
KARGOWA Nr 3/2022 ISSN 2450-8683, nakład: 2 000 egz.

INFORMATOR SAMORZĄDOWY

Życzenia świąteczne

Szanowni Mieszkańcy Gminy Kargowa,
Życzę Państwu, aby nadchodzące Święta Bożego Narodzenia, pomimo złożonej 
codzienności, były chwilą wytchnienia i oderwania się od życiowych trosk.
Niech w Państwa domach nie zabraknie ciepłej, rodzinnej atmosfery, wzajemnej 
życzliwości i radości ze wspólnego spędzania czasu.
Nadchodzący Nowy Rok 2023 niech przyniesie ukojenie i nadzieję na lepsze jutro.
Życzę Państwu przede wszystkim zdrowia, pomyślności i nieustającego optymizmu.

Burmistrz Kargowej
Jerzy Fabiś

Ciąg dalszy na str. 18

6 grudnia do Kargowej przybył Święty Mikołaj, który odwiedził przedszkola i szkołę podstawową. Dzieci pięknie 
zaprezentowały się przed Mikołajem śpiewając piosenki i recytując wiersze w zamian za co Mikołaj odwdzięczył 
się słodkimi podarunkami.
Późnym popołudniem Święty Mikołaj pojawił się jeszcze na Rynku przed ratuszem. Mimo niepogody czekało na 
niego setki dzieci i dorosłych. W obecności wszystkich i ku wielkiej uciesze najmłodszych zapalił ogromną 
choinkę. Dla wszystkich dzieci przybyłych na spotkanie z Mikołajem również znalazły się małe upominki.

Święty Mikołaj w Kargowej
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ROBIMY
SWOJE

Kończący się rok 2022 przejdzie do historii Europy i świata 
jako najtrudniejszy w XXI wieku. Trzeci rok pandemii 
wywołanej wirusem Covid-19, a od 24 lutego wojna na 
Ukrainie, wpłynęły na bieg wydarzeń i spowodowały ogromne 
utrudnienia w funkcjonowaniu kraju. Jako Polacy udzieliliśmy 
największego wsparcia ukraińskim uchodźcom, przyjmując 
ofiary wojny pod swój dach i udzielając pomocy materialnej. 
Wszystkie te czynniki w konsekwencji doprowadziły do 
kryzysu gospodarczego, nie tylko w naszym kraju, ale także w 
Europie. Największa od 25 lat inflacja niszczy gospodarkę, 
wzbudza w ludziach nieufność do wartości pieniądza 
t racącego s i łę  nabywczą .  Wzrost  cen surowców 
energetycznych, paliw, gazu powoduje podniesienie kosztów 
produkcji i w konsekwencji cen towarów i usług. Jednocześnie 
uderza w budżet domowy polskich rodzin.
Również  j ako  gmina  odczuwamy skutk i  k ryzysu 
gospodarczego. Wyższe rachunki za energię elektryczną i gaz 
zmuszają nas do szukania oszczędności w rosnących 
wydatkach. Na koszty energii elektrycznej składają się wydatki 
na oświetlenie ulic na drogach wszystkich kategorii, także na 
bardzo dobrze oświetlonej drodze krajowej, ścieżek 
rowerowych, obiektów edukacyjnych i kultury, parku 
miejskiego, obiektów infrastruktury rekreacyjnej i sportowej. 
W listopadzie rozpoczęliśmy częściowe wyłączanie 
oświetlenia na ścieżkach rowerowych, drogach gminnych, w 
parku, polegające na odcięciu zasilania jednej lub dwóch faz.  
Jako gmina mamy ustawowy obowiązek wygenerowania 10 % 
oszczędności zużycia energii elektrycznej w 2023 roku, w 
stosunku do średniego zużycia w latach 2018-2019 pod 
rygorem nałożenia kar na gminę,  a  w przypadku 
niewywiązania się z zapisów ustawy, w wysokości do 20 
tysięcy złotych. 
W związku z kryzysem węglowym jako gmina włączyliśmy się 
w rządową inicjatywę dystrybucji węgla w gminie. Wcześniej 
wypłaciliśmy ponad 700 rodzinom dodatki węglowe. Od 26 
listopada dwa podmioty gospodarcze sprzedają opał 
uprawnionym mieszkańcom Gminy Kargowa (szerzej w 
artykule Marty Paron  na stronie 4). 

Budżet i inwestycje
Rok 2022 zapisze się w historii gminy jako rekordowy w 
inwestycjach drogowych. Zrealizowaliśmy 5 projektów 
modernizacji dróg - inwestycji za ponad 6 milionów złotych. 
Realizacja zadań nie byłaby możliwa, gdyby nie pozyskane 
środki z różnych źródeł: Polskiego Ładu – droga w Dąbrówce, 
Chwalimiu i ulica Lipowa, z Programu Rozwoju Obszarów 

Wiejskich – droga w Smolnie Wielkim oraz Rządowego 
Funduszu Rozwoju Dróg – droga łącząca Stary Jaromierz z 
Jaromierzem w gminie Siedlec. 
Jednakże najważniejszą inwestycją służącą kargowskim 
rodzinom było powstanie Klubu Dziecięcego. Na początku 
bieżącego roku zakończyliśmy przebudowę pomieszczeń na 
dwóch kondygnacjach w budynku szkoły na ulicy Kościelnej i 
dostosowanie ich do potrzeb wychowania przedszkolnego 
oraz utworzenia Klubu Dziecięcego dla dzieci powyżej 
pierwszego roku życia. Od 15 marca 22 dzieci znalazło 
fachową opiekę pięciu przesympatycznych pań opiekunek. Na 
realizację inwestycji pozyskaliśmy środki z rządowego 
programu Maluch +, a na funkcjonowanie ze środków Unii 
Europejskiej, łącznie około 1,5 mln zł.  W związku z ogromnym 
zapotrzebowaniem społecznym tego rodzaju opieki, w 
porozumieniu z dyrektorem szkoły, zamierzamy od 1 lipca 
uruchomić drugi oddział klubu dziecięcego, stwarzając 
rodzicom możliwość podjęcia pracy, a dzieciom bardzo dobrą 
opiekę i  warunki rozwoju.
Zrealizowaliśmy inwestycje budowy oświetlenia ulicznego w 
Wojnowie, Karszynie i wymiany opraw oświetleniowych w 
Kargowej w ciągu drogi krajowej 32 oraz w ulicach Dolnej, 
Kośc iuszk i ,  Bab imojsk ie j  i  Zamieśc ie  na  ledowe 
energooszczędne. Zakończyliśmy ostatecznie prace przy 
budowie centrum rekreacyjnego dla dzieci i młodzieży na 
stadionie miejskim, budując dojście ze ścieżki rowerowej oraz 
oświetlenie, na które uzyskaliśmy dofinansowanie z Urzędu 
Marszałkowskiego.

Inwestycje w 2023 r.
W projekcie budżetu na 2023 rok, przyjętego przez Komisje 
Rady na wspólnym posiedzeniu 5 grudnia, zaplanowaliśmy na 
realizację inwestycji kwotę 5,4 mln zł dzięki środkom  z 
nadwyżki budżetowej z roku 2022 r. oraz skromnym 
dochodom własnym. Projekt budżetu zakłada wzrost 
wydatków związanych z kosztami energii, gazu, wzrostu płac, 
konieczności remontów obiektów szkolnych na ulicy Szkolnej 
(800 tysięcy zł), zaplanowaliśmy przebudowę kilku dróg, zadań 
o mniejszych wartościach,  od 180 tysięcy do 340 tysięcy tak 
jak np. budowa parkingu przy szkole podstawowej. W 
projekcie budżetu ujęliśmy zadanie przebudowy ulicy 
Strzeleckiej, oczekując na podpisanie umowy z Wojewodą 
Lubuskim na dofinansowanie tego zadania.

Miasteczko rowerowe
Ważną inwestycją dla uczniów kargowskiej podstawówki 
będzie realizacja projektu „Bezpieczni w drodze do szkoły w 
Gminie Kargowa”. Otrzymaliśmy środki finansowe na poprawę 
bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez budowę 
miasteczka rowerowego, gdzie zasady poruszania się po 
drogach będą poznawać  uczniowie szkoły podstawowej. W 
ramach projektu powstanie miasteczko rowerowe na terenie 
szkoły podstawowej, dzisiaj porośniętym drzewami. Ponadto 
zostaną przebudowane i wyniesione przejścia dla pieszych na 
ulicy Piaskowej - naprzeciwko szkoły, na ulicy Kościelnej - koło 
Ośrodka Zdrowia oraz na ulicy Browarnej przy Przedszkolu. 
Planowany koszt realizacji projektu to około 730 tys. zł, w tym 
dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i 
Środowisko wynosi 426 tys. zł. Projekt zostanie zrealizowany 
do końca przyszłego roku.
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Konsultacje nad zadaniami do 
Budżetu Obywatelskiego VIX 
edycji zakończone. Łącznie na 
wszystkie zadania oddano 2204 
głosów, z czego 1759 kart 
uznano za ważne.  
Udział w głosowaniu cieszył się 
dużym zainteresowaniem 
wśród mieszkańców naszej 
gminy.
Pomysły z największą ilością 
ważnych głosów mieszkańców 
zostaną wpisane do projektu 
budżetu Gminy Kargowa na 

2023 rok.
W tym roku mieszkańcy zdecydowali, że w ramach Budżetu 
Obywatelskiego zostaną zrealizowanych następujące 
zgłoszone zadnia:
1. Organizacja festynu rodzinnego na terenie Zespołu Szkolno-
Przedszkolnego  w Kargowej  przy ul. Kościelnej 45 za kwotę 25 
000 zł  (liczba głosów- 365),
2. Turniej piłki nożnej dla dzieci na stadionie miejskim przy ul. 
Sulechowskiej za kwotę 10 000 zł (liczba głosów- 303),
3. Organizacja wystawy prac plastycznych „Mały -Wielki 

Artysta” na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w 
Kargowej  przy ul. Browarnej 3 za kwotę 25 000 zł (liczba 
głosów- 224),
4. Organizacja zajęć dla dzieci na sali w szkole w Smolnie Wielkim 
za kwotę 25 000 zł (liczba głosów- 168),
5. „Gmina Kargowa przyjazna dla każdego”. Zadanie realizowane 
będzie w Gminnym Centrum Kultury w Kargowej przy ul. 
Browarnej za kwotę 25 000 zł (liczba głosów- 152),
6. Festyn rodzinny „Powitanie wakacji” w Wojnowie za kwotę 25 
000 zł (liczba głosów – 150),
7. Warsztaty rozwojowe dla kobiet „Pokochaj Siebie- zawsze 
jest czas na zmianę”  w Karszynie. Zadanie może być częściowo 
zrealizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego (liczba 
głosów- 129).

Budżet Obywatelski ma na celu pobudzić aktywność 
obywatelską, która przyczyni się do pozytywnego rozwoju 
Gminy Kargowa  oraz zwiększyć udział mieszkańców w 
projektowaniu lokalnych wydatków. Tegoroczna edycja cieszyła 
się dużym zainteresowaniem. Dziękujemy mieszkańcom za 
wszystkie zgłoszone propozycje zadań oraz za udział w 
głosowaniu.  

Magdalena Żurawiecka

Budżet Obywatelski na 2023 rok  – wybrano zadania

Projekty techniczne i hala sportowa
Rokrocznie w konsultacji z radnymi przygotowujemy nowe 
projekty techniczne na zadania inwestycyjne. W tym roku 
wyjęliśmy z szuflad i skierowaliśmy do realizacji 14 projektów. 
Dlatego w roku 2023 na kolejne projekty zaplanowaliśmy 
kwotę 200 tysięcy zł, m.in.  na dokumentację remontu dworca, 
dróg oraz kwotę 400 tysięcy na dokumentację budowy szatni 
piłkarskiej i hali sportowej. Wolę zlecenia opracowania 
projektu budowy hali sportowej wyrazili radni podczas 
głosowania.  W wyniku dyskusj i  z  grupą radnych, 
przedstawieniu szeregu argumentów „za i przeciw” w sprawie 
przygotowania kompleksowego projektu hali sportowej, 
łącznie z szatnią, jednocześnie ryzyka związanego z brakiem 
gotowości dokumentacyjnej do uzyskania pozwolenia na 
budowę do końca przyszłego roku, zdecydowaliśmy  zlecić 
opracowanie zadań inwestycyjnych, oddzielnie szatni i hali 
sportowej. Zamierzamy w jednym przetargu wyłonić 
wykonawcę projektu szatni i hali sportowej, z różnymi 
terminami realizacji projektów i uzyskania pozwoleń na 
budowę. Przewidujemy, że problemem będzie przebiegająca 
nad działką inwestycyjną pod projektowany obiekt hali linia 
średniego napięcia, którą trzeba będzie skablować. Po szeregu 
konsultacjach, w wyniku kompromisu z radnymi zlecimy 
opracowanie projektu hali sportowej, dokumentacji 
architektoniczno-budowlanej z pozwoleniem na budowę, ale 
bez rozwiązań konstrukcyjnych i szczegółowego kosztorysu, 
który z upływem czasu i ewentualnymi zmianami w prawie 
budowlanym i tak się zdezaktualizuje. W ten sposób 
z a o s zc zę d z i my s p o ro  p i e n i ę d z y,  z wa ż y ws z y,  że 
przygotowujemy projekt na przysłowiową półkę. Moim 
zdaniem Kargowej nie stać w najbliższych latach na tak 
kosztowną inwestycję, zważywszy na wartość budowy hali 
sportowej, sięgający być może kwoty 20 mln zł. W kwestii 
szatni piłkarskiej, to wielkość obiektu i jednocześnie 
wymagania funkcjonalności określają przepisy piłkarskiej 

centrali. Koszt budowy typowej szatni spełniającej warunki dla 
rozgrywek drużyn klasy okręgowej może oscylować w 
okolicach 1 mln zł.  Priorytetem jest szatnia, na którą nas stać! 
Warto dodać, że kolejność celów inwestycyjnych określili 
mieszkańcy podczas przygotowywania strategii rozwoju 
gminy, w której infrastruktura sportowa, w dokumencie 
przyjętym uchwałą Rady Miejskiej we wrześniu bieżącego 
roku, znalazła się na 15 miejscu.

Oczyszczalnia ścieków
W związku z drastycznie rosnącymi kosztami wszystkich 
inwestycji budowa nowej oczyszczalni coraz bardziej się od 
nas oddala, dlatego wracamy do rozmów z gminami Wolsztyn i 
Siedlec, aby nasze ścieki wysyłać do Wolsztyna. W tej sprawie 
odbyło się kilka rozmów, w wyniku których wspólnie 
podjęliśmy decyzję o zleceniu opracowania koncepcji budowy 
kolektorów przesyłowych i przepompowni oraz oszacowania 
kosztów inwestycji, a także podziału zadań  miedzy gminy. 
Wolsztyńska oczyszczalnia, przyjmująca dobowo ponad 
6 tysięcy m3 ścieków, będzie modernizowana, stąd władze 
Wolsztyna zainteresowane są zwiększeniem  przyjęcia 
ścieków z Siedlca i Kargowej w celu poprawy rentowności .

Kanalizacja Wojnowa
Przygotowujemy się do inwestycji budowy kanalizacji w 
Wojnowie. Zleciliśmy przygotowanie Programu funkcjonalno-
użytkowego, dokumentu niezbędnego do ogłoszenia 
przetargu na realizację  zadania. Otrzymaliśmy wsparcie 
rządowe z Polskiego Ładu w wysokości 5,7 mln zł. Ścieki 
zostaną odprowadzone do oczyszczalni w Babimoście. 
Inwestycja będzie realizowana w formule „zaprojektuj i 
wybuduj”, która może się rozpocząć najwcześniej w przyszłym 
roku. Wcześniej ustal imy z mieszkańcami warunki 
przyłączenia do sieci, a w ślad za tym zaproponujemy 
podpisanie umów, dokumentów koniecznych do przetargu.

Jerzy Fabiś
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W ramach obchodów 104. rocznicy odzyskania niepodległości 
jak co roku włodarze oddali hołd żołnierzom walczącym o 
niepodległość.
Główne uroczystości skupiły się pod Pomnikiem Bohaterów 
Powstania Wielkopolskiego na Placu Berwińskiego w 
Kargowej. Odśpiewano hymn państwowy, po czym burmistrz 
Jerzy Fabiś zaprezentował krótką historię związaną ze 
świętem.

Uczniowie klas 1 i 3 Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w 
Kargowej przedstawili patriotyczną inscenizację słowno-
wokalną, a delegacje oddały hołd, składając pod pomnikiem 
kwiaty oraz płonące znicze.
W uroczystości uczestniczyli również: Wicestarosta Powiatu 
Zielonogórskiego Tadeusz Pająk oraz Radny Powiatu 
Zielonogórskiego Dariusz Wróblewski, przewodniczący rady: 
radni, sołtysi, ks. wikariusz Artur Grześko oraz przedstawiciele 
jednostek organizacyjnych: Zespołu Szkolno-Przedszkolnego, 
Gminnego Centrum Kultury, Ośrodka Pomocy Społecznej w 
Kargowej, Domu Dziennego Senior +, Kargowskiego 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku, firmy WOKAR, Ubojni Drobiu 
Kul-Drób, Ubojni Drobiu Brychcy, Banku Spółdzielczego 
Kożuchów Oddział w Kargowej, Banku Spółdzielczego Siedlec 
Filia Kargowa, Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., 
Związku Emerytów i Rencistów.
Dziękujemy ZS-P w Kargowej oraz OSP w Kargowej za 
wystawienie pocztów sztandarowych.

Marzena Zewar

Obchody 104. rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Rzeczpospolitą Polską

Od końca listopada mieszkańcy 
G m i n y  K a r g o w a  m o g ą 
zaopatrywać się w węgiel 
kamienny na preferencyjnych 
warunkach.  Każda osoba 
fizyczna, która spełnia warunki 
uprawniające do dodatku 
węglowego jest jednocześnie 
uprawniona do zakupu węgla. 
Węgiel jest sprzedawany po 
2.000,00 zł brutto za 1 tonę, 
zarówno tzw. „groszek”, jak i 

„orzech”. Gmina podpisała umowy na dystrybucję węgla z 
dwiema firmami - Gorzelnią Rolniczą Stanisław Szukalski w 
Kargowej oraz ze spółką GOP-ROL sp. z o.o. w Jaromierzu. Z 
obu tych  punktów można odbierać węgiel po wcześniejszym 
opłaceniu faktury w Urzędzie lub w banku. 
Ministerstwo Aktywów Państwowych wprowadziło limity 
zakupu dla jednego gospodarstwa domowego i początkowo 
można było zakupić węgiel w ilości 1,5 tony do dnia 31 grudnia 
2022 r. i 1,5 tony od dnia 1 stycznia 2023 r. 3 grudnia 2022 r. 
weszła w życie zmiana przepisów, które umożliwiają 

p r z e n i e s i e n i e  n i e w y ko r z y s t a n e g o  w 1 .  o k re s i e 
zapotrzebowania na następny okres (od 1 stycznia 2023 r.).
Nowelizacja zakłada, że w przypadku gdy do dnia 31 grudnia 
2022 r. nie dokonano zakupu paliwa stałego albo dokonano 
zakupu paliwa stałego w ilości mniejszej niż 1 500 kg, to 
niewykorzystana ilość paliwa stałego powiększa limit na 2. 
okres. Tym samym mieszkaniec, który w 1. okresie złoży 
wniosek na mniejszą ilość węgla niż maksymalna (np. 1 000 
kg), będzie mógł ująć w przyszłorocznym wniosku tę 
niewykorzystaną cześć limitu (w podanym przypadku 500 kg; 
czyli jego wniosek będzie dotyczył 1 500 kg, powiększonych o 
500 kg). Zmiana ta będzie dotyczyć również zakupów 
dokonanych przed wejściem w życie zmiany rozporządzenia, a 
więc będzie jednoznacznie korzystna dla mieszkańców, którzy 
wnioskowali o mniejszą ilość węgla niż 1 500 kg.
Wnioski o zakup węgla można składać na bieżąco. Druk 
wniosku dostępny jest na stronie www.kargowa.pl lub do 
pobrania w Urzędzie Miejskim  pok. nr 8.

Marta Paron

Sprzedaż węgla dla gospodarstw domowych
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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 i stworzenia wspólnego kalendarza imprez. 
Spotkanie cieszyło się dużym zainteresowaniem, dlatego 
dyrektor GCK Tomasz Furtak podjął inicjatywę organizacji 
kolejnych spotkań.

Marzena Zewar

Spotkanie przedstawicieli stowarzyszeń

W 2008 r. Pan Grzegorz 
Lisiewicz założył „Zakątek 
Rzeźbiarsk i”  w Obrze 
Dolnej. Od tamtego czasu  
przyjaciele rzeźbiarze z 
w o j .  l u b u s k i e g o , 
wie lkopo lsk iego  oraz 
śląskiego spotykali się na 
wspó lnych  p lenerach 

rzeźbiarskich. 
Jak wspomina Pani Dorota – żona Pana Grzegorza, 
natchnienia do rzeźbienia dostał w 2005 r. podczas wycieczki 
nad Dunajcem. Od tamtej pory poświęcił się całkowicie pasji, 
tworząc ręczne dzieła z drewna.
Ostatnią rzeźbę wykonał z łóżka z pomocą żony i syna dla 
kurkowego bractwa. Pozostałe 22 prace zostały przekazane 
na rzecz mieszkańców dla Burmistrza Kargowej. Niestety w 
2015 r. przegrał walkę z chorobą. 

W tym roku 22 października odbył się plener rzeźbiarski w 
Obrze Dolnej, zorganizowany przez Engelberta Weimanna i 
Michała Zielonkę, dedykowany pamięci założyciela 
“Rzeźbiarskiego zakątka” Grzegorza Lisiewicza. 
Kilkunastu rzeźbiarzy ze Śląska, Kujaw, Saksonii oraz 
Lubuskiego tworzyli, jak przed laty z Panem Grzegorzem. 
Plener muzycznie wzbogaciły występy kilkoro członków 
zespołów Kargowiacy i z Kolska oraz solistów, rodzimych 
talentów, radnych Mirosławy Koziołek i Andrzeja Wnęka oraz 
Michała Zielonki. Słowa podziękowania należą się 
rzeźbiarzom, pod dowództwem Engelberta Weimanna, 
Sołtysowi – radnemu Michałowi Zielonce i jego drużynie oraz 
współorganizatorowi Andrzejowi Wnękowi.
Prace można podziwiać w “Rzeźbiarskim zakątku” Grzegorza 
Lisiewicza w Obrze Dolnej.

Marzena Zewar

Plener pamięci Grzegorza
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Rok przedszkolny zaczął się bardzo intensywnie. Odwiedzają 
nas aktorzy ze swoimi spektaklami, przyjeżdżają muzycy z 
Lubuskiego Biura Koncertowego oraz uczestniczymy w 
różnorodnych warsztatach. Spotkanie „Zębowej szkółki” 
uświadomiło, zarówno najmłodszym, jak i starszym 
przedszkolakom, jak ważna jest higiena jamy ustnej.  Każda z 
grup przedszkolnych uroczyście obchodziła Święto 
Niepodległości, zapalając znicz pod pomnikami bohaterów 
walczących o Polskę, co było bardzo ważną lekcją patriotyzmu. 
Dzieci nowo przyjęte od września do przedszkola uroczyście 
zostały „Pasowane na Przedszkolaka”, co dało nam możliwość 
wspólnego świętowania tego dnia z rodzicami naszych 
podopiecznych. 

Karolina Żmudzka

Wieści z Przedszkola

Dzień Języków Obcych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w 
Kargowej  był świetną  okaz ją  do zaprezentowania 
umiejętności naszych zdolnych uczniów, którzy przy pomocy 
nauczycielek języków obcych, pań: Anny Dulat, Hanny 
Nowackiej oraz Moniki Pokorskiej zorganizowali wspaniałe 
przedstawienie. To niecodzienne wydarzenie rozpoczęło się 
od pięknego widowiska teatralnego, któremu towarzyszyła 
wspaniale przygotowana scenografia. W drugiej części 
artystycznego przedstawienia uczniowie klas V-VIII 
rywalizowali w krótkim programie muzycznym. Pierwsze 
miejsce zdobyła klasa VIII d, drugie VIII b.  Brawa dla 
zwyc ięzców,  uczestn ików,  a  także  nauczyc ie l i  i 
wychowawców.

Paulina Grzesiuk

Dzień Języków Obcych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kargowej
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Święto Niepodległości 

„Obchodzimy dziś niezwykłą uroczystość. 11 listopada 
1918 roku Polska po 123 latach niewoli wyzwoliła się spod 
zaborów…” to słowa rozpoczynające upamiętniający 
odzyskanie niepodległości apel, który odbył się w szkole 10 
listopada. Tego dnia uczniowie wspólnie z nauczycielami 
świętowali obchody Narodowego Święta Niepodległości.
Uroczystą akademię przygotowali członkowie Małego 
Samorządu Uczniowskiego w asyście uczniów klasy I a oraz 
starszych kolegów i koleżanek z klasy III b. Po apelu 
delegacja MSU udała się pod Pomnik Bohaterów Powstania 
Wielkopolskiego, gdzie przed władzami miasta i 
zaproszonymi gośćmi zaprezentowała krótki występ. Na 
zakończenie uczniowie wraz delegacją władz szkoły oddali 
hołd bohaterom, składając pod pomnikiem kwiaty i 
zapalając znicz.
Opiekunki MSU: Dominika Krzystek, Małgorzata Malicka-
Kurzak, Alicja Chełska.

Zbigniew Michalski

Na przełomie września i października z okazji 48. Biesiady 
Koźlarskiej w Zbąszyniu odbył się konkurs plastyczny: 
„Kontynuujemy tradycję”. Hasło przewodnie VIII edycji: „Tu 
tradycja wodzi rej!”
Organizatorami byli: Biblioteka Publiczna w Zbąszyniu oraz 
Lokalna Grupa Działania Regionu Kozła. Celem konkursu 
było m.in. popularyzowanie wśród dzieci i młodzieży 
szkolnej kultury ludowej, odwoływanie się do dziedzictwa 
kulturowego Regionu Kozła. Z naszej szkoły wpłynęło 28 
pięknych prac. Laureatami konkursu zostali: Dorota 
Kaczmarek i Michał Gołek z klasy I c. Nagrody wręczono w 
sobotę w bibliotece w Zbąszyniu. Każdy uczestnik konkursu 
otrzymał dyplom oraz nagrody. Serdecznie gratulujemy!
Na terenie naszej szkoły konkurs w klasach I-III 
koordynowała pani Maja Lachnicka.

Zbigniew Michalski

Region Kozła – wyniki konkursu plastycznego 

Dzięki dofinansowaniu z budżetu państwa uzyskanemu 
przez Gminę Kargowa w ramach programu Ministerstwa 
Edukacji i Nauki pn. „Poznaj Polskę” udało się zorganizować 
dwie wycieczki do Międzyrzeckiego Rejonu Umocnionego – 
Muzeum Fortyfikacji i Nietoperzy w Pniewie oraz zespołu 
poklasztornego opactwa cysterskiego w Gościkowie-
Paradyżu. W wycieczkach, które odbyły się w dniach 11 i 19 
października 2022 r. wzięło udział blisko 140 uczniów 
Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Kargowej.
Pogoda dopisała, dzieci były bardzo zainteresowane 
zabytkami i atrakcjami, kupiły wiele pamiątek w sklepikach, 
zajadały się pysznymi naleśnikami. Głosami większości 
największe emocje wzbudził przejazd wozem bojowym po 
terenie MRU. 
Dofinansowanie z budżetu państwa w ramach programu 
„Poznaj Polskę” wyniosło 7.705,50 zł.

Uczniowie z Kargowej „Poznają Polskę” 
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1 października 2022 roku odbyła się w Wojnowie VIII już 
edycja „Biesiady Rybackiej”. Impreza jak co roku cieszyła się 
ogromnym zainteresowaniem. Mimo niepogody przyciągnęła 
wielu uczestników – ok. 400 osób, w tym mieszkańców wsi 
oraz ościennych miejscowości, jak również wczasowiczów.
Biesiada została zorganizowana  na terenie Gospodarstwa 
Rybackiego „Rybacka Chata” przez stowarzyszenie „Wojnowo 
Pe r s p e k t y w ą  Tu r y s t yc z n ą  Z i e m i  K a rg o w s k i e j  – 
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Lokalnego” przy ścisłej 
współpracy z Państwem Kozów oraz przy dużej pomocy 
mieszkańców wsi. 
W przygotowaniach – przy wstępnej obróbce ryb, 
przyrządzaniu potraw do degustacji oraz ekspozycji i podaniu 
gotowych produktów, jak również przygotowań technicznych 
– brało udział ponad 20 osób.
Goście imprezy degustowali przyrządzone według starych 
receptur wyśmienite potrawy rybne. Serwowane były: flaczki 
z suma, ryba w occie, ryba w pomidorach, paprykarz 
wojnowski, kotleciki rybne oraz szeroki wybór ryby smażonej. 
Ponadto w tym roku menu zostało wzbogacone o krokiety i 
pierogi.
Dania zostały przygotowane z ponad 300 kg różnego gatunku 

ryb, takich jak: sandacz, sum, leszcz, płoć, szczupak, karaś, lin. 
Dla osób niebędących smakoszami ryb były też przygotowane 
kiełbaski z grilla oraz pajda z domowym smalcem i ogórkiem. 
Mieszkańcy Wojnowa, jak co roku, popisali się swoimi 
pysznymi domowymi ciastami.
Na dzieci czekało mnóstwo atrakcji przygotowanych przez 
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Wojnowie, a za udział w nich 
każde dziecko zostało wyróżnione nagrodami. I chociaż 
pogoda nie rozpieszczała, wszyscy bawili się wyśmienicie.
Muzyczną oprawę zapewniła Pani Tetiana – ukraińska 
flecistka – oraz zespół „Kargowiacy”.
Organizacja imprezy ma na celu promowanie bogatej historii 
wsi Wojnowo oraz kultywowanie jej tradycji rybackich, jak 
również umożliwienie poznania i docenienia walorów 
przyrodniczych i kulturowych Wojnowa.
Zarząd Stowarzyszenia dziękuje wszystkim obecnym na 
biesiadzie oraz osobom, które uczestniczyły w jej 
przygotowaniach.
Organizacja Biesiady została dofinansowana z budżetu Gminy 
Kargowa.

Zarząd Stowarzyszenia

Biesiada Wojnowska 2022 

Gmina Kargowa już po raz dwunasty przystąpiła do 
Programu NFOŚiGW dotyczącego usuwania azbestu. 
Program obejmował demontaż wyrobów zawierających 
azbest, zabezpieczenie, załadunek, transport i utylizację 
falistych płyt azbestowo-cementowych.
Azbest zdemontowano z 8 nieruchomości, a z 18 
nieruchomości odebrano płyty złożone już przez 
właścicieli.  
Na terenie Gminy Kargowa w roku 2022 unieszkodliwiono 
wyroby zawierające azbest w ilości 58,54 Mg. 

Koszt całkowity utylizacji wyniósł 49.805,49 zł, natomiast 
koszt kwalifikowany - 40.978,00 zł.
Zadanie zostało dofinansowane przez Narodowy Fundusz 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w 
kwocie 9.834,72 zł, przez Wojewódzki Fundusz Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze w 
kwocie 6.556,48 zł oraz przez Gminę Kargowa w kwocie 
33.414,29 zł.

Elwira Wawrzyniak

Usuwanie azbestu w Gminie Kargowa w 2022 roku

W dniu 6 października 2022 r. w ,,MAMMOBUSIE'' w Kargowej 57 mieszkanek gminy w wieku 50 – 69 lat wykonało bezpłatne 
profilaktyczne badania mammograficzne.
W mobilnej pracowni badania wykonane zostały przez Niepubliczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej 
“DIAGNOSTYK” z Zielonej Góry. 

Elwira Wawrzyniak

Badam się, więc mam pewność
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Małżonkowie z Gminy 
K a r g o w a  o b c h o d z i l i 
doniosłe jubileusze 50-
lecia, 55-lecia, 60-lecia 
oraz 65-lecia pożycia 
małżeńskiego. Z tej okazji 
w dniu 19 października 
2022 roku w Gminnym 
C e n t r u m  K u l t u r y  w 

Kargowej odbyło się uroczyste spotkanie.

50-lecie pożycia małżeńskiego obchodzili:
1. Państwo Krystyna i Bolesław Baśniakowie
2. Państwo Wanda i Leszek Małaszewscy
3. Państwo Jadwiga i Romuald Olejczukowie
4. Państwo Halina i Ignacy Pacynowie
5. Państwo Krystyna i Henryk Rusieccy
6. Państwo Janina i Klaus Walkowiakowie

55-lecie pożycia małżeńskiego obchodzili:
1. Państwo Anna i Jan Aleksandrowiczowie
2. Państwo Zofia i Henryk Dominowie
3. Państwo Anna i Jan Eckertowie
4. Państwo Maria i Edward Skórowie
5. Państwo Władysława i Ryszard Wnękowie

60-lecie pożycia małżeńskiego obchodzili:
1. Państwo Stanisława i Alfons Mały

2. Państwo Róża i Henryk Skraburscy
3. Państwo Czesława i Joachim Szymczakowie

65 rocznicę ślubu obchodzili Państwo Helena i Alfons 
Napierałowie.

Szacownych Jubilatów powitali przedstawiciele władz 
samorządowych: Burmistrz Kargowej – Jerzy Fabiś oraz 
Przewodniczący Rady Miejskiej w Kargowej – Łukasz Pokorski. 
W spotkaniu uczestniczyli także: w imieniu Starosty 
Zielonogórskiego Pani Anna Łagoda – Naczelnik Wydziału 
Edukacji i Sportu, Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w 
Kargowej – Pani Arleta Augustyniak oraz pracownicy Urzędu 
Miejskiego w Kargowej.
Uroczystość ta była okazją, aby zatrzymać się, pomyśleć i 
spojrzeć wstecz na to, co udało się przeżyć i osiągnąć. 
Jubilatom i gościom towarzyszyły wielkie emocje i wzruszenie.
Burmistrz Kargowej w imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej 
Polskiej udekorował Jubilatów, świętujących 50 rocznicę 
ślubu „Medalami za Długoletnie Pożycie Małżeńskie”.
W dowód wielkiego uznania i szacunku wszystkim Dostojnym 
Jubilatom wręczono także listy gratulacyjne oraz kwiaty. 
Miłym akcentem był występ pracownika Gminnego Centrum 
Kultury Pana Aleksandra Wróblewicza, który wykonał utwór 
pt. ,,Kochać – jak to łatwo powiedzieć'' z repertuaru Piotra 
Szczepanika. Oprawę muzyczną spotkania zapewnił zespół 
Kargowiacy.

Katarzyna Antoniewicz

Jubileusze Pożycia Małżeńskiego
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17 października 2022 r. w Bibliotece Publicznej w Kargowej 
podczas uroczystej sesji Rady Miejskiej powiększył się poczet 
Honorowych Obywateli Kargowej. Burmistrz Kargowej Jerzy 
Fabiś złożył na ręce Profesora Michała Kobusiewicza akt 
nadania tytułu Honorowego Obywatela Gminy Kargowa oraz 
okolicznościowy medal. Uchwała została podjęta jeszcze w 
2020 r., ale ze względu na obostrzenia epidemiczne sesja nie 
mogła odbyć się we właściwym terminie. W uroczystości 
uczestniczyli także najbliżsi współpracownicy Pana Profesora.
Prof. Michał Kobusiewicz związany jest z Kargową od ponad 
40 lat, czyli od czasu, kiedy zaczął  nadzorować prace 
wykopaliskowe na terenie naszej Gminy. Efektem prac 
archeologicznych w okolicach Kargowej jest publikacja 
książkowa pt.: „Region Wojnowo. Arkadia łowców i zbieraczy.”
Przybliżmy zatem sylwetkę Prof. Michała Kobusiewicza.
Profesor dr hab. Michał Kobusiewicz, światowej klasy 
archeolog i prahistoryk, specjalizujący się w najstarszych 
okresach pradziejów – epoce kamienia, wybitny znawca  
technologii produkcji narzędzi kamiennych oraz życia 
społeczności pradziejowych, swoje badania prowadził w 
Polsce, Niemczech, Francji, Libanie,  Afryce (Egipt, Sudan, 
Botswana, Tanzania) i USA. Początkowo zawodowo związany 
z Muzeum Archeologicznym w Poznaniu, gdzie został 
zatrudniony w 1959 (jeszcze jako student).

Od 1965 roku, do chwili formalnego przejścia na emeryturę w 
2009 roku, związany zawodowo z Instytutem Archeologii i 
Etnologii Polskiej Akademii Nauk (gdzie przechodził przez 
kolejne etapy kariery naukowej), w którym przez blisko 30 lat 
(od 1982 do 2010 roku) kierował jego Poznańskim Oddziałem. 
Jednocześnie Profesor Michał Kobusiewicz był wieloletnim 
wykładowcą na Uniwersytecie Poznańskim i Uniwersytecie 
im. Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz profesorem Centre 
National de la Recherche Scientifique w Paryżu.
Pod jego opieką powstało kilkadziesiąt prac magisterskich i 
dysertacji doktorskich, spośród jego uczniów wywodzi się 
kilku profesorów. Przez lata brał udział w pracach 
amerykańsko-polskiej  misji badawczej Combined Pregistoric 
Expedition - największej i najdłużej działającej na świecie 
ekspedycji prehistorycznej, skupiającej interdyscyplinarny 
zespół naukowców z wielu państw, działającej na terenie 
Egiptu, Sudanu i Etiopii (przez ostatnie 4 lata poprzedzające 
przejście na emeryturę kierował tą misją). Profesor 
Kobusiewicz jest autorem i współautorem ponad 200 
publikacji naukowych, w tym kilku monografii książkowych, 
licznych artykułów (głównie w językach konferencyjnych) oraz 
prac popularnonaukowych.
W ciągu ponad 60 lat pracy zawodowej Profesor Michał 
Kobusiewicz prowadził badania naukowe w  wielu miejscach  
Polski i Świata. Ale miejscem, z którym związał się szczególnie i 
któremu jest nieprzerwanie wierny od  ponad 50 lat, są 
położone nad Obrą tereny dzisiejszej Gminy Kargowa. Tu po 
wcześn ie j sze j  kwerendz ie  w arch iwach Muzeum 
Archeologicznego w Poznaniu, wyposażony w archiwalną 
mapę  niemieckiego  archeologa amatora Otto Dobrinta 
(przedwojennego nauczyciela z Wielkiej Wsi) pozyskaną w 
Muzeum w Poczdamie, latem 1968 roku swoją przygodę 
n a u k o w ą  r o z p o c z ą ł  n a  t y m  t e r e n i e  o d  b a d a ń 
powierzchniowych w Wojnowie. Jak pisał w swoich 
wspomnieniach (Kobusiewicz 2019): … Zamieszkaliśmy w 
wielkiej stodole u jednego z gospodarzy. Spaliśmy na sianie. 
Rano, jeszcze oszołomieni aromatem siana, wychodziliśmy na 
zewnątrz i gotowaliśmy na kuchence spirytusowej wodę na 
herbatę i gotowaliśmy jajka. Potem ruszaliśmy w teren. O 

używaniu samochodu do badań wówczas 
nikomu się nie śniło… Środkami lokomocji były 
motocykle i autostop. Już pierwszego dnia po 
przyjeździe znaleźliśmy krzemienie przy płocie 
ogrodu pani Janeczkowej. Dzięki podjętym 
regularnym badaniom okazało się, że jest to 
bardzo bogate stanowisko późno paleolityczne. 
Przez dziesięć dni udało się zidentyfikować 
sporo stanowisk.
W 1969 podjęte zostały już regularne badania 
wykopaliskowe na wielofazowym stanowisku w 
Smolnie Wielkim. W ciągu następnych 20 lat, 
n i e m a l  ro k ro c z n i e ,  P ro f e s o r  M i c h a ł 
Kobusiewicz prowadził regularne badania na 
kilkunastu stanowiskach archeologicznych, w 
tym regionie: w Smolnie Wielkim, Linach, 
Wojnowie, Chwalimiu, Kargowej.

cd. na str. 11
      

Mamy ósmego Honorowego Obywatela Kargowej
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Pani Helena Napierała mieszkanka Kargowej – emerytowana 
nauczycielka – realizuje swoją pasję pisząc wiersze, które 
dotyczą zarówno samej Kargowej, jak i okolic miasta oraz 
różnych miejsc w Gminie. 
Pani Helena dostarczyła do Urzędu kilka swoich utworów. 

Dwa z nich zamieszczamy w naszym biuletynie. Cieszy nas 
fakt, że mieszkańcy myślą o swoim mieście, doceniają jego 
uroki, a swoje uczucia wyrażają w różny sposób, także w 
formie literackiej. 

Marzena Zewar

Wiersze Pani Heleny Napierały

Jest w naszym parku 
drzewo,
okaz nieziemskiej urody,
świadectwo zaklętej potęgi
nieujarzmionej przyrody.

W jego liści gęstwinie
igrają promienie słońca,
budząc w nas szczere 
zdziwienie,
wręcz podziw bez końca.

Jest piękny, rozłożysty,
ogromny, kolos istny,

to nasze stare drzewo,
ten buk czerwonolistny.

Nie potrzebuje pochwał
głoszonych czczym 
językiem,
przemawia swoim pięknem,
sam sobie jest pomnikiem.

Przystaję pod tym drzewem
i słucham jego szumu,
i czasem mi się zdaje,
że uczy nas rozumu.

Małe, ciche jeziorko
leży wśród pięknych lasów,
zadziwia swą urodą –
niezwykłą krasą.

Wokół małe pagórki, 
na nich ślad bzu, winorośli, 
miejsce takie cudowne –
ciszą ugości.

Soczysta zieleń lasu 
lustrzy się w wód głębinie, 

jest jakby świadkiem czasu –
co wartko płynie.

Kiedyś tu było gwarno,
dzisiaj spokój i cisza,
małe urocze jeziorko –
raj dla przybysza.

Patrzę na taflę wody,
myśli me wiersze piszą.
Patrzę, podziwiam to miejsce – 
czaruje ciszą.

Buk czerwonolistny Jeziorko Zacisze

25 czerwca w Kalsku odbyła się VII edycja konkursu 
kulinarnego dla KGW „Bitwa Regionów”. Nasze Koło zajęło 
wówczas I miejsce w powiecie zielonogórskim za potrawę 
“kiszka kargowska” i zakwalifikowało się do etapu 
wojewódzkiego.
19 listopada br. w Bobowicku w etapie wojewódzkim Koło z 

Kargowej ponownie stanęło na podium, zajmując tym razem II 
miejsce.
Gratulujemy, jesteśmy dumni i dziękujemy za promowanie 
naszej Gminy!

Marzena Zewar

Nasze kargowskie „Lubuszanki” w konkursie kulinarnym „Bitwa Regionów”

Na szczególną uwagę zasługuje systematyczne przebadanie i 
opublikowanie pierwszego na ziemiach Polski stanowiska  
tzw. kultury hamburskiej - pierwszych osadników na Niżu 
Polski po wycofaniu się lądolodu w Linach, a później kolejnego 
w Wojnowie.
Lata pracy w okolicach Kargowej zaowocowały licznymi 
kontaktami z lokalnymi mieszkańcami. W czasie prywatnych i 
służbowych wizyt obowiązkowym punktem jest krótka 
przechadzka po kargowskim rynku, spacery po łąkach i lasach 
Wojnowa oraz Smolna Wielkiego. Pan Profesor nie zapomina 
też o licznych znajomych, przyjaciołach i dawnych 

pracownikach mieszkających dziś w Chwalimiu, Wielkiej Wsi, 
Wojnowie, Linach, Kargowej. Mieszkańcy okolicznych wsi 
udzielali archeologom pomocy w pracach ziemnych. Strażacy 
niejednokrotnie użyczali motopompy do wypompowania 
wody z odkrywek. Swojemu przywiązaniu do swojej „Małej 
Ojczyzny” i jej mieszkańców dał wielokrotnie  wyraz na 
kartach swoich wspomnień („Moje wspomnienia, z 
archeologią w tle”), które ukazały się jesienią 2019 roku.

Marzena Zewar
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W naszym Klubie dzieci nie mają czasu na nudę. Każdy dzień 
przynosi wiele okazji do świetnej  zabawy i nauki. Poprzez 
udział w  różnego rodzaju zajęciach, dzieci otrzymują wiele 
pozytywnych bodźców do rozwoju. Maluszki biorą udział  
między innymi w zajęciach: taneczno rytmicznych, 
plastycznych, muzycznych, manipulacyjnych, którego 
dowodem jest nasza galeria. 
Jesień to doskonała pora do organizowania zabaw, które 

pełnią funkcje stymulowania 
zmysłu dotyku. Nasz Klub 
również skorzystał z darów, 
które przyniosła nam ta pora 
roku. Dzieci mogły pokonać 
taki tor przeszkód, który 
doskonale pobudza receptory 
znajdujące się w stopach i 
dłoniach. Maluchy doskonale 
poradz i ły sob ie  z  tak im 
wyzwaniem. 
Staramy s ię  ce lebrować 
w a ż n i e j s z e  d l a  d z i e c i 
wydarzenia. Mnóstwo radości przyniosła im zabawa 
andrzejkowa. Jak nakazuje nam  tradycja, nasze pociechy 
miały  okazje ,,poczarować” i powróżyć. Bez wątpienia i u nas 
nie mogło zabraknąć Mikołaja, a że w Klubie są same grzeczne 
dzieci, nie zabrakło również prezentów. 

Agnieszka Dryło

Klub Dziecięcy „Maluch”

1. Budowa drogi gminnej w Starym Jaromierzu - 655 901,36 zł. Odcinek drogi o długości 435 m, poza obszarem 
zabudowanym, do granicy gminy (Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg).

2. Budowa drogi gminnej nr G002004F w Dąbrówce - 489 180,38 zł.  Odcinek drogi relacji Dąbrówka – Karszyn o długości 
280 m. (Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji strategicznych).

3. Budowa ulicy Lipowej w Kargowej - 1 883 578,08 zł. Ulica Lipowa w Kargowej o długości 467 m i szerokości jezdni 6,00 
m wykonana z betonowej kostki brukowej (Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych).

4. Budowa drogi w Chwalimiu wraz z przebudową skrzyżowania - 2 757 351,53 zł. Droga w Chwalimiu o długości 900 m 
wraz z przebudową skrzyżowania z drogą krajową nr 32 (Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji 
Strategicznych).

5. Budowa drogi gminnej w Smolnie Wielkim - 789 464,70 zł. Zadanie dotyczy budowy drogi na odcinku od remizy OSP w 
kierunku wschodnim o długości 400 m z betonowej kostki brukowej (Program Rozwoju Obszarów Wiejskich).

6. Budowa oświetlenia drogowego w Wojnowie - 65 353,85 zł. Montaż 11 słupów oświetleniowych wraz z oprawami na 
osiedlu domków letniskowych.

7. Budowa oświetlenia drogowego w Karszynie - 45 622,87 zł. Montaż 4 słupów oświetlenia ulicznego wraz z oprawami 
typu LED.

8. Adaptacja budynku oświatowego przy ulicy Kościelnej 45 w Kargowej na potrzeby przedszkola - 1 178 671,42 zł. 
Przebudowa części pomieszczeń w budynku oświatowym w celu utworzenia oddziałów przedszkolnych.

9. Adaptacja budynku oświatowego przy ulicy Kościelnej 45 w Kargowej na potrzeby Klubu dziecięcego - 746 641,62 zł. 
Przebudowa części pomieszczeń na parterze budynku oświatowego oraz wyposażenie ich na potrzeby klubu dziecięcego 
(Europejski Fundusz Społeczny i Program Rządowy Maluch+).

10. Plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Kargowej - 141 379,95 zł. Plac zabaw wyposażony w trzy urządzenia 
zabawowe: zjazd linowy, piramida linowa i zestaw zabawowy (Program Rozwoju Obszarów Wiejskich).

11. Budowa terenu rekreacji w Chwalimiu - 115 398,46 zł. Teren rekreacji składający się z urządzeń placu zabaw, urządzeń 
zręcznościowych i siłowni zewnętrznej (Program Rozwoju Obszarów Wiejskich).

12. Rozbudowa terenu rekreacji w Smolnie Wielkim - 153 178,54 zł. Wiata piknikowa o powierzchni około 30 m2 i 
piłkochwyt przy boisku do piłki siatkowej (Program Rozwoju Obszarów Wiejskich).

13. Zagospodarowanie terenu przy skateparku i pumptracku w Kargowej - 181 840,20 zł. Oświetlenie obiektów, chodniki 
oraz elementy małej architektury (Lubuska Baza Sportowa).

14. Dostawa komputerów, laptopów i tabletów - 727 237,50 zł. Dostawa komputerów stacjonarnych typu All in One – 33 
szt., laptopów – 212 szt., tabletów – 10 szt. i pakietów biurowych – 245 szt. (Program Operacyjny Polska Cyfrowa).

15. Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Kargowej - 101 598,00 zł. Modernizacja oświetlenia ulicznego poprzez 
montaż opraw typu LED w ilości 59 sztuk przy ulicach: Babimojskiej, Kościuszki, Dolnej i Zamieście.

Razem: 10 032 398,46  zł

Zestawienie inwestycji w roku 2022
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Realizując część zadania z zakresu „Wspieranie profilaktyki, 
promocji zdrowia i zachowań prozdrowotnych”, w dniach 
11.09-18.09 słuchacze Kargowskiego UTW przebywali w 
Ustroniu na wczasach połączonych z rehabilitacją. W 
wolnym czasie korzystali z walorów krajobrazowych okolicy, 
atrakcji turystycznych, tj. wjazdu wyciągiem na Górę 
Czantorię czy przejażdżki Ustrońską Ciuchcią. 
Zorganizowano wycieczki do Cieszyna, Wisły Kubalonki, 
Istebnej do “Chaty Kawuloka”, na zaporę wodną na jeziorze 
Czerniawskim, na skocznię narciarską im. Adama Małysza. 
W drodze powrotnej zwiedzono Pałac w Pszczynie - dawną 
rezydencję magnacką. 
W ramach realizacji zadania, w listopadzie słuchacze po raz 
kolejny udali się na basen termalno-solankowy w Tarnowie 
Podgórnym, gdzie aktywnie spędzili czas, korzystając z 
kąpieli i przeróżnych hydromasaży oraz do Babimostu gdzie 
rozegrano kolejny mini turniej w kręgle. Rozpoczęto również 
gimnastykę, którą prowadzi p. Izabela Juchno.
Gimnastyka, wyjazd na kręgle i basen mają na celu 
zachęcenie do aktywności fizycznej i poprawę kondycji 
fizycznej naszych słuchaczy. 
UTW realizuje zadania publiczne również z zakresu „Kultura, 
sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego”. 
Grupa słuchaczy udała się na wycieczkę do Żagania. 
Zwiedzili Muzeum Obozów Jenieckich “Stalag Luft III” oraz 
Pałac Książęcy w Żaganiu. Ostatnim punktem wycieczki był 
spacer po Żagańskiej Starówce, której atrakcję stanowią: 
wysokie pięciometrowe mury miejskie w sąsiedztwie 
dawnego Opactwa Kanoników Regularnych św. Augustyna, 
Kościół św. Piotra i Pawła oraz dawne Kolegium Jezuickie, 
gdzie obecnie mieści się Zespół Szkół Technicznych. 
Wszystkie zadania są realizowane przy współfinansowaniu z 
budżetu Gmina Kargowa.

Anna Balcerak

Podboje Kargowskiego UTW

Nieodpłatna Pomoc Prawna czynna jest w Urzędzie 
Miejskim w Kargowej, przy ul. Rynek 33, w pok. nr 4 w 
poniedziałki: 12.00-16.00 i 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 podać imię i 
nazwisko osoby rezerwującej oraz należy zaznaczyć czy 
rezerwujący chce skorzystać z nieodpłatnej pomocy 
prawnej  lub z nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. 
Odpowiedź w sprawie wyznaczonego terminu wpłynie 
zwrotnie na adres  e-mail, z którego wpłynęła prośba o 
rezerwację.

Potrzebujesz Porady Prawnej?
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Konkurs Literacki "Mała ojczyzna-pogranicza kultur”

Wrzesień zakończył się uroczystym podsumowaniem XXIII 
Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego im. Eugeniusza 
Paukszty "Mała ojczyzna-pogranicza kultur". W tym roku na 
konkurs wpłynęły 74 prace - nie tylko prace z Polski, ale też z 
zagranicy. Galę podsumowującą Konkurs poprzedził, jak co 
roku, wyjazd do Leśniczówki Linie, gdzie  złożono kwiaty 
pod tablicą Eugeniusza Paukszty - patrona Biblioteki. W 
uroczystości wzięły udział władze miasta, Dominik 
Paukszta, laureaci konkursu, zaproszeni goście oraz 
mieszkańcy Kargowej.

Magdalena Mauer

Mediateka Światowid po raz kolejny mogła zorganizować 
spotkanie autorskie Pani Zofii Mąkosy, tym razem w ramach 
promocji II tomu Jej powieści "Makowa spódnica - 
SIOSTRY". Rozmowę z Panią Zofią przeprowadziła nasza 
czytelniczka, członkini Dyskusyjnego Klubu Książki Elżbieta 
Żukowska, która wcieliła się w postać "Szeptuchy". Pani 
Elżbieta Piosik wystąpiła w roli zielarki, która obdarowywała 
wszystkich ziołami. Dziękujemy Pani Zofii za kolejne dzieło, 
życzymy dalszych sukcesów oraz gratulujemy zdobycia 
tytułu KOBIETA ROKU 2022 Województwa Lubuskiego w 
kategorii artystycznej.

Magdalena Mauer

Spotkanie autorskie z Zofią Mąkosą

Piwnica Artystyczna, działająca przy GCK w Kargowej miała 
możliwość wystawienia swoich prac podczas wernisażu w 
Bolesławieckim Ośrodku Kultury – Międzynarodowym 
Centrum Ceramiki.  Zaprezentowano 59 obrazów 
malowanych na płótnie techniką akrylową i olejną.
Rewanżując się, grupa artystów – plastyków z Bolesławca 
została zaproszona do Kargowej gdzie wystawiła podczas 
wernisażu w Mediatece swoje 42 prace, malowane techniką 
akrylową i olejną, batikową i wyklejaną. 
Spotkania cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem, 
dzięki którym GCK w Kargowej rozpoczęło współpracę z 
instytucją kultury z Bolesławca.

Magdalena Mauer

Wernisaż malarstwa UTW w Bolesławcu
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Mijający rok 2022 upłynął pod znakiem szeroko rozumianej 
współpracy Gminnego Centrum Kultury w Kargowej ze 
środowiskiem lokalnym, co przyczyniło się do inicjowania 
ciekawych przedsięwzięć i rozszerzeniem partnerstwa, także z 
zagranicy. I tak we wrześniu przyjechała do Kargowej grupa 
muzyczna Dessert Rose z Holandii, która wystąpiła na 
zakończenie kalendarzowego lata w Sali Widowiskowej GCK. 
Na początku października zrealizowany został projekt 
nawiązujący do tradycji winiarskich w gminie. 
Projekt miał na celu odrodzenie tradycji winiarskich na terenie 
gminy. W tym celu nasadzono winne latorośle przed ratuszem. 
Odbył się konkurs win, nalewek, cydrów i miodów domowej 
roboty. Dofinansowanie pochodziło z Funduszu Małych 
Projektów za pośrednictwem Euroregionu Sprewa-Nysa-
Bóbr.

 W połowie października odbyła się gala wręczenia nagród, 
na której zostały wyświetlone filmy laureatów pierwszych 
miejsc w konkursie filmowym w ramach Festiwalu Kozzi 
Gangsta Film. Nadesłano 49 filmów nagrodzone zostały 
następujące produkcje:
W kategorii „Mój kawałek podłogi:
Miejsce I: Film „Ada” – Zlata Veresniak z Lizbony
Miejsce II: Film „Love Bomb” – Łukasz Pallado z Katowic
Miejsce III: Film „Somniatores” – Krystian Kornel z Warszawy
W kategorii „Film promocyjny”
Miejsce I: „Dwie postacie, dwa parki” – Visit Zielona Góra
Miejsce II: „Emocje, które pobudzą każdego” – Legia Kosz z 
Warszawy
Miejsce III: „Egzekucja Pamięci” – Gabi Bania z Warszawy
Nagrodę publiczności ilością 280 głosów (na 290 oddanych) 
zdobył pan Przemysław Prętki z filmem “Vysoké Tatry – 150 
sekund w raju”.
W trakcie uroczystości zachwycała swym pokazem sekcje 
taneczne GCK Kargowa, które prowadzi Teresa Glapińska oraz 
Paulina Glapińska.
Na zakończenie odbył się spektakl „Przystanek Hollywood” 
Teatru Muzycznego IWIA. Serdecznie wszystkim gratulujemy i 
do zobaczenia w przyszłym roku!

Skrót wydarzeń w Gminnym Centrum Kultury w Kargowej 
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 12 listopada br. odbyła się 2. edycja najbardziej 
prestiżowego tegorocznego wydarzenia z cyklu ,,Chopin w 
Podróży” z udziałem Rossano Sportiello, pianisty z Nowego 
Jorku, który przyleciał do naszego miasta prosto z festiwalu w 
Zurychu. Artysta wystąpił razem z młodym zespołem The 
Epilogue z Zielonej Góry. Spotkanie rozpoczęło się od 
symbolicznego zasadzenie drzewka z udziałem Burmistrza 
Kargowej Jerzego Fabisia, gości z Cottbus, strażaków z OSP 
Kargowa.

Koncert zgromadził liczną publiczność, co stanowi dowód na 
potrzebę organizacji takich muzycznych atrakcji.
Partnerem przy realizacji projektu było stowarzyszenie z 
Cottbus dzięki dofinansowaniu Euroregionu Sprewa-Nysa-
Bóbr, patronat nad wydarzeniem objęła Marszałek 
Województwa Lubuskiego. 

26 listopada odbył się VII Międzynarodowy Dziecięcy 
Festiwal Tańca. Udział wzięło niespełna 200 uczestników. 
Wszystkie zespoły popisały się wielkimi umiejętnościami 
tanecznymi. Jury miało trudny wybór w przyznaniu 
poszczególnych miejsc, jednak po gorących dyskusjach 
wyłoniło zwycięskie zespoły:
I miejsce : zespół Sweet, szkoła tańca Mega Dance
II miejsce : zespół Girls , Studio Tańca i Ruchu Move It
III miejsce: zespół Cheerleaders, Kraina Tańca 
Kat. B:
I miejsce: grupa Animator, GCK Kargowa
II miejsce: grupa Halloween, Mega Dance

III miejsce: grupa Kraina Tańca 3, Kraina Tańca
Kat. C:
I miejsce: Kameleon, GCK Kargowa,
II miejsce: LOL, Tiga
Nagrodę specjalną Puchar Burmistrza Kargowej zdobyła 
grupa Kameleon z GCK Kargowa.
Wielkie gratulacje za zrealizowanie tej wspaniałej imprezy dla 
Pani Teresy Glapińskiej oraz dla tańczących dzieci młodzieży, 
które włożyły w przedsięwzięcie całe swoje serce.
Listopad zakończył się koncertem Czesława Mozila z solowym 
projektem. Wydarzenie odbyło się na sali widowiskowej GCK 
Kargowa i zgromadziła sporą publiczność.

Tomasz Furtak
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W DDS+ w ramach aktywizacji, poprawy kondycji fizycznej i 
psychicznej odbywały się zajęcia ruchowe, malarskie, 
kulinarne, manualne i inne. Seniorzy w DDS+ mają możliwość 
ugotowania ulubionego posiłku, upieczenia ciasta, 
rozwiązywania krzyżówek, przeczytania książki, spędzenia 
czasu z przyjaciółmi. Wspólnie obchodzimy imieniny, 
urodziny czy święta okazjonalne. Nasi seniorzy odwiedzili 
seniorów ze Zbąszynka, gdzie zorganizowano spotkanie nad 
jeziorem w Nądni. W październiku odbyła się I Zbąszynecka 
Senioriada z Łabądkiem, w której udział wzięły nasze 
mieszkanki. Odwiedziliśmy Michała Zielonkę, który zaprosił 
nas na grzybobranie. W ramach odpoczynku, promowania 
a k t y w n o ś c i  r u c h o w e j  i  z d ro w e g o  s t y l u  ż yc i a .
seniorzy odpoczywali w Kołobrzegu. 

 Sabina Kokocińska

Seniorzy w Dziennym Domu „Senior +”

KGW uczy się i bawi
Koło Gospodyń Wiejskich w Kargowej „Lubuszanki” w ramach 
dofinansowania zadania publicznego - Lubuska Odnowa Wsi 
na rzecz rozwoju obszarów wiejskich w województwie 
lubuskim, zorganizowało cykl warsztatów florystycznych. 
dzięki, którym Panie nauczyły się tworzyć własnoręcznie 
kompozycje kwiatowe na Wszystkich Świętych. 
Przy pomocy dofinansowania KGW mogło również 
zorganizować Magiczny Wieczór Andrzejkowy. Spotkanie 
upłynęło na radosnych zabawach i wróżbach, których 
uczestnicy mogli poznać swoją bliższą i dalszą przyszłość. 
Wróżby przeplatane były tańcami oraz zabawami przy 
skocznej muzyce.

Spotkanie międzypokoleniowe
30 września K G W w Kargowej -„Lubuszanki” zorganizowało 
spotkanie pt. „Bądźmy wszyscy razem”. Głównym celem 
zadania była integracja mieszkańców gminy Kargowa z 
uchodźcami z Ukrainy. KGW zakupiło stroje dla grup 
tanecznych z GCK w Kargowej oraz przygotowało 
poczęstunek dla uczestników spotkania. Na scenie 
zaprezentowały się grupy taneczne z GCK, seniorzy oraz 
mieszkańcy gminy pochodzenia ukraińskiego. Nad chorografią 
i oprawą artystyczną czuwały panie Teresa i Paulina 

Glapińskie. Spotkanie przyniosło uczestnikom wiele radości i 
wzruszeń. 
Zadanie zostało sfinansowano ze środków Narodowego 
Instytutu Wolności-Centrum Rozwoju Społeczeństwa 
Obywatelskiego w ramach rządowego Programu Funduszu 
Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030. 
Kwota otrzymanej dotacji na realizację zadania wyniosła 
6000,00zł.

Stowarzyszenie Serce Kargowej
na  Akacjowym Ranczo                                           
Stowarzyszenie Serce Kargowej, realizując zadanie pt. 
„Wszyscy to jedna rodzina”, zorganizowało wyjazd do 
Karszyna na Akacjowe Ranczo. Głównym celem zadania była 
integracja dzieci polsko - ukraińskich z ZSP w Kargowej z 
osobami starszymi. Uczestnicy przeszli ścieżką edukacyjno – 
ekologiczną, gdzie zdobyli wiedzę na temat zwierząt i roślin 
występujących w polskich lasach, segregacji śmieci, 
oszczędzania wody. Zorganizowano konkursy sportowe, 
edukacyjne oraz przejazd bryczką. Spotkanie zakończyło się 
wspólnym pieczeniu kiełbasek przy ognisku, słodkim 
poczęs tunk iem przygotowanym przez  cz łonków 
stowarzyszenia i wspólnym zdjęciem z fotobutki.
Zadanie sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu 
Wolności-Centrum Rozwoju społeczeństwa Obywatelskiego 
w ramach rządowego Programu Funduszu Inicjatyw 
Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030.

Sabina Kokocińska
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6 grudnia w Hali Sportowej przy ul. Górnej odbył się turniej piłki nożnej dla dzieci. 
Rozegrane zostały godzinne emocjonujące mecze w grupach wiekowych Trampkarz i Żak 
pod okiem trenerów Marcina Rudnikowskiego i Mateusza Tkaczuka. Po ostatnim gwizdku 
sędziego puchary i medale dla najlepszych zawodników wręczył Burmistrz Kargowej Jerzy 
Fabiś. Ostatnim uroczystym akcentem turnieju było przywitanie Świętego Mikołaja, który 
wręczył paczki ze słodyczami wszystkim uczestnikom zawodów a także wszystkim 
dzieciom obecnym w hali sportowej. Dla rodziców przy wejściu zorganizowany został bufet 
kawowy, który prowadziła pani Ewa Szachta. Do zobaczenia w przyszłym roku.

Andrzej Okuniewicz

XVI Halowy Turniej Mikołajkowy dla dzieci
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Na przełomie września i października na korcie przy ul. Górnej 
odbyły się rozgrywki Jesiennego Turnieju Tenisa Ziemnego o 
puchar Dyrektora GCK w Kargowej. Zawody prowadzone były 
w dwóch grupach eliminacyjnych, a na koniec finał z udziałem 
czterech najlepszych zawodników.
Pierwsze miejsce zajął Marek Krzystek, drugie Bogusław 
Jóźwikowski, trzecie Damian Maj. Puchar zwycięzcy oraz 
statuetki finalistom wręczali Burmistrz Kargowej Jerzy Fabiś i 
Leszek Radom, który reprezentował Dyrektora Gminnego 
Centrum Kultury. Organizatorem turnieju był Uczniowski Klub 
Sportowy “Dąbrówka” Kargowa z udziałem i pomocą GCK.
Organizatorzy zawodów z dumą dziękują za udział i 
podkreślają udział w imprezie dwóch uczestniczek, z których 

Anna Maciejewska zajęła czwarte miejsce w finałach, a Kasia 
Radom dobrze spisywała się w meczach eliminacyjnych.

Andrzej Okuniewicz

Zakończenie sezonu jesiennego Gminnej Ligi Tenisa w Kargowej

Rundę jesienną MUKS Kargowa rozpoczął przygotowaniem 
do rozgrywek na obozie sportowym w górach w Stroniu 
Śląskim. W wyjeździe  uczestniczyło 35 zawodników. 
W nowym sezonie czekały nas małe zmiany, ponieważ do 
rozgrywek przystąpiła najmłodsza drużyna Żaka z trenerem 
Tomaszem Zielińskim. Pozostałe dwie drużyny grały w 
rozgrywkach Orlika i Młodzika pod opieką trenerów 
Krzysztofa Dziuby i Piotra Olejarza. 
Drużyna Młodzika MUKS Kargowa brała udział w 
rozgrywkach organizowanych przez LZPN, a grupa, do której 
trafiła, to III liga Okręgowa Świebodzin. Drużyna rozegrała 8 
meczy, z których wygrała 5, zremisowała 1, poniosła porażkę 
w  2 ,  z a j m u j ą c  3  m i e j s c e  w 
rozgrywkach, zdobywając tyle samo 
punktów co druga drużyna. Cieszymy 
się z liczby 42 strzelonych bramek, co 
jest dobrą zapowiedzią kolejnych 
meczy. W rozgrywkach wzięły udział 
drużyny: AP Sulechów, Medyk 
Cibórz, Pogoń Świebodzin, Viktoria 
Szczaniec.  
Natomiast drużyna Orlika brała 
udział w rozgrywkach LZPN i 
rozegrała  6 turniejów. W każdym 
turnieju występowało sześć drużyn. 
W skład tej drużyny wchodzili 
głównie zawodnicy rocznika 2011, 

2012. Nasza drużyna w formie turniejowej rozegrała 30 
meczy, wygrywając 22 mecze, przegrała 5 i 3 zremisowała. Od 
roku wyniki w rozgrywkach Orlika i niższych rozgrywkach nie 
są zapisywane. W turniejach brały udział drużyny: Viktoria 
Szczaniec, AP Sulechowa, ZAP Zbąszynek, Zryw Rzeczyca, 
Zjednoczeni Lubrza.
Nasza najmłodsza drużyna została zgłoszona do kategorii 
Żaka. Zespół tworzą zawodnicy na co dzień trenujący w AP 
Falubaz Kargowa i Babimost rocznik 2014 i młodsi. Rozgrywki 
prowadzone były systemem turniejowym, w których oprócz 
MUKSu uczestniczyły drużyny: ZAP 1 Zbąszynek, ZAP 2 
Zbąszynek i miejscowy UKS Dąbrówka. Jak na debiutanta nasz 
zespół pokazał pazur i wysokie umiejętności. Chłopcy czekają 
już na następny sezon, a teraz postaramy się pograć na hali. 
We wszystkich naszych drużynach występowało ponad 60 
zawodników i jedna zawodniczka. Poziom meczy stał na 
wysokim poziomie. Często o wyniku  decydowała końcówka 
spotkania. Gra z tak silnymi przeciwnikami pokazała nasze 
mocne i słabe strony.  
Ponadto w naszym klubie odbywały staż osoby ubiegające się 
o uprawnienia trenerskie. A nasz były zawodnik Eryk Kliks 
podjął staż w naszym klubie.  Zadania te zostały 
dofinansowane z budżetu Gminy Kargowa w ramach realizacji 
zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury 
fizycznej oraz dotacji z Rządowego programu „KLUB 2022”.

Krzysztof Dziuba

Podsumowanie rundy jesiennej 22/23 drużyn MUKS Kargowa
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Pracownicy Urzędu Miejskiego, GCK, ZSP oraz stowarzyszenia

Okładka została zaprojektowana przy użyciu zasobów z portalu stock.adobe.com

Ośrodek Pomocy Społecznej w Kargowej informuje, iż od 1 
grudnia 2022 r. do 1 lutego 2023 r. można składać wnioski o 
dodatek elektryczny. Dodatek elektryczny wypłacany będzie 
do 31 marca 2023 r.
Dodatek elektryczny to jednorazowe wsparcie finansowe dla 
odbiorców, dla których głównym źródłem ogrzewania jest 
energia elektryczna, wchodzi w życie na mocy ustawy o 
szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców 
energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na 
rynku energii elektrycznej (Dz. U. 2022 r. Poz. 2127).
Dodatek wynosi:
· 1 000 zł – dla gospodarstw domowych zużywających do 5 
MWh rocznie,
· 1 500 zł – dla gospodarstw domowych zużywających 
powyżej 5 MWh rocznie (warunkiem jest załączenie 
potwierdzenia przekroczenia 5 MWh wysokości rocznego 
zużycia za rok 2021).
Dodatek przysługuje każdemu odbiorcy energii elektrycznej, 

którego głównym źródłem ogrzewania jest energia 
elektryczna. Warunkiem otrzymania dodatku jest uzyskanie 
wpisu lub zgłoszenie źródła ogrzewania do CEEB do 11 
sierpnia 2022 r. Obowiązuje przy tym zasada: jeden adres 
zamieszkania, jeden dodatek elektryczny. Dodatek 
elektryczny przysługuje też gospodarstwom domowym 
posiadającym wyłącznie pompy ciepła, które są ich głównym 
źródłem ogrzewania.
Dodatek elektryczny nie przysługuje:
· gospodarstwom domowym posiadającym mikroinstalacje  
PV, które ogrzewają się głównie energią elektryczną,
· gospodarstwom domowym posiadającym pompy ciepła oraz 
mikroinstalacje PV,
·  gospodarstwom domowym objętym pozytywnie 
rozpatrzonym wnioskiem o wypłatę dodatku węglowego,
· osobie w gospodarstwie domowym, objętym pozytywnie 
rozpatrzonym wnioskiem o wypłatę dodatku na inne źródła 
ciepła,
· osobie w gospodarstwie domowym, na potrzeby którego 
zostało zakupione paliwo stałe, po cenie i od przedsiębiorcy, o 
których mowa w art. 2 ust. 1 ustawy. o szczególnych 
rozwiązaniach służących ochronie odbiorców niektórych 
paliw stałych w związku z sytuacją na rynku tych paliw (Dz.U. 
poz. 1477 i 1692).

Arleta Augustyniak

Dodatek elektryczny - złóż wniosek do 1 lutego 2023 r.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Kargowej informuje, że w  
2022 roku rozdysponował paczki żywnościowe z programu 
Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 dla 
najbardziej potrzebujących mieszkańców gminy Kargowa w 
dwóch turach o łącznej wadze ok. 7 ton dla ponad 230 osób.
Żywność została przetransportowana z Zielonej Góry dzięki 
bezinteresownej pomocy firm Kul-Drób z Chwalimia oraz 
Bomadek z Trzebiechowa.
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Kargowej 

serdecznie dziękuje właścicielom firm za darmowy transport, 
także Zakładowi Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w 
Kargowej za użyczenie miejsca do dystrybucji oraz pomoc 
pracowników ZGK przy rozładunku, jak również Pani 
Mirosławie Kamińskiej, Panu Andrzejowi Kamińskiemu i Pani 
Barbarze Słomińskiej  za rozdysponowanie paczek 
żywnościowych wśród mieszkańców Smolna Małego i Smolna 
Wielkiego.
Serdeczne podziękowania należą się również pracownikom 
ośrodka za rozładunek i rozdysponowanie paczek osobom 
potrzebującym.

Arleta Augustyniak

Paczki żywnościowe

Zbieramy świece, koce i śpiwory dla mieszkańców Ukrainy, których domy 
zostały zniszczone.
Zbiórka odbywa się w placówkach Szkoły Podstawowej w Kargowej przy 
ul. Szkolnej (sala gimnastyczna) i ul. Kościelnej (łącznik).

Akcja trwa do 22 grudnia.

Ponadto cały czas trwa akcja zbierania nakrętek "Dla Dawida”.

Szkolne Koło Wolontariatu organizuje zbiórkę "Światełko dla Ukrainy”


