Od kwietnia dzieci mogą korzystać z nowych 
urządzeń zabawowych na placu przed 
Zespołem Szko lno-Przedszko lnym w 
Kargowej, od strony ulicy Piaskowej. Nowy 
plac zabaw składa się z dużego zestawu 
zabawowego, piramidy linowej i zjazdu 
l inowego  „ ty ro lka”.  W obrys ie  s t ref 
bezpiecznych urządzeń ułożono ekologiczną, 
atestowaną nawierzchnię ze zmiękczanych 
zrębków drewnianych, barwionych w dwóch 
odcieniach, która kontrastuje z zielenią 
otaczającej trawy.
Koszt inwestycji to 131 tys. zł, dofinansowanie 
w kwocie 63 tys. zł pochodzi z Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-
2020.

Marta Kamrowska

Nowy plac zabaw przy SP
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Wartość zadania stanowi koszt 1.800 tysięcy zł. Udział 
środków z programu rządowego wyniósł 95 % kosztów. Zakres 
inwestycji obejmował budowę jezdni z kostki betonowej o 
długości ok. 500 m, szerokości 6 m, zjazdów, dojść do posesji 
oraz budowę chodników po obu stronach drogi, ograniczonej 
obustronnie krawężnikami betonowymi oraz opornikiem 
betonowym. Rozbudowa osiedla domków jednorodzinnych 
stworzyła potrzebę dalszej poprawy infrastruktury drogowej 
w tej części miasta na osiedlu Dąbrówka.
W ramach Rządowego Fundusz Rozwoju Dróg w 2018 roku 
Gmina Kargowa otrzymała w przeszłości dofinansowanie 

zadania pod nazwą „Rozbudowa ulicy Kolejowej w Kargowej” 
w kwocie 1.468.027 zł, inwestycji o wartości ponad 3 mln 
złotych, zaś w naborze wniosków w lipcu 2020 roku 
dofinansowano projekt budowy drogi gminnej w Starym 
Jaromierzu w wysokości 316.730 zł, zadania o wartości ponad 
650 tysięcy zł.  Wcześniej, dzięki Rządowemu Funduszowi 
Inwestycji Lokalnych, gmina otrzymała środki w wysokości 
500.000 zł, które przeznaczono na zakup samochodu 
asenizacyjnego. W październiku ubiegłego roku otrzymaliśmy 
z Polskiego Ładu łącznie kwotę 4.460.000 zł na budowę dróg, 
a wiec ulicy Lipowej, drogi  w Dąbrówce oraz ulicy w 
Chwalimiu, stanowiącej  alternatywne połącznie ze ścieżką 
rowerową. Natomiast w bieżącym roku otrzymaliśmy  
wsparcie finansowe do budowy kanalizacji w Wojnowie w 
wysokości 5.700.000 zł.

Jerzy Fabiś

Ulica Lipowa otwarta

W piątek 15 lipca br. dokonaliśmy uroczystego otwarcia drogi 
Stary Jaromierz – Jaromierz, inwestycji współfinansowanej 
z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Wśród zaproszonych 
osób mieliśmy zaszczyt gościć posła na Sejm Jerzego Maternę, 
dwóch starostów: wolsztyńskiego – Jacka Skrobisza 
i zielonogórskiego – Krzysztofa Romankiewicza, wójta Gminy 
Siedlec Jacka Kolesińskiego, radną Powiatu 
Zielonogórskiego Alicję Szułcik oraz sołtysów. 
Droga stanowi ważny trakt komunikacyjny, 
łączący drogę wojewódzką Świętno – Kargowa z 
drogą powiatową Obra – Jaromierz, dalej z drogą 
krajową nr 32. Zadanie zostało zrealizowane 
dzięki środkom pozyskanym z Rządowego 
Funduszu Rozwoju Dróg oraz środkom własnym 
Gminy Kargowa. Inwestycję zrealizowała firma 
Infrakom sp. z o.o. z Kościana. Wartość robót 
wyniosła ok. 650 tysięcy zł.
Zmodernizowana droga gminna kończy się na 
granicy gmin, powiatów i województw, w 
przeszłości granicy państwowej z Niemcami, 
ustanowionej Traktatem Wersalskim z dnia 28 
czerwca 1919 roku. W wyniku nowego podziału 
Europy Stary Jaromierz (Aut Hauland) znalazł się 
w granicach Niemiec i pozostawał w nich do 
roku 1945. Granica o długości 3,5 km 

przebiegała wzdłuż zachodniej strony wsi, oddalona o kilkaset 
metrów od jej osi. W ślad za ustanowieniem granicy we wsi 
powstały dwa budynki straży granicznej. Jeden z nich został w 
1945 roku spalony przez Rosjan, a drugi nieco później 
rozebrano z przeznaczeniem na odbudowę Warszawy.

Marta Paron

Otwarcie drogi Stary Jaromierz – Jaromierz

Dokończenie ze str. 1
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W kwietniu 2022 r. w sali widowiskowej Gminnego Centrum 
Kultury w Kargowej odbył się jubileuszowy XX Festiwal Piosenki 
Dziecięcej "Od przedszkola do Kargowej". Jury w składzie: Agata 
Miedzińska, Iga Kałążna oraz Marek Buczkowski wyłoniło 
następujących laureatów.
Kategoria wiekowa A:
Amelia Buczkowska - Przedszkole "Tęczowa 6" w Sulechowie,
Julia Szatkowska - Przedszkole w Kosieczynie.
ZESPÓŁ: Zofia Żmudzka, Maja Minkiewicz, Alicja Firlej - 
Przedszkole w Kargowej.
DUET: Alicja Pikuła, Artur Chwiałkowski - Przedszkole nr 5 w 
Sulechowie.

Kategoria wiekowa B:
Michelle Natasza Selyakh - Wolsztyński Dom Kultury,
Hania Brychcy - GCK Kargowa,
Michalina Brudło - GCK Kargowa.
Kategoria wiekowa C:
Katarzyna Przybysz - Wolsztyński Dom Kultury,
Maja Taciak - Wolsztyński Dom Kultury,
Paulina Filosek - ZE w Trzcielu,
Alicja Danielak - CK w Trzcielu.

Wszystkie dzieci wspaniale zaprezentowały się na naszej scenie.

Tomasz Furtak

XX Festiwal Piosenki Dziecięcej „Od przedszkola do Kargowej”

26 maja 2022 r. z okazji Dnia Mamy odbył się plenerowy 
koncert zespołu „Gdzie jest G-dur” w parku przy ul. 
Wolsztyńskiej. Podczas koncertu do obejrzenia była 
również wystawa zdjęć „Fotografia z mamą” autorstwa 
Malwiny Naskręt, które zostały wykonane z okazji Dnia 
Mamy. Dodatkowo 27 maja w Gminnym Centrum Kultury 
odbyły się występy sekcji tanecznej i wokalnej także 
zaprezentowane zostały dla publiczności prace sekcji 
plastycznej oraz grupy biorącej udział w zajęciach pn.:  
„Mały Majsterkowicz”. 

Dzień Mamy

ź 23 września – Koncert Rockowy na zakończenie lata z udziałem zespołu z Holandii w Parku
ź 30 września - Ogólnopolski Konkurs Literacki im. Eugeniusza Paukszty, dofinansowany z FMP za pośrednictwem 

Euroregionu Sprewa-Nysa-Bóbr dzięki współpracy z Gminą Schulzendorf
ź 5 i 6 października - Polsko-Niemiecki Dzień Winiarza, dofinansowany z FMP za pośrednictwem Euroregionu 

Sprewa-Nysa-Bóbr dzięki współpracy z Polsko - Niemieckim Stowarzyszeniem z Cottbus
ź 15 i 16 października - Festiwal Filmowy pn.: ,,Festiwal Kozzi Gangsta Film im. Macieja Kozłowskiego – Kargowa 

2022”
ź 9 listopada - wspólny wernisaż malarstwa grupy artystycznej z Bolesławieckiego Ośrodka Kultury i Piwnicy 

Artystycznej z GCK w Kargowej
ź 12 listopada - Festiwal pn.: ,,Chopin w Podróży”, dofinansowany z FMP za pośrednictwem Euroregionu Sprewa-

Nysa-Bóbr dzięki współpracy z Polsko - Niemieckim Stowarzyszeniem z Cottbus

W najbliższym czasie
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W dniach 4-5 czerwca br. odbyło się X Międzynarodowe 
Święto Czekolady, w ramach którego odbył się m.in. Bieg 
Princessy i Liona współorganizowany z firmą Nestle, pokazy i 
zawody deskoro lkarsk ie  o raz  koncer t  zespołów 
Sound'n'Grace i  Ronnie Ferrari .   Jedną z atrakcj i 
czekoladowego święta był zjazd pojazdów zabytkowych i 
motocykli. 
Wydarzenie zostało dofinansowane z Funduszu Małych 

Projektów za pośrednictwem Euroregionu Sprewa-Nysa-
Bóbr, dzięki partnerskiej współpracy z zaprzyjaźnioną Gminą 
Schulzendorf.  Organ izatorzy sk łada ją  serdeczne 
podziękowania dla wszystkich partnerów wydarzenia, 
mieszkańców i gości, którzy tak licznie uczestniczyli w święcie.

Tomasz Furtak

X Międzynarodowe Święto Czekolady
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25 czerwca na Kargowskiej Copacabanie odbyła się impreza 
pn. „Noc Świętojańska” z wieloma atrakcjami dla dzieci, dla 
których przygotowano m.in. eksplozje kolorów z proszkami 
holi, animacje oraz zamki i zjeżdżalnie. Rozstrzygnięty został 
konkurs na wianek świętojański. Sekcje taneczne GCK w 
Kargowej (Grupa ABC, Kameleon, Animator, gościnnie The 
Toys) zaprezentowały widowisko „Noc Nenufarów – ogień, 

światło i dźwięk”, a całą imprezę zakończyła zabawa taneczna 
wraz z DJ Słoniem. Wydarzenie zostało dofinansowane 
z Funduszu Małych Projektów za pośrednictwem Euroregionu 
Sprewa-Nysa-Bóbr, dzięki partnerskiej współpracy 
z zaprzyjaźnioną Gminą Schulzendorf.

Tomasz Furtak

Noc Świętojańska
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Podczas wakacji Gminne Centrum Kultury w Kargowej 
zorganizowało Wakacjadę, w trakcie której dzieci aktywnie i 
kreatywnie uczestniczyły w bardzo atrakcyjnym programie, na 
który składały się zajęcia stacjonarne, zajęcia w terenie oraz 
wycieczki.  Wyświetlane były bajki, odbyły się warsztaty w 

Nestle, spektakle teatralne oraz wycieczki dla dzieci. 
Odwiedziliśmy Planetarium w Zielonej Górze, pasiekę w 
Klenicy oraz Akacjowe Ranczo w Karszynie.

Tomasz Furtak

Wakacjada
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Dożynki w Kargowej

W tym roku z powodu opadów deszczu sołectwa nie mogły 
zaprezentować  s ię  w p lanowanym korowodz ie 
dożynkowym, co jednak nie przeszkodziło Sołectwu 
Karszyn na przejażdżkę ulicami miasta. Podczas imprezy 
odbyły się rywalizacje sportowe, w których oprócz sołectw 
udział wzięły także dwie drużyny z Schulzendorf. I miejsce 
zajęła Obra Dolna, II miejsce Stary Jaromierz, III miejsce 
Schulzendorf 2, IV miejsce  Smolno Wielkie, V miejsce 
Karszyn, a VI Schulzendorf 1. Ogłoszone zostały wyniki 
konkursu pn. ,,Moja miejscowość, naszą małą Ojczyzną”. 
Nagrody pieniężne otrzymały następujące sołectwa: I 
miejsce Stary Jaromierz i Nowy Jaromierz, II miejsce Obra 
Dolna i Smolno Wielkie, III miejsce Dąbrówka i Karszyn. 
Natomiast w konkursie na wieniec dożynkowy I miejsce 
zdobył Karszyn, II miejsce równorzędnie Stary Jaromierz 
oraz Dąbrówka. Na scenie nie zabrakło również muzyki, 
którą można było usłyszeć w wykonaniu naszych rodzimych 
zespołów Kargowiacy i Kargusie, a także występujących 
gościnnie z Schulzendorf, z Kolska i z Trzebiechowa. Na 
zakończenie odbył się koncert zespołu Nocny Etat, a 
dyskotekę poprowadził DJ Słoniu.  Dzieci  mogły 
uczestniczyć w przygotowanym dla nich bloku animacji. 
Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynil i  się do 
zorganizowania imprezy.

Tomasz Furtak

Dokończenie ze str. 1
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Latem uczestniczki Klubu Seniora brały 
udz ia ł w za jęc iach  ku l inarnych , 
manualnych, sportowych i kulturalno – 
e d u k a c y j n y c h .  W  c z e r w c u 
zorganizowano wyjazd do Poznania, 
gdzie zwiedzano Stary Rynek, Nowe Zoo 
oraz do Muzeum Czekolady. Natomiast 
w Nowym Tomyślu seniorzy mieli 
możliwość zwiedzania Muzeum Wikliny 
oraz wzięcia udziału w warsztatach 
wikliniarskich. Wolny czas spędzano w 
Wojnowie nad jeziorem przy grillu, w 
Akacjowym Ranczu w Karszynie, 
kręgielni w Babimoście, w Wolsztynie na 

kabarecie  „Paranienoraln i”.  Lato 
zakończyło się zabawą taneczną. 
Projekt współfinansowany w ramach 
programu „Rozwój usług społecznych w 
gminie Kargowa” współfinansowanego 
przez Unię Europejską z Europejskiego 
Funduszu Społecznego w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Lubuskiego na lata 2014 
– 2020. Oś priorytetowa 7. Równowaga 
społeczna 7.5.

Sabina Kokocińska

Co słychać w Klubie Seniora 

W DDS+ w ramach aktywizacji seniorów, poprawy kondycji 
fizycznej i psychicznej odbywają się zajęcia ruchowe, 
malarskie, kulinarne, manualne i inne wywołujące uśmiech na 
twarzy. Seniorzy w DDS+ mają możliwość ugotowania 
ulubionego posiłku, upieczenia ciasta, rozwiązywania 
krzyżówek, przeczytania książki, spędzenia czasu z 
przyjaciółmi. Wspólnie obchodzili imieniny, urodziny czy 
święta okazjonalne. Naszych seniorów odwiedziła pani 
Bronisława Grupa, która przeprowadziła ćwiczenia mające 
sprawdzić kondycję fizyczną i wytrzymałość. Ze słodkim 
poczęstunkiem i życzeniami odwiedzono pielęgniarki, 
sołtysów oraz pracowników mediateki. Seniorzy wzięli 

również udział w „Biegu Kargowiaka”, gdzie biegli w swojej 
kategorii oraz w biegu głównym. Nasi seniorzy spędzali dużo 
czasu na spacerach, siłowni pod chmurką czy wykorzystywali 
swoje zdolności w lepieniu pierogów i wyszywaniu misi.  
D z i e n n y D o m  „ S e n i o r + ”  w K a r g o w e j  -  z a d a n i e 
współfinansowane ze środków Ministerstwa Rodziny i Polityki 
Społecznej w ramach Programu Wieloletniego „Senior +” na 
lata 2021-2025.                                             

Życie seniora w Dziennym Domu „Senior +”

 Sabina Kokocińska



www.kargowa.pl
12

INFORMATOR SAMORZĄDOWY
KARGOWSKIKARGOWSKI

Stowarzyszenie Serce Kargowej w ramach realizacji zadań 
publicznych w formie wsparcia w 2022 roku województwa 
lubuskiego w ramach działania na rzecz seniorów w 
województwie lubuskim wynikającego z „Wojewódzkiego 
Programu na rzecz Osób Starszych” zorganizowało wyjazd do 
Zielonej Góry i winnicy w Mozowie. W Zielonej Górze 
zwiedzano Centrum Przyrodnicze Keplera, Planetarium, 
Muzeum Ziemi Lubuskiej i Palmiarnię. Każdy sprawdził swoją 
wiedzę z nauk ścisłych, wytrzymałość fizyczną, wiedzę na 
temat segregacji śmieci lub mógł zmienić się w pogodynkę. 
Dużo emocji wywołała sala tortur oraz cofnięcie się w czasie i 

spojrzenie na Zieloną Górę z lat młodości. W Mozowie zostało 
przeprowadzone szkolenie z zakresu produkcji serów, wędlin, 
pieczywa, savoir vivre nalewania i serwowania wina oraz 
pogłębienie wiedzy na temat prawidłowej uprawy winorośli. 
Odbyła się degustacja produktów, wyprodukowanych w 
sposób naturalny przez właściciela winnicy. Wyjazd poszerzył 
wiedzę uczestników oraz zintegrował powiat zielonogórski i 
słubicki. Dużo się działo i miło było popatrzeć, jak osoby 
starsze korzystają z dobrodziejstw Ziemi Lubuskiej.

Sabina Kokocińska

Atrakcje w Zielonej Górze i winnicy w Mozowie

Wycieczka do Sulęcina
W dniach 27-30.06.2022 r. Stowarzyszenie 
Serce Kargowej zorganizowało wyjazd do 
Sulęcina i wykład z dietetykiem połączony z 
zajęciami praktycznymi. W Sulęcinie uczestnicy 
korzystali z basenu, siłowni, boiska, gdzie 
odbywały się ćwiczenia usprawniające oraz 
zawody w gry planszowe. Odbyło się również 
spotkanie z dietetykiem, gdzie uczestnicy 
dowiedzieli się jakie produkty należy spożywać, 
aby zredukować ryzyko chorób lub innych 
d o l e g l i w o ś c i  z d ro w ot nyc h .  Ws p ó l n i e 
przyrządzili różnego rodzaju octy owocowe, 
skosztowali pestek, nasion, jagód itp. Zadanie 
przyniosło wiele pozytywnych emocj i , 
wspólnych rozmów, a przede wszystkim 
aktywizowało mieszkańców gminy.

Zadanie publiczne z zakresu „Ochrona i 
promocja zdrowia” dofinansowane z budżetu 
Gminy Kargowa.

 Sabina Kokocińska
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W dniach 19.05.-21.05.2022 r. Koło Gospodyń Wiejskich w 
Kargowej – „Lubuszanki”,  w ramach projektu zorganizowało 

wyjazd do Boszkowa oraz wykład z psychologiem. Uczestnicy 
wyjazdu mieli możliwość korzystania z basenu, siłowni, gdzie 
odbywały się ćwiczenia usprawniające i relaksacyjne. 
Odpoczynek na plaży, wspólne spacery, czy spotkania 
integracyjne przy tańcach i śpiewie, dały dużo pozytywnej 
energii na zbliżającą się jesień. Na zakończenie odbyło się 
spotkanie z psychologiem, gdzie uczestnicy wykładu mieli 
możność uzyskania odpowiedzi na nurtujące ich pytania. 
KGW miało również możliwość pozyskania wiedzy na temat 
zdrowych przekąsek i przepisów kulinarnych. 
Zadanie publiczne było współfinansowane z budżetu Gminy 
Kargowa z zakresu „Ochrona i promocja zdrowia”. 

Sabina Kokocińska

Koło Gospodyń Wiejskich z Kargowej - „Lubuszanki” na wakacjach

W czerwcu w Kalsku odbyła się VII edycja konkursu 
kulinarnego dla KGW „Bitwa Regionów”. Nasze Koło zajęło I 
miejsce w powiecie zielonogórskim za potrawę "kiszka 
kargowska" i zakwalifikowało się do etapu wojewódzkiego.
Serdecznie gratulujemy i trzymamy kciuki w kolejnym etapie!
Organizatorami konkursu było Ministerstwo Rolnictwa 

i Rozwoju Wsi wraz z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia 
Rolnictwa we współpracy z Agencją Restrukturyzacji 
i Modernizacji Rolnictwa oraz Kasą Rolniczego Ubezpieczenia 
Społecznego.

Sabina Kokocińska

 „Lubuszanki” zwycięzcami w „Bitwie Regionów”

Po trudnym 2021 roku, w którym seniorzy byli zmuszeni 
spędzać czas w czterech ścianach domu, nastąpiło 
wznowienie ich pełnej aktywności. Członkowie Kargowskiego 
UTW pragnęli spotkań integracyjnych połączonych z 
aktywnością fizyczną i intelektualną. Zarząd przygotował plan 
działań uwzględniający potrzeby słuchaczy, jednocześnie 
realizujący statutowe cele stowarzyszenia. Zwrócono 
szczególną uwagę na aktywność fizyczną, która poprawiła 
zdrowie i kondycję fizyczną seniorów.
11 maja został zorganizowany wyjazd do Tarnowa 
Podgórnego, gdzie w basenach termalnych można było 
skorzystać z wielu ciekawych, nowoczesnych urządzeń 
dających możliwość poprawy samopoczucia.
W dniach 8-15 czerwca skorzystaliśmy z rehabilitacji w 
ośrodku „Jantar” w Międzywodziu. Z turnusu powróciliśmy 
wypoczęci i pełni sił.
Ważną rolę w działaniach poświęcono też współpracy z 
seniorami z UTW sąsiednich gmin: Sulechowa i Babimostu, 
oraz członkami Związku Emerytów i Rencistów z Kargowej. 28 
czerwca zorganizowano imprezę sportowo-rekreacyjną, 
podczas której w rywalizacji „na wesoło” zmierzyły się drużyny 
sąsiadów. 
Aktywizacji fizycznej seniorów służył też rajd rowerowy nową 
ścieżką rowerową do Wojnowa, który odbył się 14 lipca. W 
ośrodku wczasowym u p. Anny Aleksandrowicz, przy 
smacznym posiłku nad brzegiem jeziora, trwały długie 
rozmowy o kolejnych działaniach Kargowskiego UTW i 
różnych sprawach naszej gminy.
Ciekawym wydarzeniem był wieczorek „Herbatka z Brygidą” 
zorganizowany z inicjatywy p. Stanisława Drobka – byłego 
wójta gminy Trzebiechów. Przy muzyce zespołu „Bakalar” 
słuchacze UTW spędzili miły wieczór.
W tym roku kontynuowano też wieloletnią współpracę z 

seniorami niemieckimi z partnerskiej gminy Schulzendorf. 24 
maja przyjechało do Kargowej 25 niemieckich seniorów, 
którzy z 25-osobową grupą słuchaczy UTW wyjechali do 
Wschowy, gdzie z przewodnikami poznawali ciekawą historię 
tego miasta. Była to wspaniała lekcja historii, Kargowę 
i Wschowę łączy wspólna przeszłość – należały do Polski i do 
Niemiec.
Dnia 31 sierpnia grupa słuchaczy Kargowskiego UTW udała 
się z rewizytą do Schulzendorf. Z seniorami z Niemiec 
udaliśmy się do Lehnina, gdzie zwiedziliśmy zespół 
poklasztorny ojców Cystersów. Opactwo zostało założone w 
1180 r. W kościele przyklasztornym wysłuchaliśmy koncertu 
organowego. Obecnie w budynkach zespołu mieści się 
hospicjum i hotel. Następnie udaliśmy się na przejażdżkę 
wozami konnymi po okolicznych polach i lasach. Spotkanie 
odbyło się w miłej i sympatycznej atmosferze.
Realizacja powyższych działań była możliwa dzięki 
d o f i n a n s o w a n i u  z  b u d ż e t u  G m i n y,  z e  ś ro d kó w 
przeznaczonych na działalność organizacji pozarządowych.

Brygida Wróblewska

Koniec pandemii – wznowienie działalności seniorów
w ramach Kargowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku
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Pod koniec czerwca 2022 r. w gościnnym Ośrodku 
Wypoczynkowym odbył się plener malarski, w którym wzięło 
udział dwanaście malarek z terenu województwa lubuskiego. 

W trakcie zajęć plenerowych zorganizowane zostały 
warsztaty plastyczno-ekologiczne dla dwadzieściorga dzieci 
ze Szpitala Rehabilitacyjno-Leczniczego dla Dzieci w 
Wojnowie. Warsztaty plastyczno-ekologiczne były realizacją 
zadania publicznego pod tytułem: “Niesamowita ekologiczna 
kraina” współfinansowanego ze środków województwa 
lubuskiego w ramach “Lubuskich Obywatelskich Inicjatyw 
Młodzieżowych”. Warsztaty miały na celu promowanie wśród 
dzieci i młodzieży ekologicznego trybu życia oraz 
kształtowania właściwych zachowań dotyczących ochrony 
środowiska. Malarki, które przeprowadzały zajęcia 
plastyczne dla dzieci, oprowadzane przez Panią Dyrektor 
Szpitala mogły również poznać historię wojnowskiego 
pałacu, a także podziwiać piękny, stary drzewostan parku. 
Podczas pleneru powstało wiele ciekawych prac, w których 
odbicie znalazło Jezioro Wojnowskie. Wszystkie obrazy 

można było oglądać podczas wernisażu, który odbył się dzięki, 
uprzejmości Pana Sołtysa  w  Świetlicy Wiejskiej w Wojnowie.

Teresa Krajewska-Grzelka

Plener malarski „Wojnowo”

Dnia 25 sierpnia w Mediatece Światowid po remoncie został 
otwarty Kącik Malucha. Teraz, oprócz zabawek, znajdują się 
tu również książki dla najmłodszych. Po dłuższej przerwie 
ponownie zapraszamy wszystkie dzieci do odwiedzania 
Biblioteki, jako miejsca nie tylko związanego z czytaniem 
książek, ale również jako miejsca do zabawy. 

Magdalena Mauer

Otwarcie Kącika Malucha

W dniu 1 września 2022 r. Zakład Gospodarki Komunalnej 
Sp. z o.o. w Kargowej jako Beneficjent zadania dokonał odbioru 
inwestycji pn. „Budowa kolektora tłocznego oraz modernizacja, 
budowa przepompowni ścieków przy ulicy Kościuszki 
w Kargowej”. Wykonawcą zadania była firma KANWOD 
sp. z o.o., sp. k. z siedzibą w Zielonej Górze. Projekt 
współfinansowany został ze środków Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego- Lubuskie 2020. Całkowita wartość Projektu 
wyniosła 2 752 290,00 zł brutto natomiast otrzymane 
dofinansowanie 1 859 079,82 zł. 
Inwestycja przyczyni się do poprawy dostępu do dobrej jakości 
infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej na obszarze Gminy 
Kargowa oraz poprawy stanu technicznego. Nadrzędnym celem 
przedsiębiorstwa było skuteczne odprowadzenie ścieków 
z terenu miasta Kargowa do istniejącej oczyszczalni ścieków
Zamierzenia modernizacyjne mają na celu zapewnić ciągły 
i niezawodny odbiór ścieków z obszaru zlewni i ich 
odprowadzenie. Jednocześnie umożliwią bezpieczną, 
bezproblemową eksploatację oraz minimalizację kosztów 
eksploatacyjnych.

Henryk Jagoda

Budowa kolektora tłocznego
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W roku szkolnym 2021/22 uczniowie Zespołu Szkolno-
Przedszkolnego w Kargowej uczestniczyli w kursie pierwszej 
pomocy w ramach Programu Edukacyjnego Ratujemy i 
Uczymy Ratować zorganizowanym przez Fundację Wielka 
Orkiestra Świątecznej Pomocy. Szkolenie objęło 57 
uczestników – uczniów klas III. Zajęcia prowadzone były z 
zachowaniem szczególnych zasad bezpieczeństwa. Uczniowie 
ćwiczyli na fantomach resuscytację krążeniową -  uciśnięcia 
klatki piersiowej, a tylko na swoich pluszakach wykonywali 
resuscytację oddechową - oddechy ratownicze. 
Na zakończenie szkolenia  dyrektor Zespołu Szkolno-
Przedszkolnego w Kargowej Zbigniew Michalski   wręczył  
trzecioklasistom dyplomy ukończenia kursu pierwszej pomocy 

oraz kamizelki odblaskowe ufundowane przez Radę 
Rodziców. Fundacja WOŚP przesłała dla uczniów klas III 
świadczące o uczestnictwie w programie RUR hologramy, 
które zostały umieszczone na świadectwach szkolnych.
Coroczne szkolenia w ramach programu RUR dowodzą, że w 
razie potrzeby przeszkoleni trzecioklasiści  w różnych 
sytuacjach życiowych będą służyć pomocą osobom 
poszkodowanym.  Dz iękujemy Fundac j i  WOŚP za 
koordynowanie programu RUR w całej Polsce. Siema! 

Ewa Barczewska
Małgorzata Malicka-Kurzak 

Trzecioklasiści uczą się pierwszej pomocy 

W kargowskim przedszkolu zawsze jest wesoło i ciekawie. 
Zajęcia dostarczają dzieciom szerokiej wiedzy o otaczającym 
je środowisku. Podczas warsztatów, prowadzonych w ramach 
projektu „Nowoczesne przedszkolaki w Gminie Kargowa”, 
przedszkolaki  tworzyły w glinie, wykonywały zielniki i 
świeczki z pszczelego wosku. Wiele wrażeń dostarczyła im 
wycieczka do ,,Akacjowego Rancza” państwa Gągorowskich, 

podczas której przedszkolaki miały spotkanie z kolorową 
papugą i z innymi zwierzętami, a także mogły karmić 
sympatyczne alpaki. Jedną z najweselszych chwil w 
przedszkolu był „Festyn rodzinny”. Wspólne tańce, zabawy i 
inne atrakcje zapewne na długo pozostaną w pamięci dzieci i 
dorosłych.

Ewa Gwóźdź

W kargowskim przedszkolu...
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Z okazji rozpoczęcia roku szkolnego 2022/2023 w Zespole 
Szkolno-Przedszkolnym w Kargowej odbył się uroczysty apel, 
na którym uśmiechnięci, pełni energii i entuzjazmu po 
wakacyjnej przerwie uczniowie spotkali się ze swoimi 
szkolnymi kolegami. W tym dniu odbyło się również 
pasowanie na ucznia, na którym 71 dzieci zostało uroczyście 
przyjętych w poczet uczniów. Z tej okazji dzieci otrzymały od 
mnie drobne upominki. Życzę wszystkim uczniom satysfakcji 

w poszerzaniu wiedzy, aby nauka sprawiała przyjemność, a 
zawiązane przyjaźnie przetrwały długie lata. Natomiast 
nauczycielom życzę powodzenia w pracy, wielu radosnych 
chwil związanych z sukcesami Waszych wychowanków i dumy 
z ich osiągnięć.

Burmistrz Kargowej
Jerzy Fabiś

Inauguracja roku szkolnego 2022/2023

23 czerwca 2022 r. szkołę pożegnało 68 absolwentów. Tym, 
którzy osiągnęli wysokie wyniki w nauce, sportowcom 
reprezentującym szkołę w zawodach oraz uczniom biorącym 
udział w konkursach, a także uczniom zaangażowanym w 
samorządzie szkolnym, zostały wręczone pamiątkowe 
dyplomy i nagrody.
Natomiast 24 czerwca br. odbyło się uroczyste zakończenie 
roku szkolnego, połączone z pożegnaniem pani Grażyny 
Omieczyńskiej oraz pana Jerzego Radkiewicza, którzy podjęli 
decyzję przejścia na zasłużoną emeryturę. Dziękując za 
zaangażowanie w codzienne życie szkoły, sumienną 
realizację obowiązków służbowych, za pomoc udzielaną 
całej społeczności, Burmistrz wręczył im listy gratulacyjne.
Dyrektor szkoły wręczył stypendia i świadectwa z 
wyróżnieniem dla uczniów z najwyższymi wynikami. W tym 
roku szkolnym na szczególne wyróżnienie zasługuje klasa IV 
a, która uzyskała najwyższą średnią w szkole.

Zakończenie roku szkolnego 2021/2022

27 sierpnia podczas Dożynek 
Powiatowo-Gminnych w Kijach 
ogłoszono wyniki konkursów 
i zostały wręczone nagrody przez 
W o j e w o d ę  L u b u s k i e g o 
Władys ława Da jczaka  oraz 
St a ro s t ę  Z i e l o n o gó r s k i e go 
Krzysztofa Romankiewicza, m.in. 
za: wieniec dożynkowy. W kategorii 
tradycyjnej III miejsce zajął po raz 
kolejny Karszyn. Odznaczenie 
,,Najaktywniejszego Sołtysa” z 
Gminy Kargowa otrzymał sołtys 
Nowego Jaromierza Pan Leon 
St o k s i k ,  „ Z a s ł u ż o n e g o  d l a 
rolnictwa” odebrał Pan Paweł 
Oczujda ze Smolna Wielkiego, oraz 
statuetkę Lidera Trzeciego Sektora 
zdobył Pan Andrzej Okuniewicz. 
Wszystkim serdecznie gratulujemy!

Wyróżnienia na Dożynkach Powiatowo – Gminnych w Kijach
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Ośrodek Pomocy Społecznej w Kargowej 
informuje, że wnioski w sprawie ustalenia 
prawa do świadczeń rodzinnych (tj. 
zasiłek rodzinny wraz z dodatkami oraz 
specjalny zasiłek opiekuńczy) oraz 
oświadczeń z funduszu alimentacyjnego 
można składać w siedzibie ośrodka.
ŚWIADCZENIA RODZINNE 2022/2023
Wnioski o ustalenie prawa do zasiłku 
rodzinnego na nowy okres zasiłkowy  są 
przyjmowane w formie papierowej od dnia 
1 sierpnia 2022r., a w przypadku wniosków 
składanych drogą elektroniczną – od dnia 1 
lipca 2022r.
W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o 
świadczenia rodzinne na nowy okres 
z a s i ł kow y z ł oż y w n i o s e k  w ra z  z 
wymaganymi dokumentami do dnia 31 
sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń 
rodzinnych oraz wypłata przysługujących 
świadczeń następuje do dnia 30 listopada.
W przypadku, gdy osoba ubiegająca się  o 
świadczenia rodzinne na nowy okres 
z a s i ł kow y z ł oż y w n i o s e k  w ra z  z 
wymaganymi dokumentami od dnia 1 
września do dnia 31 października, ustalenie 
prawa do świadczeń rodzinnych oraz 
wypłata przysługujących świadczeń 
następuje do dnia 31 grudnia.
W przypadku gdy osoba ubiegająca się o 
świadczenia rodzinne na nowy okres 
z a s i ł kow y z ł oż y w n i o s e k  w ra z  z 
wymaganymi dokumentami w okresie od 

dnia 1 listopada do dnia 31 grudnia danego 
roku, ustalenie prawa do świadczeń 
rodzinnych oraz wypłata przysługujących 
świadczeń następuje do ostatniego dnia 
lutego 2023r.
FUNDUSZ ALIMENTACYJNY 2022/2023
Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z 
funduszu alimentacyjnego na nowy okres 
świadczeniodawcy są przyjmowane od 
dnia 1 sierpnia danego roku, a w przypadku 
wniosków składanych drogą elektroniczną 
- od dnia 1 lipca danego roku.
W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o 
świadczenia z funduszu alimentacyjnego 
na nowy okres świadczeniowy złoży 
wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 
sierpnia, ustalanie prawa do świadczeń z 
funduszu alimentacyjnego oraz wypłata 
świadczeń przysługujących za miesiąc 
październik następuje do dnia 31 
października.
W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o 
świadczenia na nowy okres świadczeniowy 
złoży wniosek wraz z wymaganymi 
dokumentami w okresie od dnia 1 września 
do dnia 30 września danego roku, ustalenie 
p rawa  do  świadczeń  z  funduszu 
a l i m e n t a c y j n e g o  o r a z  w y p ł a t a 
przysługujących świadczeń z funduszu 
alimentacyjnego następuje do dnia 30 
listopada tego roku.
W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o 
świadczenia na nowy okres świadczeniowy 

złoży wniosek wraz z wymaganymi 
dokumentami w okresie od dnia 1 grudnia 
danego roku do dnia 31 stycznia 
następnego roku, ustalenie prawa do 
świadczeń z funduszu alimentacyjnego 
oraz wypłata przysługujących świadczeń z 
funduszu alimentacyjnego następuje do 
ostatniego dnia lutego następnego roku.
Wnioski o świadczenia rodzinne oraz z 
funduszu alimentacyjnego złożone na 
okres świadczeniowy 2022/2023 będą 
rozpatrywane na podstawie dochodów 
rodziny za rok 2021 z uwzględnieniem 
bieżących zmian w dochodach.

KRYTERIUM DOCHODOWE NA NOWY 
OKRES  ZASIŁKOWY 2022/2023
Zasiłek rodzinny
674 zł – jeżel i  dochód rodziny w 
przeliczeniu na osobę albo dochód osoby 
uczącej się nie przekracza w/w kwoty
764 zł – w przypadku, gdy członkiem 
rodziny jest dziecko legitymujące się 
orzeczeniem o niepełnosprawności lub 
orzeczeniem o umiarkowanym stopniu 
niepełnosprawności
Fundusz Alimentacyjny
900 zł – jeżel i  dochód rodziny w 
przeliczeniu na osobę albo dochód osoby 
uczącej się nie przekracza w/w kwoty.

Arleta Augustyniak

Nowy okres zasiłkowy 2022/2023

"Opieka wytchnieniowa" - edycja 2022
Ośrodek Pomocy Społecznej w Kargowej informuje o 
możliwości skorzystania z pomocy w ramach programu „Opieka 
wytchnieniowa” - edycja 2022.
Program jest finansowany 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 osobą 
niepełnosprawną i sprawują całodobową opiekę nad 
osobą niepełnosprawną.

Celem programu jest czasowe odciążenie członków 
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. nie korzystają 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 od poniedziałku do piątku w godzinach pracy 
Ośrodka.
Dodatkowe informacje można otrzymać telefonicznie, tj. 68-
352-51-31.



www.kargowa.pl
18

INFORMATOR SAMORZĄDOWY
KARGOWSKIKARGOWSKI

Region Kozła posiada szereg walorów turystycznych. Bogata 
flora i fauna, jeziora i rzeki, łagodny klimat, liczne zabytki 
pozwalają na realizację różnych form turystyki. Doskonałe 
warunki do wypoczynku znajdą zwolennicy turystyki 
wędrownej, na których czekają ciekawe zabytki, liczne szlaki 
piesze, rowerowe i wodne. Gmina Kargowa położona w 
południowo - zachodniej części Regionu Kozła skupia w sobie 
wszystkie te walory. Przepływająca przez gminę rzeka 
Obrzyca, wraz ze swoimi dopływami, stanowi atrakcyjny szlak 
kajakowy, będący częścią Lubuskiego Szlaku Wodnego. W 
ostatnich latach Obrzyca stała się miejscem licznych spływów 
dla turystów z Zielonej Góry, Dolnego Śląska, Wielkopolski, a 
przede wszystkim dla mieszkańców naszej gminy. Jej atutem 
jest czysta woda, malowniczy krajobraz i coraz lepsza 
infrastruktura turystyczna. By zachęcić mieszkańców naszej 
gminy do korzystania z dobrodziejstw, które dała nam natura, 
Lubuski Klub Turystyczny „Agroś” z Kargowej podpisał umowę 
z Burmistrzem Kargowej na realizację w ramach programu 
promocji turystyki kajakowej 2 spływów dla mieszkańców 
naszej gminy, przede wszystkim dla dzieci i młodzieży. 
W środę 22 czerwca odbył się pierwszy spływ dla młodzieży z 
kl. VIII szkoły podstawowej. Trasa spływu liczyła 12 km i 
wiodła jeziorem Orchowym z Rudna i dalej Obrzycą do 
Kargowej. W spływie uczestniczyło 42 uczniów i 8 
opiekunów. Na starcie instruktor turystyki kajakowej i 

ratownik wodny, Andrzej Kowalski, przedstawił informacje o 
szlaku oraz zasady bezpiecznego korzystania z wód i techniki 
pływania kajakiem. Te informacje były bardzo pomocne, kiedy 
już uczestnicy wypłynęli na jezioro. Na szczęście na jeziorze 
było dużo miejsca po to, by załogi mogły w praktyce sprawdzić 
przekazaną wiedzę. Dla części załóg nie było to łatwe, by zgrać 
synchronizację i uzyskać właściwy kierunek płynięcia. Było to 
bardzo przydatne po wpłynięciu na rzekę, gdzie brzegi 
porośnięte są trzcinami i jest znacznie mniej miejsca. Po 2 
godz. od startu uczestnicy dotarli do miejsca pierwszego 
postoju, jazu spiętrzającego wodę. Do tego momentu 
płynięcie było w miarę łatwe, z uwagi na odpowiednią 
głębokość i szerokość rzeki. Na jazie czekała przenoska. 
Męska część ekipy pomogła dziewczętom przenieść kajaki za 
jaz, bo ze względu na wysokie spiętrzenie nie było możliwe 
spłynięcie. Ostatni odcinek do Kargowej to prawdziwe 
wyzwanie. Pod koniec czerwca, z powodu niskiego stanu 
wody spowodowanego brakiem opadów, wysokich 
temperatur i retencją na jazie w Uściu, Obrzyca jest już silnie 
zarośnięta roślinnością wodną. Miejscami trzeba było 
„przebijać się” kajakiem przez zielsko. Ku zaskoczeniu 
opiekunów, młodzież świetnie sobie z tym radziła. Spływ 
zakończył się na kargowskiej Copacabanie. Uczestnicy umyli 
kajaki i przeszli na stanicę kajakową przy ul. Dolnej, gdzie 
kiełbaską z ogniska i ciastem upieczonym przez rodziców 
uzupełnili ubytki energetyczne spowodowane wysiłkiem 
podczas spływu. Na koniec pikniku miał odbyć się konkurs z 
wiedzy krajoznawczo – przyrodniczej o naszym regionie, na 
który przygotowano zestaw ciekawych pytań i nagrody. 
Jednak ze względu na problemy organizacyjne uzgodniono, że 
konkurs odbędzie się we wrześniu przy okazji wycieczki 
autokarowej do stacji ujęcia wody dla Zielonej Góry w Sadowej 
k/Głuchowa.
Organizacja tak dużego spływu nie byłaby możliwa bez 
udziału i  pomocy opiekunów. Podziękowania dla 
wychowawców klas Pani Ewy Herbik i Pana Krzysztofa Dziuby 
oraz pozostałych opiekunów: Pani Oli Walczak, Pana Tomka 
Wójcickiego, Pana Przemysława Ludwiczaka i prezesa klubu 
„Agroś” Pana Wiesława Okrzosa.

Tekst i zdjęcia:
Jerzy Jaszczak – komandor spływu

„Na kajakowym szlaku” cz. 1
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Obra i Obrzyca są rzekami Lubuskiego Szlaku Wodnego, przy 
czym szlak rzeki Obry jest dziś jednym z najpopularniejszych 
szlaków kajakowych w Polsce. Szlak Obrzycy i Obry to jeden z 
22 szlaków kajakowych, którym płynął  ksiądz Karol Wojtyła, 
późniejszy Papież Jan Paweł II. Karol Wojtyła (nazywany przez 
studentów „Wujkiem”), rozpoczął spływ w Sławie Śl. (dzisiaj 
Sława), w dniu 24 lipca 1960 r. Pierwszy etap zakończono w 
Konotopie na stanicy PTTK. W kronice spływu wpisano 
uwagę: „straszne ciągnięcie kajaków”. Po 62 latach odcinek od 
Lubiatowa do Konotopu jest taki sam, podporządkowany 
naturze (obszar Natura 2000). Drugi etap zakończono nad J. 
Wilcze. Tutaj przez dwa dni regenerowano siły na kolejne 
etapy. Było to konieczne, ponieważ trasa spływu wiodła przez 
Kanał Dźwiński (w kronice spływu napisano „straszliwy Kanał 
Dźwiński”). Wtedy kanał wyglądał prawdopodobnie tak jak 
dzisiaj, czyli całkowicie zarośnięty. Etap zakończono nad J. 
Chobienickim biwakiem na wyspie Wojciechowskiej. Kolejny 
etap wiódł do Zbąszynia, gdzie biwak zorganizowano niemal w 
centrum miasta (dziś naprzeciw tego miejsca stoi pomnik 
Karola Wojtyły). Kolejny etap to prawdziwe wyzwanie dla 
wodniaka. Liczył prawie 30 km i zakończył się nad J. Chłop 
k/Pszczewa. Stąd „Wujek” pojechał do Gorzowa Wlkp., by 
następnego dnia powrócić na kolejny etap spływu. Przygodę z 
Lubuskim Szlakiem Wodnym zakończono 3 sierpnia w 
Skwierzynie, gdzie poskładano kajaki i pociągiem wyruszono 
na kolejny spływ, tym razem rzeką Gwdą.
(spływ opisano w książce "Zapis drogi..." Wspomnienia 
"Środowiska" o nieznanym duszpasterstwie księdza Karola 
Wojtyły. Wydawnictwo Św. Stanisława BM. Kraków 2005.)
Spływ kajakowy „Papieskim śladem” jest organizowany przez 
Lubuski Klub Turystyczny „Agroś” w Kargowej od 2011 r. z 
okazji rocznicy spływu Karola Wojtyły Lubuskim Szlakiem 
Wodnym. Większa część tych spływów odbyła się na Obrzycy, 
ale w ostatnich czasach w okresie gorącego lata niski stan 
wody powodował niedostępność Obrzycy dla spływów 
kajakowych, ze względu na silną eutrofizację dna i brzegów 
rzeki. Z tego powodu tegoroczny spływ z udziałem prawie 40 
osób odbył się na szlaku Obry z Kopanicy do Nowej Wsi 
Zbąskiej. Spiętrzenie wody na jazie w Małej Wsi i Przyprostyni 
sprawia, że szlak kajakowy Obry dostępny jest przez cały 
sezon.

Program tegorocznego spływu przewidywał kilka atrakcji. 
Pierwszą było przepłynięcie w Małej Wsi jazu o wysokości 
spiętrzenia ok. 50 cm. Była możliwość przeniesienia kajaków, 
ale nikt z niej nie skorzystał. Po szczegółowym instruktażu, 
dotyczącym techniki skoku, i pokazie instruktażowym kolejni 
sternicy pokonywali pod kontrolą ratownika uskok. Emocji 
było sporo, ale wszyscy pokonali jaz na sucho. Kolejny odcinek 
szlaku to tzw. „rozlewiska” ciągnące się wzdłuż jeziora 
Kopanickiego. Latem, kiedy obniża się poziom wody, 
roślinność wodna bujnie porasta każdy centymetr tafli wody. 
By pokonać zatory z zielska, trzeba włożyć sporo wysiłku. 
Pierwszy przystanek przy wyspie Wojciechowskiej na jeziorze 
Chobienickim. Jest to wyjątkowa wyspa, którą kormorany 
upodobały sobie na miejsce lęgowe. Są tu obecne niemal przez 
cały rok. Jeszcze w latach 80. wyspa była ulubionym miejscem 
biwakowym dla kajakarzy. Dziś, ze względu na obecność 
kormoranów, utworzono tam miejsce ochrony przyrodniczej 
w formie użytku ekologicznego. Wyspę można i warto 
zwiedzić. Niesamowicie wyglądają drzewa pozbawione liści 
lub igliwia, a w koronach ogołoconych drzew liczne gniazda 
kormoranów. Kolejne 3 km już po otwartych wodach jeziora 
Grójeckiego Wielkiego. Mijamy półwysep, będący 
rezerwatem przyrody, by wpłynąć na rzekę. W Grójcu Wielkim 
na przystani kajakowej zaplanowano dłuższy postój. 
Niespodzianką, nawet dla komandora spływu, było gorące i 
głośne powitanie kajakarzy przez muzyczne trio Mariny, Iriny i 
Tatiany. Panie śpiewały turystyczne przeboje, a Tatiana grała 
na flecie bocznym znane utwory muzyki klasycznej i 
rozrywkowej. Po solidnym wzmocnieniu się zupą węgierską, 
deserze z ciasta jogurtowego i kawy parzonej w klubowym 
kociołku na zbudowanej przez lokalną społeczność łodzi-
barce najmłodsi uczestnicy spływu usiedli na ławeczkach, by 
uczestniczyć w konkursie wiedzy o walorach turystycznych 
Regionu Kozła i spływach Karola Wojtyły. Z odpowiedzi części 
uczestników można było wywnioskować, że przeczytali 
materiały dostarczone przez organizatora. Na koniec 
konkursu każdy z uczestników otrzymał praktyczny upominek. 
Przed ostatnim etapem spływu, do Nowej Wsi Zbąskiej, 
wspólnie zaśpiewano ulubioną pieśń oazową Karola Wojtyły – 
,,Barkę”.
Na koniec szczególne podziękowanie dla Pani Jadzi Onoszko 
za przygotowanie oprawy muzycznej na przystani w Grójcu 
Wielkim oraz Panu Wiesławowi Okrzosowi za to, że na czas 
przywiózł prowiant i rozpalił ogień pod klubowym kociołkiem, 
a później pozostawił miejsce pikniku takie, jakie chcielibyśmy 
je zastać. Dziękujemy też Państwu Jadwidze i Antoniemu Hirt 
z Grójca Wielkiego za udostępnienie prądu do nagłośnienia i 
za Ich obecność przy wspólnym śpiewaniu.
Część kosztów spływu sfinansowana była z projektu 
współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi w ramach 
zadania publicznego „Kajakowa szkoła Na Szlaku Obrzycy”
 

Tekst i zdjęcia:
Jerzy Jaszczak – komandor spływu

„Na kajakowym szlaku” cz. 2
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Budżet obywatelski to rodzaj 
konsultacji, w ramach którego 
każdy mieszkaniec Gminy 
Kargowa ma prawo zgłosić 
projekt zadania do realizacji z 
wydzielonej części budżetu, a 
następnie wybierać w trybie 
głosowania te projekty, które 
pozytywnie przeszły proces 
weryfikacji.

Zgłaszanym zadaniem jest 
inicjatywa obywatelska, która 
przyczyni się do pozytywnego 

rozwoju Gminy Kargowa. Inicjatywą obywatelską mogą być 
zadania związane z realizacją projektów społecznych, przez 
które należy rozumieć wszelkie  działania miękkie, takie jak 
organizacja imprez, warsztatów, szkoleń, wystaw, festiwali, 
zawodów sportowych itp., o wartości nie wyższej niż 25.000 zł 
brutto.W ramach budżetu obywatelskiego mieszkańcy mogą 
włączyć się osobiście w wybór zadań, jakie ich zdaniem 
powinny zostać zrealizowane. Kwota na 2023 rok wynosi 150 
000 złotych.

Proces podejmowania decyzji w ramach budżetu podzielony 
jest na dwa etapy. W pierwszym mieszkańcy zgłaszają swoje 
propozycje do budżetu gminy,  wypełniając specjalny 
formularz zgłoszeniowy i  przekazują go pod wskazany adres 
do Urzędu Miejskiego. W formularzu tym wnioskodawcy 
określają m.in. cele zgłaszanego projektu, jego krótki opis, 

uzasadnienie realizacji projektu, zakres działania i szacunkowy 
kosztorys. Swoje propozycje do ujęcia w budżecie będą mogli 
złożyć wszyscy mieszkańcy Gminy Kargowa.  Formularze w 
tym celu można będzie pobrać ze strony internetowej gminy  
www.kargowa.pl albo – w formie papierowej  - w biurze Rady 
Miejskiej. Formularze będzie można wypełnić i złożyć w 
sekretariacie Urzędu Miejskiego lub przesłać pocztą na adres 
Urzędu Miejskiego.

Wszystkie zgłoszone wnioski zostaną zweryfikowane pod 
względem formalnym, a następnie poddane analizie 
merytorycznej. Zgłoszone projekty nie mogą przekraczać 
kosztowo środków przeznaczonych w budżecie na ten cel. 
Drugi etap obejmuje głosowanie mieszkańców nad 
zgłoszonymi i zweryfikowanymi projektami na specjalnych 
kartach do głosowania. Głosować będą mogli mieszkańcy 
Kargowej, a projekty, które uzyskają największą liczbę głosów 
zostają wprowadzone do budżetu na 2023 rok. 

W Budżecie Obywatelskim mogą wziąć udział wszyscy 
mieszkańcy Gminy Kargowa bez względu na wiek, 
zameldowanie czy obywatelstwo. Wystarczy mieszkać na 
stałe w naszej Gminie. Aktywny udział również mogą wziąć 
dzieci i młodzież. 

Zachęcamy wszystkich do udziału w tegorocznej edycji 
budżetu obywatelskiego, zarówno na etapie zgłaszania 
wniosków, jak i  głosowania.

Magdalena Żurawiecka

Budżet Obywatelski gminy Kargowa na 2023 rok

Harmonogram konsultacji
do Budżetu Obywatelskiego Gminy Kargowa na 2023 rok
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26 czerwca br. w Babimoście odbyły się zawody sportowo-pożarnicze 
Regionu Kozła. Nasi strażacy z OSP Kargowa zajęli II miejsce!
Wszystkim strażakom życzymy, aby każdy podejmowany wysiłek 
przynosił radość i satysfakcję, a dla innych był inspiracją do działania na 
rzecz wspólnego bezpieczeństwa. Serdecznie gratulujemy i życzymy 
kolejnych sukcesów!

Zawody strażackie Regionu Kozła

26 sierpnia 2022 r. w Świdnicy odbył się XIX Powiatowy 
Turniej Drużyn Młodzieżowych OSP (Turniej Leśny) pod 
hasłem „Chroń las i  środowisko przed pożarem i 
zanieczyszczeniami”. Do rywalizacji przystąpiło 19 drużyn 
MDP z Zielonej Góry i powiatu zielonogórskiego, łącznie 
ponad 200 osób. Nasza drużyna ze Smolna Wielkiego zajęła 
11 mie jsce .  Było  to  na jwiększe  przeds ięwzięc ie 
proedukacyjne dla dzieci i młodzieży, propagujące wiedzę z 
zakresu bezpieczeństwa, pożarnictwa oraz ochrony przyrody 
w naszym powiecie.
Doskonała pogoda, atmosfera oczekiwania po dwuletniej 
przerwie oraz wspaniałe nagrody dla każdego uczestnika 
sprawiły, że dzieci wróciły do domów zadowolone i 
zmotywowane do uczestnictwa w przyszłorocznej edycji 
turnieju.
Zgodnie z zasadami turnieju – czyja drużyna wygrywa, ten 
staje się współorganizatorem kolejnych zmagań – 
przyszłorocznym gospodarzem spotkania będzie Miasto 
Zielona Góra.
W sobotę, 3 września odbyły się XI Powiatowe Zawody 
Sportowo-Pożarnicze w Zielonej Górze na stadionie 
Uniwersytetu Zielonogórskiego. Łącznie w wydarzeniu udział 
wzięło 11 drużyn męskich oraz 3 kobiece.
Emocji w trakcie zawodów nie brakowało. W punktowanych 
konkurencjach przede wszystkim liczył się czas, ale również 

precyzja, do której trzeba umiejętności, a za każdy błąd 
sędziowie naliczali drużynom punkty karne.
Pierwsze miejsca wywalczyła nasza jednostka OSP Kargowa 
zarówno w grupie męskiej, jak i żeńskiej. Teraz przed 
ochotnikami sporo treningów, ponieważ już w 2023 obie 
drużyny zaprezentują się na zawodach wojewódzkich.
Nagrody i puchary dla zwycięzców, a także podziękowania za 
udział oraz sportową rywalizację, wręczał Komendant Miejski 
PSP w Zielonej Górze bryg. Piotr Jankowiecki. Towarzyszył mu 
Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP 
Województwa Lubuskiego dh. Adam Jaskulski oraz 
samorządowcy: Burmistrz Kargowej Jerzy Fabiś, Wójt Gminy 
Świdnica Izabela Mazurkiewicz-Kąkol, Wójt Gminy 
Trzebiechów Izabella Staszak.
Gratulujemy wszystkim strażakom z OSP Kargowa oraz 
pozostałym zwycięzcom.

Zawody strażackie
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W niedzielę 31 lipca wczesnym rankiem wyruszyliśmy do 
Stronia Śląskiego na obóz sportowy. W wyjeździe 
uczestniczyło 39 dzieci i troje trenerów. Po porannych 
zajęciach sportowych i obiedzie uczestnicy udawali się na 
codzienne atrakcje, tj. spacer po Stroniu Śląskim, zwiedzanie 
atrakcji Kotliny Kłodzkiej.
Po śniadaniu dzieci udawały się na stadion piłkarski, aby 
uczestniczyć w treningach. Podczas ostatnich zajęć piłkarze 
rozegrali dwa mecze sparingowe: pierwszy mecz nasze 
drużyny zagrały z KS DAB Gaszowice. Młodzicy wygrali 4:2, 
natomiast Orlicy przegrali 11:10 z drużyną LKS 07 Markowice.
Po kolacji zawodnicy udawali się na relaksacyjną kąpiel w 
basenie lub ćwiczenia na sali gimnastycznej. Po zajęciach 

dzieci również miały czas dla siebie, wtedy dzwoniły do 
rodziców, grały w tenisa stołowego, bilard, integrując się ze 
sobą.
Zawodnicy podczas wyjazdu zwiedzili następujące atrakcje: 
Kopalnię Złota w Złotym Stoku, Jaskinię Niedźwiedzią w 
Kletnie, uczestniczyli w spływie pontonowym po Nysie 
Kłodzkiej i poznali Kopalnię Węgla w Nowej Rudzie. 
Celem tego wypoczynku było zawarcie nowych znajomości, 
nauka współdziałania w grupie, tworzenie pozytywnych 
interakcji w procesie komunikowania się w relacjach pomiędzy 
wychowankami, jak też w relacjach wychowanek - opiekun. 
Założeniem organizatorów również było propagowanie wśród 
dzieci i młodzieży zdrowego trybu życia bez używek; 
dokonywanie prawidłowego wyboru sposobu spędzania 
wolnego czasu, jako alternatywy dla różnych zagrożeń; 
budowanie u uczestników obozu poczucia własnej wartości 
poprzez rywalizację sportową, zgodnie z zasadami Fair Play, 
bez konieczności sięgania po różnego rodzaju używki.  Obóz 
był dofinansowany z budżetu Gminy Kargowa, Gminnej 
Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i 
Narkomanii, z „Programu Klub” i wielu indywidualnych 
sponsorów. 
Stowarzyszenie MUKS Kargowa dziękuje za wsparcie.

Krzysztof Dziuba

MUKS Kargowa na obozie sportowym w Stroniu Śląskim     

W rozgrywkach ligowych w sezonie 2022/2023 nasz klub 
będą reprezentować trzy drużyny: Młodziki, Orliki i 
najmłodsi, czyli Żaki.  Rozgrywki rozpoczynamy z początkiem 
września. Wszystkim drużynom życzymy powodzenia w 
rozgrywkach. Na nasze zajęcia już uczęszcza ok. 80 
zawodników. Zajęcia odbywają się w poniedziałki i środy na 
boisku Orlik przy ulicy Kościelnej.

Krzysztof Dziuba

MUKS Kargowa gra w rozgrywkach OZPN

W dniach 16 – 19. 06.2022 r . w Iławie 
o d b y ł  s i ę  f i n a ł  6 0  e d y c j i 
Ogólnopolskiego Młodzieżowego 
Konkursu Filatelistycznego pn. „Iława 
w krainie Warmii i Mazur”. Okręg 
Zielona Góra reprezentowali młodzi 
filateliści – uczniowie 7 klasy Szkoły 
Podstawowej w Kargowej, uczestnicy 
Młodzieżowego Koła Filatelistów. W 
grupie szkół podstawowych nasi 
reprezentanci zajęli następujące 
miejsca: Franciszek Piotrowski – 4 
miejsce, Kasjan Damian – 6 miejsce, 
Nadia Szukalska – 8 miejsce.
Udział w tej imprezie to również 

zwiedzanie. W programie był rejs 
s t a t k i e m  K a n a ł e m  E l b l ą s k i m . 
Najdłuższy, bo blisko 4,5-godzinny, i 
zarazem najciekawszy rejs na odcinku 
między Elblągiem a Buczyńcem.
U c z n i o w i e  s w o j ą  w i e d z ą , 
zachowaniem, kulturą osobistą godnie 
reprezentowali Kargową i Okręg 
Polskiego Związku Filatelistów w 
Zielonej Górze .

Opiekun MKF w Kargowej Janusz 
Baszyński.

Janusz Baszyński

Młodzi filateliści z Kargowej w gronie najlepszych w kraju
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W dniu 8.07.2022 r. odbyły się 76. PZLA Mistrzostwa Polski U20 
w lekkiej atletyce w Radomiu. Przedstawicielem naszej gminy był 
Dawid Kokociński, który biegł 2000 metrów przez przeszkody. Zajął 
9 miejsce z czasem 6,20, jednocześnie poprawił rekord życiowy 
o 22 sekundy. 

Mistrzostwa Polski w Radomiu 

Początek sezonu 2022/2023 w rozgrywkach piłkarskich 
klubów sportowych MKS "Cargovia" i UKS "Dąbrówka" 
Kargowa.
Inauguracyjnym meczem drużyny "Cargovia" z trenerem 
Piotrem Olejarzem w klasie okręgowej było spotkanie z 
zespołem Dar-Bol ALFA Jaromirowice. Mecz podobał się 
fanom piłki nożnej, licznie przybyłym na stadion przy ul. 
Sulechowskiej, ponieważ był ciekawy, obfitował w wiele 

bramek i trzymał w napięciu do ostatniego gwizdka, a 
zakończył się remisem 5 - 5.
Z kolei drużyna trampkarzy z UKS "Dąbrówka" Kargowa z 
trenerem Marcinem Rudnikowskim swój pierwszy jesienny 
mecz ligowy z zespołem UKS FOOTBALL ACADEMY Zielona 
Góra wygrała wysoko 6 - 0. Brawo chłopaki.

Andrzej Okuniewicz

Początek sezonu 2022/2023 klubu MKS "Cargovia"

Od początku września na Orliku przy ul. Górnej w Kargowej 
rozgrywany jest Jesienny Turniej Tenisa Ziemnego o puchar 
Dyrektora Gminnego Centrum Kultury w Kargowej. Termin 
zakończenia organizatorzy planują na pierwszą dekadę 

października. W zawodach uczestniczy 10 zawodniczek i 
zawodników z naszej gminy. Zawody organizują Animator 
sportu Andrzej Okuniewicz i Damian Maj. Zapraszamy.

Andrzej Okuniewicz

Jesienny Turniej Tenisa Ziemnego

Marzenia zostały zrealizowane. Na pięć kolejek przed końcem 
rozgrywek klasy „A” MKS „Cargovia” Kargowa awansowała 
pierwszy raz w historii klubu do klasy okręgowej.
Jest to największy sukces Cargovii w czasie jej 75-letniej 
działalności. Wielkie brawa dla zawodników, z których każdy 
dołożył swoją cegiełkę do tego awansu, i trenera Piotra 
Olejarza, architekta tego sukcesu. Duże brawa dla prezesa 
Andrzeja Okuniewicza i Jacka Płonki oraz członków zarządu za 
wzorową organizację i dobre działania logistyczne w klubie.
Zapisali się oni w historii klubu MKS „Cargovia” i w historii 
miasta i gminy Kargowa. Wielkie uznanie dla włodarzy naszej 

gminy za dotacje finansowe do działalności klubu oraz za 
wzorowe odnowienie i utrzymanie płyty boiska.
W dniu 21 maja, przed meczem ligowym z drużyną Błękitni 
Lubięcin, Prezes Lubuskiego Związku Piłki Nożnej Robert 
Skowron wręczył na ręce kapitana naszej drużyny Dawida 
Szarmacha puchar za awans do klasy okręgowej. Drużynie 
pogratulował awansu Burmistrz Kargowej Jerzy Fabiś. 
Okolicznościową statuetkę wręczył Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Kargowej Łukasz Pokorski. Wśród zaproszonych 
gości na uroczystości obecny był Dyrektor Gminnego 
Centrum Kultury Tomasz Furtak.

Historyczny awans MKS „CARGOVIA” do klasy okręgowej
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Pracownicy Urzędu Miejskiego, GCK, ZSP oraz stowarzyszenia

17 września na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w 
Kargowej odbył się festyn charytatywny na rzecz Pana Sławka 
Lisiewicza z Kargowej, chorującego na ostre zapalenie rdzenia 
kręgowego.
Organizatorzy „Pod Prąd – Grupa Wsparcia Inicjatyw 
Charytatywnych”, zbierali fanty, szukali darczyńców, 
przygotowywali mnóstwo atrakcji, by zebrać jak najwięcej 

pieniędzy dla chorego. 
Zebrano 21 401,36 zł , 4 Euro i żeton do myjni samochodowej. 
Do tego dojdzie jeszcze wpłata za makulaturę i dochód z 
licytacji. 
Wszystkim, którzy włączyli się do organizacji festynu z całego 
serca dziękujemy.

Festyn Charytatywny dla naszego mieszkańca Gminy Kargowa

15 września w Mediatece w Kargowej odbyło się spotkanie 
przedstawicieli stowarzyszeń, klubów sportowych, jednostek 
organizacyjnych, sołtysów oraz osób aktywnych społecznie, w 
celu zaprezentowania własnych pomysłów aktywności 
społecznej w naszej gminie. W spotkaniu uczestniczył 
burmistrz Jerzy Fabiś, zastępca burmistrza Marta Paron oraz 

przewodniczący rady miejskiej Łukasz Pokorski. Mediatorem 
spotkania był radny rady miejskiej Andrzej Wnęk. 
Spotkanie c ieszyło s ię  dużym zainteresowaniem, 
zaplanowano kolejne spotkanie, by wypracować wspólne 
kierunki działań. Szczegóły niebawem.

Spotkanie ze stowarzyszeniami


