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Wiadomości z Ratusza
1. W roku ubiegłym kilkakrotnie wystą-
piła awaria głównego zegara na wie-
ży Ratusza. Naprawę urządzenia elek-
tronicznego przeprowadziła firma REK 
Jerzy Jurkiewicz ze Szczecina za kwotę 23.986 zł.  
2. W roku 2021 gmina sprzedała 9 działek pod 
budownictwo mieszkaniowe; 
- 4 działki nabyła spółka UNI-BAS z Kargowej,
- 2 działki nabył Zakład Remontowo-Budowlany 
z Jaromierza gm. Siedlec
- 2 działki nabyli mieszkańcy Puszczykowa,
- 1 działkę nabył mieszkaniec Nowego Tomyśla.
Za w/w nieruchomości gmina otrzymała kwotę 
389.536,17 netto.
3. W roku ubiegłym Urząd wydał: 
a) decyzje o warunkach zabudowy – 64 szt., 
w tym na:
- fotowoltaikę -18 szt.,
- budynki mieszkalne-27 szt.,
inne(magazyny, wiaty, budynki gospodarcze) – 
19 szt.,
b) decyzje  celu publicznego -22 szt.
4. W roku ubiegłym dochody uzyskane od miesz-
kańców, związane z odbieraniem i przetwarzaniem 
odpadów komunalnych (śmieci) nie pokryły wydat-
ków poniesionych przez gminę. Z budżetu gmin-
nego dofinansowano na pokrycie zobowiązań fi-
nansowych związanych z odpadami komunalnymi 
370 tyś. zł. Zgodnie z nowymi przepisami o odpa-
dach komunalnych gminy płacą za wywóz i przetwa-
rzanie odpadów według ilości wagowej. W związku 
z tym w roku bieżącym nie będą odbierane w po-

jemnikach  odpady zielone (trawy, rośliny) i pozosta-
łości z ogrodów przydomowych. Odpady te można 
będzie dostarczyć osobiście do PSZOKu  umiejsco-
wionego przy oczyszczalni ścieków w Babimoście.  
5. W roku ubiegłym w naszej gminie zmarło 
79 osób;
- miasto 51,
- wsie 28,
Urodziło się 65 osób;
- miasto 36,
- wsie 29,
6. W styczniu br. gmina w przetargu sprzedała 
działkę nr 2/5 o powierzchni 1,1570 ha położo-
nej przy ul. Leśnej w Babimoście . Nierucho-
mość zgodnie z planem zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Babimost przeznaczo-
na jest pod budownictwo mieszkaniowe wielo-
rodzinne. Nieruchomość nabyła firma budow-
lana z Karpicka, za kwotę 711.382,11 zł. netto.

W tym roku będziemy obchodzić 625 lat na-
dania praw miejskich.

Dziś przedstawiamy program obchodów 
w największym skrócie. O szczegółach będziemy 
informowali na stronach internetowych urzędu, 
gminnych instytucji i oczywiście w następnych 
wydaniach biuletynu. Dziś możemy napisać, że 
jubileusz będzie miał następujące punkty:
-29.04.-02.05 2022 r. Międzynarodowa Wystawa 
Psów Rasowych: przewiduje się udział ponad ty-
siąca wystawców,
-czerwiec -Dni Babimostu, gwiazda De Mono, 
Michał Szpak,
- czerwiec - miesiąc strażacki, Rejonowe Zawody 
Strażackie,

-sierpień - wydarzenia wojskowe i lotnicze,
- wrzesień - miesiąc seniorów, spotkania niepeł-
nosprawnych,
-październik - Koncert Poznańskich Słowików,
-listopad - Koncert Wiedeński,
-grudzień - spotkania osób starszych i samotnych.
Mamy nadzieję, że pandemia nam tych planów 
do kosza nie wyrzuci!

625-lecie Miasta Babimost
Kolejny rok za nami. Rok pandemii i wielu problemów z tym związanych. Konieczna 

izolacja, reżim noszenia maseczek, zdalne nauczanie w szkołach. Dla nas, którzy prze-
szliśmy chorobę SARS-2 to również czas refleksji nad ulotnością życia, czas docenia-
nia, jak nigdy, obecności drugiego człowieka obok nas…

Po krótkiej przerwie znowu zaczynamy odczuwać skutki pandemii koronawirusa. 
Minister zdrowia mówi, iż codziennie będzie się w Polsce zarażać kilkadziesiąt tysię-
cy ludzi. W tych tysiącach na pewną będą mieszkańcy naszej gminy. Dlatego, aby 
uniknąć ludzkich tragedii, zachęcam do szczepienia przeciwko koronawirusom. Naj-
większe autorytety medyczne wyraźnie podkreślają, że szczepionki są najbardziej 
skutecznym sposobem przeciwko ciężkim przebiegiem choroby związanej z zakaże-
niem koronawirusem. Leżąc na oddziale covidowym zielonogórskiego szpitala  by-
łem świadkiem wielu tragedii, widziałem walkę personelu medycznego i mówię to 
z mocnym przekonaniem: nie słuchajcie „internetowych mądrali” lecz słuchajcie me-
dyków: SZCZEPCIE SIĘ! 

W roku 2022 funkcjonowanie gminy nie będzie łatwe!Wzrost cen energii i gazu do-
tknie również placówki gminne. Tworząc budżet gminy na bieżący rok, oparliśmy się 
o wskaźniki z ministerstwa finansów (wzrost cen o około 4%), a codzienność pokazuje 
wzrost kosztów utrzymania o wiele, wiele wyższy! Dlatego to będzie arcytrudny rok! 
Chcielibyśmy, aby gmina się rozwijała poprzez nowe inwestycje.  Składaliśmy i nadal 
składamy do różnych instytucji wnioski o dofinansowanie do naszych budowanych 
lub modernizowanych obiektów. Może najbliższy okres będzie przyjazny, gdyż do tej 
pory środki finansowe w ramach tzw. Polskiego Ładu przyznawano uznaniowo bez ja-
sno określonych kryteriów, bez możliwości odwołania się. Liczę na to, że to się zmieni!

Ale najważniejsze, abyśmy rok przeszli zdrowo. Próbę zabezpieczenia się przed za-
każeniami podejmujemy również w urzędzie. Niekiedy wprowadzamy pewne ograni-
czenia, które zmieniają się w czasie i w zależności od rozwoju sytuacji. Nie chcemy się 
oddzielać od ludzi ale sytuacja wymusza  takie rozwiązania. 

Proszę szanujmy się nawzajem i dbajmy o swoje zdrowie, wtedy dbamy również 
o zdrowie innych.

Bernard Radny

Szanowni mieszkańcy!
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Nowe chodniki w mieście
Na ulicy Sportowej wykonano obustronną 

przebudowę chodników. W maju 2021 roku za-
kończono przebudowę chodnika z prawej stro-
ny ul. Sportowej, na całej jej długości od ulicy 
Kargowskiej do wjazdu na teren byłego ośrodka 
sportowego. W grudniu 2020 roku zakończono 
chodnik z lewej strony na całej długości. Chod-
niki wykonano z kostki brukowej grafitowej 
i szarej, przełożono krawężnik granitowy oraz 
dołożono obrzeże, które oddziela kostkę od 
pasa zieleni. Nasadzono również nowe drzewa. 
Oba zakresy zadania wykonał Zakład Budowlany 
„Roboty Drogowe” Bronisław Pyszkowski z Sie-
dlca, za łączną kwotę 199.000 zł brutto.

Budowa szatni przy boisku 
w Podmoklach Wielkich

W sierpniu 2021 r. nastąpił odbiór końcowy 
budowy zaplecza sanitarno-szatniowego na te-
renie boiska piłkarskiego w Podmoklach Wiel-
kich. Wykonawcą robót była firma RYCH-BUD 
Rafał Szuster z miejscowości Głuchów, gmina 
Trzebiechów, która wykonała zadanie za kwotę 
710.769,84 zł brutto.

W wyniku realizacji tego zadania powstał 
budynek o wymiarach 14,74 m x 9,49 m, o po-
wierzchni użytkowej 108,33 m2. Budynek posia-
da wszystkie niezbędne instalacje: woda zimna, 
CWU, kanalizacja sanitarna, wentylacja mecha-
niczna nawiewno-wywiewna, instalacja elek-
tryczna, instalacja odgromowa oraz monitoring. 
W nowym obiekcie mieszczą się: dwie szatnie 
dla zawodników (każda dla 18 osób) oraz jedna 
dla trenerów - każde z zapleczem sanitarnym 
a także pomieszczenia socjalne i gospodarcze. 

W budynku znajduje się oczywiście WC ogól-
nodostępne przystosowane dla osób niepełno-
sprawnych dostępne bezpośrednio z poziomu 
chodnika przed budynkiem. Na realizację inwe-
stycji pozyskano dofinansowanie z Ministerstwa 
Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu z pro-
gramu Sportowa Polska - Program Rozwoju Lo-
kalnej Infrastruktury Sportowej - Modernizacja 
infrastruktury sportowej, służącej klubom sporto-
wym, Wysokość dofinansowania to 360.700,00 zł. 

Pumptrack na terenie CSIR
W sierpniu 2021 roku zakończono montaż 

i przekazano do użytkowania modułowy tor ro-
werowy typu pumptrack, który dostarczyła i za-
montowała firma TECHRAMPS Sp. z o. o. z Kra-
kowa za kwotę 132.630,90 zł brutto. 

Tor PUMPTRACK PC3 czyli tor kompozytowy 
wykonany z modułowych elementów składa się 
z 4 zakrętów oraz 11 pompek rozpędowych. Ele-
ment jezdny wykonany jest z kompozytu szkla-
nego w oparciu o żywicę posiadającą wysokie 
parametry mechaniczne i wysoką odporność. 
Pumptrack przeznaczony jest wyłącznie do jaz-
dy na rowerach, łyżworolkach, deskorolkach 
oraz hulajnogach. 

Budowa Centrum Aktywności 
Społecznej w Babimoście

Trwają roboty budowlane przy budowie 
budynku Centrum Aktywności Społecznej 
w Babimoście. Wykonawcą robót budowlanych 
jest firma Zakład Produkcyjno Handlowo Usłu-
gowy „MAT-BUD” Zakład Ogólnobudowlany 
Piotr Mickiewicz z Grójca Wielkiego, z który, 
po przetergu, zawarto umowę na kwotę brutto 
793.350,00 zł. Zakres rzeczowy tego etapu, to 
stan surowy zamknięty. 

W październiku 2020 roku wykonano pierw-
sze prace związane z rozbiórką budynku przy 
ulicy Piłsudskiego 2. W pierwszym etapie firma 
„Dachy Zdzisław Tomys” z Małej Wsi wykonała 
rozbiórkę dachu a następnie Przedsiębiorstwo 
Transportowe z Wolsztyna prowadziło dalszą 
rozbiórkę budynku, co umożliwiło dalsze prace 
budowlane.

Nowy budynek będzie trzykondygnacyjny, 
z dachem dwuspadowym. Bryła budynku i ar-
chitektura, zgodnie z decyzją konserwatora za-
bytków, zostanie zachowana. 

Budowa sieci wodociągowej 
i kanalizacji sanitarnej w Babimoście
1. We wrześniu 2021 roku firma KANWOD Karol 
Witkiewicz ze Zbąszynia zakończyła wykonanie 
przepompowni ścieków za kwotę 85.386,60 zł brutto. 
Przepompownia zlokalizowana jest przy ulicy 
Szwedzkiej na terenie byłego ośrodka sporto-
wego przy ul. Sportowej.Do ww. przepompowni 
została przyłączona sieć kanalizacji sanitarnej 
o długości ok 360 metrów, którą wykonał Za-
kład Usług Komunalnych w Babimoście. Na 
terenie byłego ośrodka sportowego przy 
ul. Sportowej ZUK wykonał również sieć wodo-
ciągową o długości 180 m
2. Zakład Usług Komunalnych wykonał kanali-
zację sanitarną o długości 85 m i sieć wodocią-
gową o długości 86 m do nowo powstałych bu-
dynków jednorodzinnych przy ul. Piłsudskiego. 
3. W rejonie ulic Ogrodowa i Mostowa 
w Babimoście Przedsiębiorstwo Wielo-
branżowe „ROBINEX” Robert Mączkowski 
z Wolsztyna wybudowało sieć kanalizacji sani-
tarnej za kwotę 129.500,00 zł brutto.
W zakres zadania wchodziło wykonanie: sieci 
kanalizacyjnej o przekroju 200 mm i długości 
185,50 m, oraz sieci kanalizacyjnej przekroju 
160 mm i długości 137,50 m, a także 7 studni ka-
nalizacyjnych.
Sieć lokalizowana była na głębokości ponad 
3 m. Nad realizacją zadania prowadzony był 
również nadzór archeologiczny, z uwagi na sta-
nowisko archeologiczne, które znajdowało się 
na terenie prowadzonej inwestycji.Zadanie za-
kończono 20.12.2021 r.

Zdarzyło się w Babimoście
i okolicy…
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Do największych inwestycji w roku ubiegłym 
zaliczamy przebudowę ul Sulechowskiej i części ul. 
Piłsudskiego. W jej ramach wykonano trzy skrzyżo-
wania, w tym jedno ze zwykłego na skrzyżowanie 
typu rondo. Przy okazji zamontowano nowe oświe-
tlenie uliczne z energooszczędnymi lampami LED-
-owymi. Dodatkowo na przejściach dla pieszych 
(7 szt.), zamontowano specjalne lamy doświetla-
jące, energooszczędne LED-owe, przez co popra-
wiono bezpieczeństwo pieszych.

Długość przebudowanych ulic wyniosła 1570 
metrów. W trakcie realizacji inwestycji wymieniona 
została sieć gazowa, która została umiejscowiona 
w chodnikach ulicy Piłsudskiego. W związku z po-
łożeniem nowej sieci gazowej, nie powinno już być 
problemów z uzyskaniem właściwego ciśnienia 
w gazociągu. Ponadto w trakcie przebudowy ul. Pił-
sudskiego okazało się, że kanalizacja burzowa na 
odcinku ok. 30 metrów jest całkowicie niedrożna, 
a nad zatkanym odcinkiem powstała pusta prze-
strzeń. Stan taki w przyszłości mógł doprowadzić 
do zawalenia się budynków przy ul. Piłsudskiego. 
Dlatego wymieniono stare rury a zrobił to nasz Za-
kład Usług Komunalnych. Głównym wykonawcą 
inwestycji była firma BUD-DRÓG z Kożuchowa 
a kostkę granitową położyła firma z Strzegomia.

Roboty energetyczne wykonała firma VOLTA 
z Zielonej Góry.

Koszt całego zadania wyniósł 4 014 055,49 zł, 
z czego koszt skrzyżowania z rondem to około 
30 procent wartości zadania. Na budowę pozyska-

liśmy dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorzą-
dowych w kwocie 1 808 876,00 zł.

Inwestycja była trudna m.in. ze względu na ko-
nieczność uzgadniań z Lubuskim Konserwatorem 
Zabytków, który m.in. zażądał zachowania granito-
wej kostki granitowej na głównym skrzyżowaniu. 
Nad inwestycją sprawowali też nadzór archeolodzy.

Przebudowa ulic wyraźnie poprawiła bezpie-
czeństwo ruchu drogowego. Rondo w naturalny 
sposób spowolniło ruch i nie widać żadnych po-
stojów na głównym skrzyżowaniu.

Rondo, drogi i chodniki…Budowa kolejnego odcinka ulicy 
Nowej w mieście

W październiku 2021 roku zakończono budo-
wę kolejnego odcinka ulicy Nowej w Babimoście 
od ulicy 1 Maja do połączenia z budynkami wielo-
rodzinnymi. Zadanie wykonała firma DECOR Ry-
szard Stasiński, Michał Prządka Sp. J. ze Zbąszynia 
na kwotę 130.960,07 zł brutto. Zakres rzeczowy 
inwestycji obejmował wykonanie drogi z betono-
wej kostki brukowej o długości 90 metrów oraz 
chodnika o szerokości 2,00 m. Droga po stronach 
zakończona jest krawężnikami betonowymi.

I etap budowy skateparku na 
terenie CSIR w Babimoście

W I etapie budowy skateparku wykonano 
podbudowę pod płytę obiektu. Robotę wykona-
ła firma Zakład Budowlano-Drogowy BAR-BET 
Andrzej Barski z Chobienic na kwotę 44.949,12 zł 
brutto.

W zakres zadania wchodziło wykonanie podbu-
dowy o wymiarach 20 m x 40 m zamkniętej obrze-
żami betonowymi. Następnym etapem będzie wy-
konanie płyty betonowej utwardzonej chemicznie.

Na tak wykonanej płycie zostaną zamonto-
wane urządzenia skateparku. Na sfinanso-
wanie ich zakupu wyposażenie został zło-
żony wniosek do Stowarzyszenia Lokalna 
Grupa Działania Regionu Kozła w Kargowej. 
Według kosztorysu którego koszty urzą-
dzeń skateparku wyniosą 236.677,83 zł, gmi-
na wnioskuje do LGD o 122.437,00 zł. Wnio-
sek Gminy został pozytywnie oceniony przez 
Stowarzyszenie. Obecnie trwa jego ocena 
w Urzędzie Marszałkowskim i liczymy na to, iż 
wypadnie pozytywnie. Jeśli tak to montaż urzą-
dzeń skateparku nastąpi do końca listopada 
bieżącego roku.

Budowa oświetleń przejść dla 
pieszych w mieście

W listopadzie 2021 roku zostały podpisane 
dwie umowy pomiędzy Gminą Babimost a Woje-
wodą Lubuskim na „Budowę oświetlenia przejść 
dla pieszych na skrzyżowaniu przy posterunku 
policji w Babimoście” oraz na „Budowę oświe-
tlenia przejścia dla pieszych na ulicy Lotniczej 
w Babimoście przy CSiR”. Całkowita wartość 
pierwszego zadania, to kwota 44.046,00 zł, 
a drugiego to kwota 14.140,00 zł. Przyznane do-
finansowania będzie nie większe niż 80 procent 
wartości obu zadań. Rzeczywista wartość zadań 
oraz ich dofinansowań zostaną ustalone po prze-
prowadzeniu postępowań w ramach zamówień 
publicznych na wybór wykonawców robót.

W ramach powyższych zadań zostaną wy-
budowane oświetlenia: 4 przejść dla pieszych 
w obrębie skrzyżowania przy posterunku policji 
na ul. Wolsztyńskiej oraz 1 przejścia dla pieszych 
w ul. Lotniczej przy hali Olimpia. 

Remont dachu i wieży budynku po 
byłej remizie OSP w Starym Kramsku

W grudniu 2021 roku zakończono I etap re-
montu wyłączonej z eksploatacji remizy OSP 
w Starym Kramsku. Zakres remontu obejmował 
naprawę konstrukcji dachu i wieży oraz ułoże-
nia nowego pokrycia, a także wymianę rynien 
i rur spustowych. Remont wykonała firma 
Dachy Zdzisław Tomys z Małej Wsi za kwotę 
20.000,00 zł brutto. 

W następnym etapie planowane jest wykona-
nie nowej bramy oraz elewacji zewnętrznej bu-
dynku. W przyszłości budynek będzie mógł być 
wykorzystywany na potrzeby turystyki i rekreacji. 
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Zatrzymana Kontrofensywa
Operacja przygotowana została z rozma-

chem, który umożliwiała zdecydowaną przewa-
gę w ludziach i sprzęcie. Siły powstańcze były 
znacznie słabsze. Babimostu broniła kompania 
wolsztyńska ppor. Stanisława Tomiaka, a Kargo-
wej połączony oddział wielichowsko - wilkowski 
(314 ludzi) pod dowództwem ppor. Kazimierza 
Szcześniaka i oddział z Kopanicy. Tym odcin-
kiem Frontu Zachodniego dowodził ppor. Stani-
sław Siuda. 

Strona polska została uprzedzona o pla-
nowanym ataku. Niemcy zamierzali natarcie 
poprzedzić przygotowaniem artyleryjskim, 
powiadomiony o tym ppor. Siuda nakazał prze-
sunięcie stanowisk w tył o kilkaset metrów. 
W rezultacie przygotowanie artyleryjskie nie 
spełniło swego zadania i niemieckie natar-
cie, które po nim nastąpiło, zostało odparte 
,choć z dużymi stratami. Również drugi atak 
się nie powiódł. Wówczas Niemcy zmieni-
li pierwotny zamiar i ruszyli na Babimost 
z trzech kierunków: od Nowego Kramska, od 
południa i od północnego wschodu na stację 
kolejową. Uruchomiono dwa pociągi pancerne 
- jednemu z nich udało się przedrzeć na stację. 
Powstańcy, mimo kontraktów przeprowadzo-
nych przez żołnierzy z Chobienic, musieli dwo-
rzec opuścić. Równocześnie Niemcy zaczęli 
obchodzić lewe skrzydło; powstańcom zabrakło 
amunicji. W rezultacie Babimost opuszczono. 

Załoga polska wycofała się do  Grójca Wielkie-
go.  Niemcy w pościgu obeszli wycofujących się 
powstańców i zajęli Chobienice. W wyniku de-
cyzji podjętej przez ppor. Siudę, utworzono gru-
pę uderzeniową złożoną z wycofującej się zało-
gi Babimostu oraz części odwodu dowództwa 
i kontratakiem wyparto Niemców z Chobienic. 
Niemcy utrzymali jednak Babimost i oba Kramska 
a także wyparli Polaków z Kargowej.

Nieudana, choć bohaterska obrona Ba-
bimostu i Kargowej przyniosła powstańcom 
ciężkie straty. 40 żołnierzy poległo, 70 było ran-
nych, 30 dostało się do niewoli. Niemcy oprócz 
70 zabitych mieli wielu rannych. Na cmenta-
rzu w Babimoście pochowano razem 10 pole-
głych powstańców- 5 pochodziło z Podmokli, 
2 z Chobienic, 2 z Kramska i jeden z Babimo-
stu.

Ogólny wynik walk, mimo utraty Babimostu 
i Kargowy, był dla Powstania korzystny, gdyż 
przeciwnika zatrzymano, uniemożliwiając 
mu realizację ofensywy. Położenie oddziałów 
IV baonu Grupy Zachodniej było jednak kry-
tyczne: oddziały poniosły znaczne straty, były 
wyczerpane fizycznie i psychicznie, brakowa-
ło amunicji. 13 lutego 1919 r. DG skierowało ze 
swego odwodu na zagrożony odcinek II Po-
znański Batalion Garnizonowy z 2 baterią ar-
mat, który zluzował wyczerpane oddziały pod 
Grójcem Wielkim i Kopanicą.

Walk już nie wznowiono bowiem niecały ty-
dzień później- 16 lutego zawarto pokój w Tre-
wirze, który „zamroził” linię frontu (choć in-
cydenty zbrojne trwały jeszcze długo potem), 
która to linia, po zawarciu Pokoju w Wersalu, 
stała się granicą zachodnią odrodzonej Polski.

Pod koniec ubiegłego roku po raz pierw-
szy obchodziliśmy nowe święto państwowe- 
rocznicę wybuchu Powstania Wielkopolskiego. 
Dla nas, mieszkańców Ziemi Babimojskiej, nie-
jednokrotnie potomków bohaterów tamtych 
dni ma to znaczenie szczególne. Warto wiec 
pokrótce przypomnieć 

Jak to było...
Powstanie wybuchło w Poznaniu 27 grudnia 

a impulsem do jego rozpoczęcia był niewątpli-
wie przyjazd do Poznania Ignacego Paderew-
skiego – znakomitego pianisty i polityka, orę-
downika sprawy Polskiej zwłaszcza w USA.

5 stycznia wojska powstańcze zajęły Wolsz-
tyn i próbowały zdobyć Zbąszyń. Dopiero jednak 
20 dni później, 25 stycznia kompanie chobie-
nicka, wolsztyńska  i wielichowska zdobyły Ba-
bimost i Kargową. Był to jednak szczyt możli-
wości powstańców na froncie zachodnim. 

Już kilka dni później Niemcy byli gotowi do 
stłumienia powstania. Niemieccy sztabowcy, 
na czele z marszałkiem  Hindenburgiem ,pla-
nowali ofensywę na szeroką skalę przeciwko 
Wielkopolsce. W ten sposób chciano zbrojnie 
wywrzeć nacisk na aliantów przygotowujących 
w Wersalu dokument pokojowy. Należy bo-
wiem pamiętać, że o ile ziemie dawnego zabo-

ru rosyjskiego i austriackiego – wobec upadku 
caratu i cesarstwa Austro-Węgier, były trakto-
wane jak część Państwa Polskiego to dawny za-
bór pruski alianci traktowali ciągle jako odręb-
ny byt-zbuntowaną prowincję Rzeszy. Niemcy 
liczyli, nie bez szans na sukces, że jeśli stłumią 
powstanie w Wielkopolsce to alianci przyzna-
ją dawną Prowincję Poznańską im. Realizując 
elementy tego planu 11 lutego 1919 r. Niemcy 
rozpoczęli natarcie na Babimost i Kargową, 
traktując to jako zdobycie podstawy wyjścio-
wej do uderzenia w kierunku Wolsztyna a dalej 
Poznania.

Narodowy Dzień Zwycięskiego
Powstania Wielkopolskiego
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Jak piszemy w innym miejscu, 17 październi-
ka w Starym Kramsku odsłonięto obelisk upa-
miętniający ojca Leadera Kubika. Jednak tego 
samego dnia we wsi odsłonięto też drugi ka-
mień –upamiętniający fakt, iż Stare Kramsko 
to wieś o autochtońskim rodowodzie, w okre-
sie międzywojennym mocno zaangażowana 
w działalność Związku Polaków w Niemczech, 
a konkretniej V dzielnicy Związku „Pogranicze”. 
Ponieważ symbolem ZPwN było „Rodło” na pa-
miątkowym kamieniu nie mogło zabraknąć jego 
wizerunku.

Ale kamień nawiązuje też do histo-
rii tych ziem, o której przez lata wspomina-
no niechętnie. Dopiero bowiem od kilku lat 
przypominamy głośno o fakcie, iż Polacy 
w czasie I wojny służyli w armiach zaborców. 
Mieszkańcy Centralnej i Południowej Polski, 
choć sami często nie chcą się do tego przyznać, 
mieli „dziadków w carskiej armii i tych służących 
pod Franciszkiem Józefem”. Tymczasem dla nas, 
mieszkańców ziem byłego zaboru pruskiego jest 
oczywistym, iż wielu z naszych przodków służyło 
w Wermachcie, tworzyło „Kaczmarek-Regimen-
ty”, ale kiedy przyszła chwila próby bez wahania 
zaciągnęło się w szeregi powstańcze. Przez lata 
jednak nie chciano pamiętać, iż wielu Polaków 
zginęło w mundurze koloru feldgrau. Trzeba 
powiedzieć, iż odsłonięty obelisk, nazwany Po-
mnikiem Starokramskim jest chyba pierwszym 
w Polsce miejscem upamiętniającym Polaków, 
którzy zginęli nim odrodziła się Polska, zginęli 
pod obcym znakiem – bo tak układały się dzieje. 
Ładnie mówiono o tym na otwarciu:

Obywatele Starego Kramska w począt-
kowych latach XX wieku postawili w środ-
ku wsi pomnik, pod którym odprawiano na-
bożeństwa i organizowano uroczystości 
wiejskie. Wraz z wybuchem I Wojny Światowej 
w 1914 roku mężczyźni ze Starego Kramska 
jako poddani Rzeszy , zostali żołnierzami armii 
niemieckiej, gdzie służbę odbywali na prawie 
wszystkich frontach tej wojny. Wielu miesz-
kańców osady nie powróciło do swych domów, 
a wielu zostało inwalidami wojennymi; była to 
wielka strata dla społeczności starokramskiej. 

Pragnąc oddać hołd mieszkańcom Starego 
Kramska poległym w trakcie I Wojny Świato-
wej, których groby rozsiane są po całym świecie, 
społeczność wsi postanowiła, w latach 20 -tych 
XX wieku ufundować tablicę poległych żołnierzy, 
na której widniały nazwiska Polaków służących 
w armii niemieckiej.

Również w tym przypadku grupa inicjatywna 
była podobna jak w przypadku benedyktyna- Le-
szek Konkiewicz, Andrzej Spiralski, Darek Spiral-
ski, Andrzej Kowalski, Andrzej Skibiński a samego 
aktu przecięcia wstęgi dokonali poseł Jerzy Ma-
terna, starosta Krzysztof Romankiewicz i prezes 
Klubu „Rodła” w Babimoście Stanislaw Fabiś.

Rodło powstało po przejęciu przez Adolfa 
Hitlera władzy w Niemczech. Naziści w ramach 
likwidacji struktury organizacyjnej Republiki 
Weimarskiej zmieniali także symbolikę wszyst-
kich niemieckich organizacji i instytucji. Godłem 
państwowym Niemiec stała się swastyka, a po-
zdrowieniem podniesienie ręki oraz okrzyk „Heil 
Hitler”. Wprowadzenia tej zewnętrznej symbo-
liki naziści wymagali od wszystkich działających 
w III Rzeszy organizacji politycznych, kulturalnych 
i społecznych. Zakazali oni jednocześnie uży-
wania innych symboli z wyjątkiem tych, które 
sami proponowali. Obowiązywał także pruski 
zakaz używania przez Polaków w Niemczech 
znaku Orła Białego. Związek Polaków w Niem-

Pomnik Starokramski stanął 
we wsi

Równocześnie Niemcy zaczęli obchodzić 
lewe skrzydło; powstańcom zabrakło amuni-
cji. W rezultacie Babimost opuszczono. Zało-
ga polska wycofała się do Grójca Wielkiego. 
Niemcy w pościgu obeszli wycofujących się 
powstańców i zajęli Chobienice. W wyniku 
decyzji podjętej przez ppor. Siudę, utworzo-
no grupę uderzeniową złożoną z wycofującej 
się załogi Babimostu oraz części odwodu do-
wództwa i kontratakiem wyparto Niemców 
z Chobienic.

Niemcy utrzymali jednak Babimost i oba 
Kramska a także wyparli Polaków z Kargowej.

Nieudana, choć bohaterska obrona Ba-
bimostu i Kargowej przyniosła powstańcom 
ciężkie straty. 40 żołnierzy poległo, 70 było ran-
nych, 30 dostało się do niewoli. Niemcy oprócz 
70 zabitych mieli wielu rannych. Na cmenta-
rzu w Babimoście pochowano razem 10 pole-
głych powstańców- 5 pochodziło z Podmokli, 
2 z Chobienic, 2 z Kramska i jeden z Babimostu.

Ogólny wynik walk, mimo utraty Babimostu 
i Kargowy, był dla Powstania korzystny, gdyż 
przeciwnika zatrzymano, uniemożliwiając mu 
realizację ofensywy. Położenie oddziałów IV ba-
onu Grupy Zachodniej było jednak krytyczne: 

oddziały poniosły znaczne straty, były wyczerpa-
ne fizycznie i psychicznie, brakowało amunicji. 
13 lutego 1919 r. DG skierowało ze swego odwo-
du na zagrożony odcinek II Poznański Batalion 
Garnizonowy z 2 baterią armat, który zluzował 
wyczerpane oddziały pod Grójcem Wielkim 
i Kopanicą.

Walk już nie wznowiono bowiem niecały ty-
dzień później- 16 lutego zawarto pokój w Trewi-
rze, który „zamroził” linię frontu (choć incydenty 
zbrojne trwały jeszcze długo potem), która to li-
nia, po zawarciu Pokoju w Wersalu, stała się gra-
nicą zachodnią odrodzonej Polski.

27 grudnia 2021, kiedy to rocznicę wybuchu 
Powstania Wielkopolskiego po raz pierwszy ob-
chodziliśmy jako święto państwowe reprezenta-
cja mieszkańców naszej gminy na czele z burmi-
strzem Bernardem Radnym i przewodniczącym 
Rady Miejskiej Tadeuszem Maszewskim na cze-
le oraz organizacje społeczne gminy, w asyście 
sztandaru Stowarzyszenia Seniorów Lotnictwa 
Wojska Polskiego RP - oddział lubuski, złożyły 
kwiaty pod pomnikiem Powstanie Wielkopol-
skiego oraz na zbiorowej mogile poległych na 
babimojskim cmentarzu.
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17 października 2021 w Nowym i Starym Kram-
sku odbyły się uroczystości 79 rocznicy śmierci 
ojca Leadera Kubika – benedyktyna zakatowane-
go przez Niemców w więzieniu we Wronkach.

Postać kapłana jest doskonale znana społecz-
ności Babimojszczyzny bowiem od lat, staraniem 
kramszczan, jest ona upowszechniana nie tylko 
w naszym regionie. 

W skrócie – ojciec zakonny, benedyktyn Leader 
Kubik to pochodzący ze Starego Kramska Henryk 
Kubik, urodzony 4 stycznia 1909 roku. Wcześnie 
osierocony przez ojca, który w 1915 roku zginął na 
froncie rosyjskim, zdecydował się na wstąpienie 
do stanu duchownego. Przeglądając jego życiorys 
ma się nieodparcie wrażenie, iż był duchem bar-
dzo niespokojnym, młodzieńcem, który nigdzie 
nie zagrzał długo miejsca. Po skończeniu szkoły 

powszechnej w Kramsku rozpoczął naukę w gim-
nazjum w Wolsztynie, by wkrótce przenieść się po-
nad sto kilometrów dalej, do Pyzdr, a krótko potem 
do gimnazjum oblatów w Lublińcu na Górnym 
Śląsku. Stamtąd wędruje na Kresy Wschodnie 
do Seminarium Duchownego we Włodzimierzu 
Wołyńskim, by rok później przenieść się do Łucka 
a rok lata później -w 1933 roku przyjechać w okolice 
Gostynia i wstąpić do zakonu benedyktynów w Lu-
biniu. (nie mylić Lubinem na Dolnym Śladku). Po-
tem jest czeska Praga, dolnośląski Krzeszów, klasz-
tor w Beuron w Badenii- Wittenbergi, znów Praga 
i święcenia w mieście św. Wacława. Powrót do 
Lubinia, potem studia w Warszawie i znów Lu-
bin. Jak na młodego człowieka całkiem impo-
nujące dossier. 9 sierpnia- na tydzień przed wy-
wózką ojców zakonnych do Buchenwaldu młody 

Czy Kramsko będzie mieć 
„swojego” błogosławionego?

czech stanął więc wobec problemu zaakcep-
towania nazistowskiej symboliki. W ocenie za-
rządu organizacji akceptacja ta byłaby zgodą 
na całkowitą germanizację związku oraz utratę 
jego polskiego charakteru. Dlatego też z inspi-
racji dra Jana Kaczmarka działacze organizacji 
postanowili utworzyć nowy znak, który umoż-
liwi obejście wszystkich zakazów, a jednocze-
śnie będzie podkreślał narodowy charakter 
organizacji. W ten sposób dzięki współpracy 
i inwencji wielu członków Związku Polaków 
w Niemczech powstało Rodło przedstawia-
jące bieg Wisły i zewnętrznie wyglądające jak 
pół zmodyfikowanej swastyki, a jednocześnie 
nią niebędące. W ten sprytny sposób Polacy 
w Niemczech uniknęli przyjęcia symboliki na-
zistowskiej. W rzeczywistości bowiem pozornie 
podobny znak oznaczał łączność Polaków z Nie-

miec z macierzą i był przeciwstawiany swastyce.
Jego autorką była Janina Kłopocka a znak 

był wielokrotnie modyfikowany i używany nie 
tylko przez Związek Polaków w Niemczech 
ale i ZHP w Niemczech. Istniało też Rodło 
„śpiewacze” – na tle klucza wiolinowego; zdo-
biące sztandary polskich kół śpiewaczych 
w Niemczech oraz Rodło Młodych Polaków – 
umieszczone obok lipowego liścia i noszone na 
odznakach Związku Młodzieży Polskiej w Niem-
czech. Nazwę wymyślił Edmund Osmańczyk, 
któremu ideogram stworzony przez Kłopocką 
skojarzył się z herbem rodowym. W wyniku ko-
lejnej debaty na temat nazwy skrzyżowano na-
zwę staropolskiego herbu rodowego „Rodnicy” 
ze słowem „Godło”, co w sumie dało neologizm 
„Rodło”. Ostatecznie na nazwę RODŁO złożyły 
się więc dwa słowa: ROdzina (Ród) i goDŁO.

Dziś znak Rodła widnieje na herbach kilku 
jednostek samorządowych – m.in. powiatu zło-
towskiego i gminy Zakrzewo w tymże powiecie. 
Wiąże się to z tym, że właśnie Złotów był „stoli-
cą” V Dzielnicy ZPwN a proboszczem Zakrzewa 
był Patron Związku ksiądz Bolesław Domański. 
Od kilku miesięcy Rodło widnieje też na Pomni-
ku Starokramskim.

(źródło Wikipedia-dostęp 07.12.21)

Rocznica odzyskania Niepodległości to dla 
babimojszczan ważna data. Nic dziwnego, iż 
co roku obchodzona jest uroczyście. W tym 
roku rozpoczęło się od mszy św. w kościele 
pw. św. Wawrzyńca, po której włodarze miasta 
na czele z Burmistrzem Bernardem Radnym 
i Przewodniczącym Rady Miejskiej Tadeuszem 
Maszewskim złożyli kwiaty pod Obeliskiem Po-

wstańców Wielkopolskich oraz Bohaterów Walk 
o Polskość i Wolność Ziemi Babimojskiej. Wią-
zanki kwiatów złożyły również delegacje Szkoły 
Podstawowej w Babimoście, Nadleśnictwo Babi-
most oraz organizacje społeczne z gminy.

Uroczystości miały w tym roku bardzo skrom-
ny charakter ze względu na ograniczenia zwią-
zane z kolejną falą epidemii SARS-2. 

Rocznica Odzyskania Niepodległości

zakonnik opuszcza klasztor i obejmuje parafię 
w nieodległym Siemowie. Tam wdaje się w kon-
spirację zostając , dziś byśmy powiedzieli kapela-
nem tworzącej się organizacji AK zwanej „Czar-
nym Legionem”. Dekonspiracja, aresztowanie, 
tortury, śmierć. Pochowany został w Nowym 
Kramsku a śladem po nim przez lata był nie tyl-
ko grób na cmentarzu ale znany wszystkim krzyż 
w rodzinnym Starym Kramsku. Choć mało kto wie, 
że został postawiony na ziemi należącej do matki 
ojca Leadera przez jego wujka, na pamiątkę wstą-
pienia młodzieńca do stanu duchownego.

Od dwóch miesięcy we wsi istnieje drugie miej-
sce upamiętniające Henryka Kubika. 17 paździer-
nika odsłonięto bowiem we wsi kamień jemu po-
święcony. Odsłonięcia dokonali przedstawiciele 
zakonu benedyktynów z Lubinia brat Paweł Mruk 
i proboszcz parafii z Nowego Kramska ks.Walde-
mar Sołtysiak. W uroczystości wzięli udział miesz-
kańcy miejscowości, poseł na Sejm Jerzy Materna, 
starosta zielonogórski Krzysztof Romankiewicz, 
burmistrzowie Babimostu i Kargowej Bernard 
Radny i Jerzy Fabiś, przedstawiciele Stowarzysze-
nia Rodła z Niemiec Stanisław Fabiś i Andrzej Ko-
walski., Był również reprezentant parafii Siemowo. 
Licznie stawili się myśliwi z gospodarującego na 

tych terenach koła „Diana” Sulechów z prezesem 
Robertem Majdeckim na czele a także , leśnicy 
Przemysław Tatuśko, Grzegorz Walkowiak, Michał 
Mały. Warto dodać, iż inicjatorami tego przed-
sięwzięcia byli mieszkańcy i przyjaciele Starego 
Kramska- Leszek Konkiewicz, Andrzej Spiralski, Da-
riusz Spiralski, Andrzej Kowalski i Andrzej Skibiński.

Samego aktu odsłonięcia tablicy dokonał 
sołtys Joachim Niczke i nestor Starego Kram-
ska Roman Brzeziński- syn powstańca wielko-
polskiego, uczeń przedwojennej Szkoły Polskiej 
w Starym Kramsku.

W diecezji poznańskiej toczą się przygotowania 
do złożenia wniosku o beatyfikację księdza Henry-
ka Kubika znanego pod zakonnym mianem jako 
ojciec Leander Kubik. Pewnie potrwają kilka lat. 
Jeśli zakończą się pomyślnie rozpocznie się pro-
ces beatyfikacyjny w Watykanie w efekcie którego 
Stare Kramsko a szerzej Babimojszczyzna będzie 
miała „swojego” błogosławionego. Czy docze-
kamy tych czasów? Trudno powiedzieć. Póki co 
o pochodzeniu Ojca Leadera zaświadczać będzie 
kamień odsłonięty w październikowy dzień 2021 
roku.

Oraz tablica informacyjna postawiona tego sa-
mego dnia przy wspomnianym już krzyżu.
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27 maja 2020 minęło 30 lat odkąd w Polsce 
funkcjonują struktury samorządowe. W roczni-
cę tego wydarzenia Zrzeszenie Gmin Woje-
wództwa Lubuskiego ustanowiło medal 30 lecia 
Samorządu Terytorialnego, który jest nadawa-
ny najbardziej zasłużonym lubuskim samorzą-
dowcom. Z powodu pandemii COVID-19 wrę-
czenie wielu z nich uległo opóźnieniu. Dlatego 
dopiero 1 października minionego roku medale 
takie otrzymali długoletni radni naszej gminy. 
Z rąk burmistrza medale te odebrali: Stanisław 
Wieczorek (radny od 1994 r.), Adam Rakowski 
(pełni funkcję radnego od 1994 r.) i Ryszard Da-
jek (pełni funkcję radnego od 2002 r.).

Warto zauważyć, iż wszyscy trzej 
panowie są nie tylko długoletni-
mi radnymi ale też znanymi, lubianymi 
i zasłużonymi członkami naszej rodzimej OSP 
w Babimoście. Druh Wieczorek od lat jest fila-
rem funkcjonowania miejskiej orkiestry dętej 
OSP, dh Dajek prawie dwa dziesięciolecia kiero-
wał gminną ochroną pożarowa a dh Rakowski 

przewodził naszym druhom i był wieloletnim 
przewodniczącym komisji rewizyjnej Zarządu 
Miejsko-Gminnego strażaków-ochotników.

Warto jednak podkreślić, iż najdłużej funkcjo-
nującym samorządowcem w gminie jest Ber-
nard Radny, od 30 lat funkcjonujący w struktu-
rach odrodzonego samorządu. Również strażak, 
długoletni członek orkiestry dętej OSP Babi-
most i prezes Zarządu Miejsko-Gminnego OSP 
w Babimoście.

Nasz burmistrz „Medal 30-lecia samorządu 
terytorialnego” odebrał później. 15 grudnia 2021 
roku w Świebodzińskim Domu Kultury odbył się 
Konwent Zrzeszenia Gmin Województwa Lu-
buskiego. Podczas uroczystości uhonorowano 
osoby, które przez wiele lat budowały samorząd 
w województwie lubuskim. W jego trakcie uho-
norowano Bernarda Radnego wspomnianym 
medalem. Jednocześnie burmistrz otrzymał ty-
tuł ,,Człowieka 30-lecia Samorządu’’ przyznawa-
ny tym, którzy do jego rozwoju na Ziemi Lubu-
skiej przyczynili się najbardziej.

Honory dla długoletnich
samorządowców

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej w Urzę-
dzie Miejskim w Babimoście odbyło się spo-
tkanie z nauczycielami, podczas którego 
Burmistrz Babimostu Bernard Radny wręczył 
nagrody nauczycielom. Otrzymali je:

- Ewa Pietrusiewicz – dyrektor Szkoły Pod-
stawowej w Babimoście,

- Elżbieta Ryczek- dyrektor Zespołu Eduka-
cyjnego w Podmoklach Małych,

- Patrycja Pempera-Cichy- dyrektor Zespo-
łu Edukacyjnego w Nowym Kramsku,

- Ewa Muńko- zastępca dyrektora Szkoły 
Podstawowej w Babimoście,

- Wioletta Malinowska-nauczyciel Zespołu 
Edukacyjnego w Nowym Kramsku,

- Weronika Kandulska- nauczyciel Zespołu 
Edukacyjnego w Podmoklach Małych.

W czasie spotkanie burmistrz  skierował 
na ręce wszystkich nauczycieli i pracowników 
oświaty życzenia sukcesów i satysfakcji z pra-
cy zawodowej, jak również życzył powodzenia 
w wypełnianiu trudnych i ważnych obowiąz-
ków, jakimi są przekazanie wiedzy kolejnym 
pokoleniom, pomoc w wychowaniu naszych 
dzieci i przygotowanie młodych ludzi do życia 
w dorosłym świecie.

Dzień Edukacji Narodowej
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W związku z przejściem do pracy w Sule-
chowie naszego babimojskiego dzielnicowego 
sierżanta Piotra Czuby odbyło się spotkanie 
burmistrza Bernarda Radnego z załogą naszego 
posterunku. Obecny Komendant Komisariatu 
Policji w Sulechowie komisarz  Wojciech Trębski 
przedstawił nowego  młodszego aspiranta To-
masza Konopackiego, który odtąd pełni służbę 
dzielnicowego na terenie Babimostu. Burmistrz 
serdecznie podziękował sierżantowi Czubie za 
pracę w naszym mieście i życzył mu sukcesów 
w nowej pracy w Wydziale Dochodzeniowo-
-Śledczym policji w Sulechowie wyrażając na-
dzieję, że dotychczasowe doświadczenia w roli 

dzielnicowego mocno pomogą w pracy na sta-
nowisku policjanta dochodzeniowo-śledczego.

List gratulacyjny z podziękowaniami za dotych-
czasową pracę otrzymała również sierżant Daria 
Puchalska – drugi z babimojskich dzielnicowych.

W spotkaniu brał również udział Kierownik 
Posterunku Policji w Babimoście asp. szt. Walde-
marem Kurczaba. 

Mimo pożegnalnego charakteru spo-
tkania była również okazja porozmawiać 
o stanie bezpieczeństwa naszej gminy, o bo-
lączkach w pracy policji i o pracy, której od na-
szych policjantów oczekuje gminna władza 
i mieszkańcy.

Pożegnaliśmy naszego
dzielnicowego

Od poniedziałku 8 listopada 2021 r. może-
my  składać wnioski o dowody osobiste wyda-
wane według nowego wzoru. Odciski palców 
i odwzorowanie podpisu właściciela dowodu  
to  elementy, które znajdują się w warstwach 
elektronicznej i graficznej nowych dokumen-
tów. Jednak naprawdę jedyne widoczne gołym 
okiem zmiany, to ikona w prawym górnym rogu 
awersu, która określa dokument jako elektro-
niczny ,numer CAN w prawym dolnym rogu 
awersu, który służy do potwierdzania operacji 
dokonywanych online (odpowiednik numeru 
CVV na kartach bankowych) oraz kod kreskowy 
w górnej środkowej części rewersu, który służy 
do szybkiego odczytu danych osobowych, przez 
czytnik kodów kreskowych. 

Dzięki e-dowodom nie będziemy musieli 
ręcznie wypełniać papierowych formularzy, wy-
starczy zbliżyć dokument do specjalnego czytni-
ka. Nowy dokument będzie również na życzenie 
jego posiadacza wyposażony w specjalny podpis 
elektroniczny, który umożliwi dokonywanie róż-
nego rodzaju operacji wyłącznie online (bez ko-
nieczności osobistej wizyty w instytucji).

Podobnie jak w przypadku kart bankowych 
posiadacz nowego dowodu będzie musiał 
nadać mu numer PIN, a właściwie dwa – jeden 
do potwierdzania tożsamości, a drugi do skła-
dania podpisu pod składanym dokumentem. 
Dodatkowym zabezpieczeniem będzie koniecz-
ność fizycznego „przepisania” wspomnianego 
już numeru CAN.

Kolejnym plusem, który ucieszy zwłaszcza 
podróżnych, jest możliwość korzystania z bra-
mek biometrycznych na dworcach i lotniskach 
całej Unii Europejskiej, co znacznie skróci czas 
oczekiwania.

Docelowo możliwość odczytania da-
nych z nowych dokumentów będzie 
miało każde urządzenie wyposażone 
w czytnik NFC, czyli na przykład smartfon.

Wyrabiając nowy dowód mamy możliwość 
zrezygnowania z jego elektronicznych funk-
cji – wystarczy zaznaczyć odpowiednią opcję 
w składanym wniosku. W takim przypadku war-
stwa elektroniczna pozostanie nieaktywna. Jeśli 

w międzyczasie zmienimy zdaniem, będziemy 
mogli ją uaktywnić, nadając dokumentowi nu-
mer PIN.

Nowe dowody wydawane są na okres 10 lat 
dla osób powyżej 12 roku życia, ponieważ one 
mogę już składać  odciski palców. Dla osób po-
niżej 12 roku życia dowód jest wydawany na 5 lat, 
i nie pobiera się odcisków palców. 

Dokumenty z odciskami palców i podpisem 
właściciela miały być wydawane w Polsce od 
2 sierpnia br. Termin został jednak przesunięty 
z uwagi na zastrzeżenia, co do bezpieczeństwa 
urządzeń do pobierania odcisków palców. Pro-
blem został rozwiązany i sprzęt, który jest wy-
korzystywany gwarantuje bezpieczeństwo sys-
temu teleinformatycznego, w którym czasowo 
gromadzone są pobrane odciski oraz bezpie-
czeństwo systemu teleinformatycznego służą-
cego do personalizacji dowodów osobistych. 
Polacy nie muszą więc obawiać się o bezpie-
czeństwo swoich danych.

 Zmiany dotyczyć będą zarówno wyglądu do-
wodu osobistego, jak i procedury jego uzyskiwa-
nia. Zmiany, które zauważymy w wyglądzie do-
wodu osobistego to: dwuliterowy kod państwa 
członkowskiego Unii wydającego dokument na 
tle niebieskiego prostokąta otoczonego żółtymi 
gwiazdkami oraz odwzorowanie własnoręcz-
nego podpisu. Podstawowa zmiana, czyli dru-
ga cecha biometryczna, w tym przypadku skan 
odcisków palców, nie będzie widoczna. Te dane 
znajdować się one będą wyłącznie w warstwie 
elektronicznej dowodu osobistego.

WAŻNE! W związku z wprowadzeniem 
w Polsce nowych dowodów NIE ma koniecz-
ności  wymiany ważnych dokumentów. Z do-
tychczasowego dowodu będzie można korzy-
stać do czasu utraty jego ważności.

W związku ze zmianami w wydawaniu dowo-
dów osobistych od 27 lipca br. nie ma możliwości 
złożenia on-line wniosku o nowy dokument toż-
samości. Można to zrobić tylko w urzędzie. (jak 
powszechnie wiadomo na razie trudno pobrać 
odciski palców wirtualnie) Po wprowadzeniu no-
wych dokumentów - składanie on-line wniosku 
o dowód jest możliwe wyłącznie w przypadku 

dokumentu dla dzieci do 12 roku życia. Od nich 
odciski palców nie są pobierane.

Rozwiązania dotyczące nowych dowodów 
osobistych wynikają z dostosowania prawa pol-
skiego do wymogów prawa unijnego. Dyrektywa 
z 2019 zobowiązała państwa członkowie do  po-
prawy zabezpieczeń dowodów osobistych oby-
wateli Unii korzystających z prawa do swobod-
nego przemieszczania się przez umieszczenie 
na nich właśnie odcisków palców.

Nowy wzór dowodów osobistych
już jest wydawany! 
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7 października 2021 r. w sali bankietowej 
Gminnego Ośrodka Kultury w Babimoście, 
z inicjatywy burmistrza Bernarda Radnego, od-
była się uroczystość wręczenia, nadanych przez 
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej  „Medali 
za Długoletnie Pożycia Małżeńskie”. 

W tym szczególnym wydarzeniu wzięła udział 
para obchodząca, w 2019 roku, 60-lecie pożycia 
małżeńskiego- państwo Joanna i Stanisław Ko-
nieczny - oraz dziesięć par małżeńskich, które 
w 2019, 2020 lub 2021 roku obchodziły jubileusz 
Złotych Godów.

W spotkaniu wzięli udział: Genowefa i Brunon 
Sulkowie oraz Anna i Władysław Tomczakowie, 
którzy swój jubileusz przeżywali w roku 2019, 
Donata i Henryk Klemt, Krystyna i Bernard Fla-
kowie, Daniela i Zdzisław Juś, którzy Złote Gody 
obchodzili w roku 2020 a także Lucyna i Jan 
Cholewa, Barbara i Stanisław Gasztyk, Wanda 
i Zdzisław Mathias, Maria i Piotr Steckiewiczo-

wie, Anna i Józef Wachowscy – jubilaci z roku 
2021.

Seniorzy spotkali się w obecności Burmistrza 
Babimostu Bernarda Radnego, zastępcy burmi-
strza Genowefy Materny oraz sekretarza gminy 
Sylwii Panaś. Dekorując Medalami „Za długolet-
nie pozycie małżeńskie”  burmistrz życzył Do-
stojnym Jubilatom przede wszystkim zdrowia 
i dalszych szczęśliwych lat. W imieniu społecz-
ności gminy  wręczył  im  pamiątkowe dyplomy 
gratulacyjne oraz bukiety kwiatów. Uroczystość 
uświetnił występ dzieci z sekcji wokalnej działa-
jącej przy GOK w Babimoście, który spotkał się 
z nader ciepłym przyjęciem naszych seniorów.

Medal za Długoletnie Pożycie Małżeńskie 
ustanowiono jako uhonorowanie osób, które 
przeżyły co najmniej 50 lat w jednym związku 
małżeńskim. Został ustanowiony w 1960 roku 
a nadaje go Prezydent Rzeczypospolitej Pol-
skiej.

Diamentowe i Złote Gody
15.12.2021 roku w Świebodzinie, w czasie Kon-

wentu Prezydentów, Burmistrzów i Wójtów Wo-
jewództwa Lubuskiego, zostały ogłoszone wy-
niki Rankingu Gmin Województwa Lubuskiego 
2021. W kategorii: Liderzy Gmin Miejsko-Wiej-
skich Gmina Babimost zajęła miejsce pierw-
sze! Za nami uplasowały się takie tuzy jak Sława 
i Świebodzin. Ranking został przygotowany przez 
Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej -Ośro-
dek Regionalny w Zielonej Górze, we współpracy 
z Urzędem Statystycznym w Zielonej Górze. 
Pozycja w rankingu to wynik 16 syntetycznych 
wskaźników obrazujących jakość życia w po-
szczególnych miastach i gminach , określają-
cych jakość różnych sfery życia wspólnot lokal-
nych. Czołówkę rankingu stanowią te gminy, 
które sprawnie realizują swoje zadania własne 
i wykorzystują dane im potencjały rozwojowe. 
Dla nas jest to wielkie wyróżnienie, tym większe, 
ze w pobitym polu zostały duże miasta i teore-
tycznie o wiele silniejsze samorządy. Wynik ten 
pokazuje, że droga rozwoju naszej gminy ob-
rana wiele lat temu przez burmistrza Bernarda 
Radnego i kolejne Rady Miejskie okazała się traf-
na a pracowitość i zmysł organizacyjny babimoj-
szczan dobrze służą naszej Małej Ojczyźnie.

W ogłoszonym na tym samym konwencie 
rankingu powiatowym gmina Babimost zosta-
ła najlepszą gminą w powiecie zielonogórskim 
,uzyskując tytuł „Lidera Powiatu Zielonogórskie-
go”.

Należna honory, statuetki i dyplomy odebrał 
w rąk dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Staty-
stycznego Romana Fedaka włodarz naszej gmi-
ny, Bernard Radny, podkreślając w swym wystą-
pieniu, iż tak dobre wykorzystanie potencjału 
gminy to zasługa całego zespołu pracownicze-
go oraz tradycyjnej, babimojskiej pracowitości 
mieszkańców naszej ziemi.

Nasza gmina znów najlepsza!!!

Czas na kolejną ekipę- tak w czasie Zjazdu 
Miejsko- Gminnego Ochotniczych Straży Pożar-
nych powiedzieli dh Bernard Radny ,dh. Ryszard 
Dajek i dh Adam Rakowski zrezygnowali z ubie-
gania się o ponowny wybór na funkcje – pierw-
szy Prezesa Zarządu MG OSP, drugi komendan-
ta gminnego ochrony przeciwpożarowej a trzeci 
- Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, co było 
jednak drobną niespodzianką, na obradującym 
30 października 2021 Zjeździe Miejsko-Gmin-
nym Związku OSP.

Obrady, co tu ukrywać, nie były burzliwe lecz 
spokojne. Ustępujący Zarząd Miejsko-Gminny 
przedstawił sprawozdanie z działalności , delega-
ci udzielili ustępującym władzom absolutorium 
i wybrali nowy zarząd. Mimo, iż wybrano go jed-
nogłośnie to wiadomo, ze za kulisami uzgod-
nienia trwały do ostatniej chwili. Ostatecznie 

nowym prezesem Zarządu Oddziału Miejsko- 
Gminnego Związku OSP RP został dh Zbigniew 
Pyzik- dotychczasowy prezes OSP Babimost, 
jego zastępcą dh Wojciech Wachowiak OSP 
Nowe Kramsko a przewodniczącym Komisji Re-
wizyjnej dh Damian Judt -OSP Babimost.

Nowym gminnym komendantem OSP, zo-
stał dh Szymon Sroga, któremu udzielono od-
powiedniej rekomendacji na zjeździe. Gośćmi 
Zjazdu byli: członek Prezydium Zarządu Główne-
go Związku OSP RP, prezes Zarządu Wojewódz-
kiego dh. Edward Fedko, komendant powiato-
wy Państwowej Straży Pożarnej brygadier Piotr 
Jankowiecki oraz przewodniczący Rady Miejskiej 
Tadeusz Maszewski. Obrady sprawnie prowadził 
członek Głównej Komisji Rewizyjnej Związku dh 
Andrzej Brachmański, druh z OSP Babimost.

Nim jednak doszło do Zjazdu Miejsko-Gmin-

Młodsi obejmują stery
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Uwaga, nowy obowiązek dla mieszkańców!
Prawo nakłada na posiadaczy budynków ko-

lejny obowiązek. Każdy budynek, który posiada 
źródło ciepła lub spalania paliw do 1 MW nale-
ży zgłosić, wypełniając odpowiednią deklarację 
do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budyn-
ków, Ewidencja ma zgromadzić wszystkie da-
nych dotyczących źródeł ciepła i spalania paliw 
w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych. 
 
Złożenie deklaracji jest obowiązkowe!

Jeżeli Państwa dom posiada źródło ciepła 
i spalania paliw zainstalowane przed 1 lipca 
2021 r., na złożenie deklaracji macie 12 miesię-
cy. Jeżeli źródło ciepła lub spalania paliw zosta-
nie zainstalowane po 1 lipca deklarację musicie 
złożyć w terminie 14 dni od instalacji. Deklara-

cję należy złożyć w Urzędzie Gminy osobiście 
lub listownie.

Jeśli jednak posiadacie Państwo profil zaufa-
ny lub podpis elektroniczny możecie to zrobić 
bez wychodzenia z domu, W tym celu należy 
wejść na stronę zone.gunb.gov.pl,, odszukać 
przycisk „złóż deklarację” i wypełnić formularz.

Centralna Ewidencji Emisyjności Budynków 
ma być kompletną bazą danych, na podstawie 
której gmina będzie mogła kreować politykę wal-
ki ze smogiem, a w dalszej perspektywie poprawa 
jakości powietrza – likwidacja głównej przyczyny 
zanieczyszczeń – emisji substancji powodują-
cych smog. Jak zapowiada rząd dla obywateli zo-
staną uruchomione usługi, które przyczynią się 
do poprawy stanu technicznego budynków w za-
kresie bezpieczeństwa, np. zamówienie przeglą-

du kominiarskiego czy inwentaryzacji budynku. 
W bazie znajdą się docelowo wszystkie budynki, 
które posiadają źródło ciepła o mocy nieprzekra-
czającej 1 MW.

Do 1 grudnia 2021 w naszej gminie złożo-
nych zostało 151 deklaracji. Mało! Na złożenie 
deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności 
Budynków właściciele i zarządcy nieruchomo-
ści mają 12 miesięcy. Muszą więc to zrobić do 

30 czerwca 2022 roku. Dlatego apelujemy o nie-
zwlekanie z wypełnieniem deklaracji i nie odkła-
daniem tej czynności na ostatnią chwilę.

Przy okazji namawiamy Państwa do zakłada-
nia profili zaufanych, bowiem dzięki nim coraz 
więcej czynności urzędowych można doko-
nać wieczorem, w papciach, nie wychodząc 
z domu. Oszczędzamy w ten sposób czas a 
tym samym pieniądze! 

Centralna Ewidencja Emisyjności
Budynków CEEB

nego kampania wyborcza toczyła się w jednost-
kach. Wysłuchiwano sprawozdań, dyskutowano 
nad przyszłością jednostek, wybierano nowe 
władze. Największa niespodzianka była w OSP 
Babimost, gdzie w wyborach druhny i druhowie 
zdecydowali, iż w najbliższych latach jednostką 
pokieruje kobieta – dh. Marzena Janowicz-Py-
zik. Mimo równouprawnienia jest to jednak jakaś 
niespodzianka. Druhna Marzena będzie czwartą 
kobietą w naszym województwie na czele OSP. 
O tempora, o mores – chciałoby się krzyknąć! 
Naczelnikiem został Zbigniew Pyzik, a przewod-
niczącym komisji rewizyjnej Damian Judt.

A oto wyniki wyborów w pozostałych jed-
nostkach gminy:

OSP Nowe Kramsko: Sławomir Jarysz - prezes, 
Artur Studziński, - naczelnik, Mateusz Brzuśman 
-przewodniczący Komisji Rewizyjnej OSP Stare 
Kramsko: Paweł Kubik - prezes, Mieczysław Ko-
stera-naczelnik, Andrzej Cichy-przewodniczący 
komisji rewizyjnej OSP Podmokle Wielkie: Adam 
Cholewa- prezes, Mateusz Taberski-naczelnik, 
Andrzej Modrzyk -przewodniczący komisji re-
wizyjnej, OSP Podmokle Małe: Marcin Janeczek 
– prezes, Piotr Brambor-naczelnik, Marian Fabiś- 
przewodniczący komisji rewizyjnej.

Gmina Babimost po raz kolejny przystąpi-
ła do programu usuwania wyrobów zawiera-
jących azbest. W 2021 r. zadanie finansowane 
było z funduszy Unii Europejskiej w ramach 
Programu NFOŚiGW pn.: „Ogólnopolski 
program finansowania usuwania wyrobów 
zawierających azbest” na lata 2019 – 2023. 
Zadaniem objęto demontaż wyrobów zawie-
rających azbest, zabezpieczenie, załadunek 
i transport falistych płyt azbestowo-ce-
mentowych z 1 nieruchomości położo-
nej na terenie Gminy Babimost wraz z ich 
unieszkodliwieniem na przystosowanym 
do tego celu składowisku odpadów niebez-

piecznych oraz zabezpieczenie, załadunek 
i transport falistych płyt azbestowo- cemento-
wych złożonych luzem na działkach z 11 nieru-
chomości położonych na terenie gminy. Wy-
roby zawierające azbest zostały przekazane na 
składowiska odpadów niebezpiecznych zawie-
rających azbest: EKO-MYŚL Sp. z o.o. Dalsze 
36, 74-300 Myślibórz oraz INNEKO Sp. z o.o. 
ul Teatralna 49, 66-400 Gorzów Wlkp. Celem 
zadania było usunięcie jak największej ilości 
szkodliwych wyrobów zawierających azbest 
odznaczających się dużą odpornością na 
działanie czynników chemicznych, ścieranie 
i wysoką temperaturę.

Usuwanie wyrobów zawierających 
azbest z terenu Gminy Babimost 
w 2021 roku
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Czy będziemy więcej czytać? Pytanie godne 
Szekspira. Wszak  od dziś wiadomo, iż Polacy czy-
tają coraz mniej. Dlatego w naszym kraju reali-
zowany jest program „Narodowego Programu 
Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”

Nasza gmina też z niego korzy-
sta, gdyż na wniosek burmistrza apliko-
waliśmy o pieniądze z tego programu. 
W efekcie Gmina Babimost pozyskała środki 
na realizację projektu w wysokości 10.500,00 zł, 
z przeznaczeniem do placówek oświatowych na 
wsiach. Tym sposobem państwo pokryje  80 % 

środków  całego zadania, natomiast gmina Ba-
bimost jako organ prowadzący zadeklarowała 
20 % wkładu własnego w wysokości 2.625,00 zł.

W ramach realizacji programu dofina-
sowanie udzielone zostało na zakup nowo-
ści wydawniczych do placówek wychowa-
nia przedszkolnego i bibliotek szkolnych, 
a także na zakup ich wyposażenia.

Narodowy Program Rozwoju
Czytelnictwa 2.0

Nasz Gminny Ośrodek Zdrowia był niczym 
Ostatni Mohikanin. Gdy wokół podstawową 
opiekę zdrowotną zapewniały prywatne przy-
chodnie lekarzy rodzinnych działające w ramach 
kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia 
w Babimoście ciągle próbowaliśmy utrzymać 
samorządową placówkę zdrowia. Jednak niczym 
ten Ostatni Mohikanin, którego lud wyginał, 
i nasz GOZ nie wytrzymał próby czasu. 29 czerwca 
Rada Miejska musiała podjęć decyzję o likwidacji 
z dniem 30 września Gminnego Ośrodka Zdro-
wia. Decyzja o likwidacji Ośrodka była decyzją 
trudną i radni podjęli ją zapewne z ciężkim ser-
cem.

Nie chcąc jednak by po GOZ-ie nastała pust-
ka a babimojszczanie nie musieli szukać lekarza 
w ościennych gminach, już 6 sierpnia burmistrz 
ogłosił przetarg na najem budynku po GOZ wraz 
z filią w Nowym Kramsku. 

Pierwsze podejście było nieudane. Zgłosiło 

się wprawdzie aż 5 podmiotów ale ich oferty nie 
zaspokoiły oczekiwań członków komisji prze-
targowej. Rozpoczęły się negocjacje w wyniku 
których najbardziej zadowalającą ofertę złożyła 
spółka LLP z Sulechowa. Dlatego dniu 21 wrze-
śnia 2021 roku Burmistrz podpisał umowę na 
najem z jej prezesem Jakubem Lelito –na pro-
wadzenie działalności zdrowotnej w Babimoście 
i Nowym Kramsku. Umowa obowiązuje przez 
dwa lata. Jeżeli spółka nie spełni oczekiwań zo-
stanie rozpisany nowy przetarg.

Wszyscy znamy budynek po GOZ i wiemy, ze 
jest to dobrze przystosowany do leczenia ludzi 
obiekt. Ciekawe więc czy nowa najemca uczyni 
sprawnie działającym Ośrodkiem oferującym 
mieszkańcom gminy wielu specjalistów, tak by 
nie było potrzeby dojeżdżania do innych miej-
scowości.

Póki co podajemy telefon do rejestracji no-
wej przychodni: 721998200 

Po GOZ-ie nastaje niepubliczna
przychodnia

Laboratoria Przyszłości to inicjatywa eduka-
cyjna realizowana przez Ministerstwo Eduka-
cji i Nauki we współpracy z Centrum GovTech 
w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Misją Ce-
lem programu jest stworzenie nowoczesnej 

cji przyszłości” z tzw. kierunków STEAM (nauka, 
technologia, inżynieria, sztuka oraz matematyka). 

Jako Babimost, w ramach programu „La-
boratoria Przyszłości”, otrzymaliśmy wspar-
cie finansowe w wysokości 174.600,00 zł dla 
szkół podstawowych z terenu naszej gminy. 
Szkoła Podstawowa w Babimoście otrzymała 
z 84.600,00 zł, Szkoła Podstawowa w Pod-
moklach Małych 60.000,00 zł, a Szkoła Podsta-

wowa w Nowym Kramsku -30.000,00 zł. (Wyso-
kość dofinasowania uzależniona była od liczby 
uczniów uczęszczających do szkoły).

Dzięki doposażeniu szkół w pomoce dydak-
tyczne, uczniowie będą mogli uczyć się poprzez 
eksperymentowanie i zdobywać w ten sposób 
praktyczne umiejętności. 

O tym jak program będzie przebiegać na 
pewno będziemy pisać w naszym biuletynie.

szkoły, w której zajęcia będą prowadzone w sposób 
ciekawy, angażujący uczniów oraz sprzyjający od-
krywaniu ich talentów i rozwijaniu zainteresowań. 

Program ma wspierać szkoły podstawowe 
w budowaniu wśród uczniów tzw „kompeten-

Laboratoria Przyszłości

W październiku br. ruszył nabór na zakup 
sprzętu komputerowego dla dzieci, wnuków 
prawnuków byłych pracowników PGR. To kolej-
ny krok w walce z wykluczeniem cyfrowym, re-
alizowany dzięki funduszom unijnym w ramach 
programu Cyfrowa Gmina. 

O dofinansowanie mogły ubiegać się gminy 
popegeerowskie, które otrzymały pozytywną 
opinię Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. 
Otrzymane środki zostaną przeznaczone na za-
kup sprzętu komputerowego, akcesoriów oraz 

usług zapewniających dostęp do Internetu, któ-
re przekazane będą potomkom byłych pracow-
ników PGR uczącym się w szkole podstawowej.

W wyniku naboru, do gminy wpłynęło 108 
wniosków. Gmina Babimost złożyła wniosek na 
kwotę 378.000,00 zł. Na razie jesteśmy na eta-
pie oczekiwania na wnioskowane środki. W przy-
padku otrzymania w/w kwoty przystąpimy do 
dalszych działań, o czym będziemy informować 
wszystkich zainteresowanych.

„Granty PPGR”, czyli dofinanso-
waniena sprzęt komputerowy po-
tomków byłych pracowników PGR

Na terenie Gminy Babimost unieszko-
dliwiono odpady zawierające azbest w ilości 
33,650 ton. Całkowity koszt realizacji zada-
nia i koszt kwalifikowany wyniósł 20 293,53 
zł i zostało ono dofinansowane łączną kwotą 
w wysokości 8 117,41 zł. Słowem budżet gminy 
dołożył do tego zadania 12 176,06 PLN. Niestety 
czasy, kiedy zadanie to w 100% dofinansował 
rząd dawno minęły. Należy pamiętać, że azbest 
zaliczany jest do 10-ciu najgroźniejszych zanie-
czyszczeń na Ziemi. Jego szkodliwe działanie 
może się ujawniać nawet po wielu latach, np. 
nowotwory mogą rozwijać się 20-30, a nawet 
50 lat od momentu narażenia organizmu na 
wdychanie włókien azbestu. Wielkość zagroże-

nia zdrowia zależna jest od rodzaju azbestu, wiel-
kości włókien ich stężenia w powietrzu oraz cza-
su narażenia. Największe zagrożenie stanowią 
włókna występujące w trwałej postaci. Wdycha-
ne do płuc włókna są pochłaniane przez komór-
ki układu odpornościowego, jednak ze względu 
na swoją długość nie mieszczą się w komórce, 
wystając z niej, powodują wyciek jej zawartości, 
wnikanie ewentualnych toksyn, a ostatecznie 
obumarcie komórki. Analizując szkodliwość 
azbestu i jego wpływ na organizm ludzki należy 
pamiętać, że azbest jest praktycznie nieznisz-
czalny, zaś groźny dla zdrowia ludzi jest wte-
dy, gdy jego elementarne włókna znajdują się 
w wdychanym powietrzu.
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Z kolei Amelia Kubiak (pod kierunkiem pani 
Patrycji Stajkowskiej), uczennica klasy VIIIb, 
została finalistką konkursu przedmiotowego 
z języka angielskiego organizowanego przez 
Lubuskiego Kuratora Oświaty. To już kolejny 
rok z rzędu, kiedy nasi uczniowie godnie repre-
zentują szkołę i gminę w województwie, sta-
jąc w szranki z najlepszymi uczniami regionu 
i zdobywając kolejne laury. Dawid Żołądkie-
wicz (opiekun pani Bożena Wołek) z klasy IV b, 
został jednym z laureatów półfinału regional-
nego ogólnopolskiego konkursu plastycznego 
o tematyce geologiczno-środowiskowej „Na-
sza Ziemia - środowisko przyrodnicze wczoraj, 
dziś i jutro”. Tegoroczna edycja konkursu odby-
ła się pod hasłem „Tajemniczy świat jaskiń”.

Nowa Pracownia Gastronomiczna 
uczy zdrowo gotować! 

Przy wsparciu finansowym IKEA Industry 
(wysokość dofinansowania – 5.000 zł) w roku 
szkolnym 2020/2021 zrealizowany został kolej-
ny projekt edukacyjny. „Zdrowo jemy – zdrowo 
rośniemy” Tym razem zakładał on wykonanie 
pracowni gastronomicznej w Szkole Podsta-
wowej w Babimoście. 

Stare pomieszczenie po dawnej świetlicy 
gimnazjalnej zostało wyremontowane, dopro-
wadzono wodę i kanalizację, położone zostały 
płytki na podłodze. Dzięki wsparciu finanso-
wemu z firmy IKEA zakupiono sprzęt, meble 
i wyposażenie do  pracowni. Od jednego z ro-
dziców pozyskano lodówkę. W pracowni znaj-
duje się także laptop i projektor, dzięki czemu 
uczniowie nawet w trakcie zajęć mogą spraw-
dzać wartości odżywcze, kaloryczność, indeks 
glikemiczny przygotowywanych posiłków. 

W związku z faktem, że w roku szkolnym 
2020/2021 większą część zajęć stanowiły lekcje 
zdalne, pracownia nie w pełni została wykorzy-
stana. Nie mniej jednak uczniowie, którzy mieli 
możliwość korzystania z nowej sali, byli nią za-
chwyceni. Podkreślali estetykę, wyposażenie 
i możliwości przygotowywania posiłków zdro-
wych, nowoczesnych i ładnych. Samodzielnie 

Trudny powrót do szkoły 
17 maja, po ponad półrocznej edukacji zdal-

nej, uczniowie wrócili na zajęcia do szkoły – po-
czątkowo w formie hybrydowej, a od 31 maja 
w pełni stacjonarnie. Powrót wzbudził spore 
emocje zarówno wśród uczniów, rodziców, jak 
i nauczycieli. Czy sobie poradzę, jak przyjmą 
mnie koleżanki i koledzy, czy dam radę dotrzeć 
do szkoły na ósmą? Te i wiele innych pytań zawa-
li sobie wszyscy. Obawy mieszały się z radością, 
podekscytowanie z niepewnością. Od pierwsze-
go dnia najważniejszym zadaniem była odbu-
dowa wzajemnych relacji, zaufania, integracja 
zespołów klasowych. Ważnym dniem okazał 
się Dzień Dziecka – młodsi uczniowie urządzi-
li sobie piknik, a starsi wzięli udział w II edycji 
Babimojskiej Gry Ulicznej. Uczniowie klas 4 - 7 
musieli rozszyfrować wskazówki, by dotrzeć do 
6 miejsc, gdzie czekały na nich zadania, rebu-
sy i zagadki. Zwycięscy okazali się piątoklasiści. 
Odebrali puchar i tort ufundowany przez Radę 
Rodziców oraz sklep Groszek. Wspólna zabawa 
i ruch na świeżym powietrzu wywołały uśmiechy 
szczęścia i znakomicie poprawiły wszystkim hu-
mory. 

10 września był ogólnoszkolnym dniem inte-
gracji. Każda klasa wraz ze swoim wychowawcą 
spędziła ten piątek inaczej – jedni wybrali się 
do kina, inni na spacer połączony z ogniskiem 
i pieczeniem kiełbasek, młodsi postawili na ruch 
na świeżym powietrzu, a czwartoklasiści bawili 
się w szkolnym escape roomie. Najstarsi urzą-
dzili wspólne gotowanie w nowej pracowni ga-

stronomicznej, a potem wesołe biesiadowanie. 
Wszystkich połączyła wspólna zabawa, rozmo-
wy, miły nastrój i wspomnienia, do których na 
pewno często będziemy wracać. Niestety, z koń-
cem roku znów wróciliśmy do nauki zdalnej.

Języki obce nie są już nam tak obce
Quizy, degustacje dań, stroje ludowe to nie-

które z atrakcji przygotowanych przez uczniów 
na „Dzień języków obcych”, który odbył się w na-
szej szkole.

29 października na korytarzach szkolnych 
można było podziwiać oryginalne stoiska krajów 
europejskich (Polski, Niemiec, Francji, Włoch, 
Czech, Szwecji, Szkocji i Anglii), na których za-
prezentowane były: geografia, kultura, sławni 
ludzie, ciekawostki oraz kuchnia wybranych kra-
jów. Największym zainteresowaniem cieszyła się 
oczywiście degustacja dań charakterystycznych 
dla każdego z krajów. Uczniowie każdej z klas od 
5 do 8 mieli również za zadanie przygotować 
charakterystyczną muzykę oraz stroje reprezen-
towanych krajów. Wszystkie klasy spisały się na 
medal – zainteresowanie było ogromne i przy 
tym wszyscy bardzo dobrze się bawili.

Pandemia nas nie zatrzyma! 
Rok szkolny 2020/2021 był niezwy-

kle trudny ze względu na panującą pan-
demię i konieczność zmierzenia się 
z edukacją zdalną. Ten fakt nie przeszkodził 
uczniom Szkoły Podstawowej w Babimoście 
w odnoszeniu sukcesów i rozsławianiu imienia 
naszego miasta i szkoły. Małgorzata Stasik 
z klasy VIIIa (przygotowana przez panie Bożenę 
Wołek i Urszule Kusiak) została laureatką ogól-
nopolskiego konkursu plastycznego ,,Wehikuł 
czasu”, organizowanego w ramach ogólnopol-
skiej kampanii ,,Zachowaj Trzeźwy Umysł 2020”, 
a 11 uczniów klas 4-7 zdobyło w tym konkursie 
wyróżnienia. Niestety pandemia uniemożliwiła 
odbiór nagród podczas uroczystej gali w War-
szawie, dlatego nagroda – bezprzewodowy 
zestaw muzyczny – został laureatce wręczony 
w szkole. 

Wiadomości ze Szkoły
Podstawowej w Babimoście
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mogli korzystać (oczywiście pod nadzorem na-
uczycieli) z zakupionych sprzętów, tj. tosterów, 
blenderów, miksera, zoodlera, dzięki którym 
przygotowali zdrowe i ciekawe w fakturze sa-
łatki, koktajle owocowe, kanapki.  Nowa spra-
wiła, że uczniowie bardzo mocno zaangażowa-
li się w zajęcia, żywo dyskutowali o potrawach, 
obliczali kalorie, sprawdzali etykiety produk-
tów i porównywali z gotowymi przekąskami. 
Świetnie się przy tym bawili, na koniec z ape-
tytem zjadając przygotowane potrawy. Każdy 
z uczniów wyrażał nadzieję, że takie zajęcia 
będą się odbywały częściej, co jest zgodne 
z założeniami projektu i w tym roku szkolnym 
zajęcia kulinarne są kontynuowane zarówno 
w klasach młodszych w ramach edukacji wcze-
snoszkolnej, jak i w klasach starszych w ramach 
techniki, biologii, przyrody. Również nauczyciele 
świetlicy już planują zajęcia w nowej pracowni.

„Taka gmina jak aktywni obywatele”
Wraz z początkiem października Stowarzy-

szenie Rozwoju i Ochrony Dziedzictwa Kulturo-
wego „Przyjaźni Podmoklom” z siedzibą w Pod-
moklach Małych rozpoczęło realizację projektu 
„Taka gmina jak aktywni obywatele” finansowa-
nego z Programu Aktywni Obywatele.

Miło nam poinformować, że powyższy projekt 
znalazł się wśród 20 najwyżej ocenionych pro-
jektów z całej Polski w dziedzinie „Angażowanie 
obywateli i obywatelek w sprawy publiczne”

W ramach projektu zostały  zorganizowane 
następujące działania: 

1. „Aktywni, samorządni obywatele” – blok 
działań skierowany do dzieci i dorosłych

2. „Życie w czasach pandemii”. Zajęcia i deba-
ta skierowane do tzw. coronasceptyków i antysz-
czepionkowców

3. „Wolontariat – nasza moc”. Warsztaty dla 
dzieci i dorosłych

4. „Nie jesteś sama”. Warsztaty dla kobiet 
i mężczyzn

5. Nasze środowisko – nasz skarb - realizacja 
3 projektów badawczych dla 20 osób – 15 dzieci, 
5 dorosłych

6. „Taka gmina jak świadomi i aktywni obywa-
tele” - impreza środowiskowa promująca reali-
zację projektu i upowszechniająca informacje 
o projekcie.

Fundusz Krajowy (Active Citizens Fund – Na-
tional) jest jednym z 11 programów prowadzo-
nych w Polsce ze środków Mechanizmu Finan-
sowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 
i Norweskiego Mechanizmu Finansowego  2014-
2021 i jednym z dwóch przeznaczonych na wspar-
cie działalności organizacji społecznych.Jego ope-
ratorem jest fundacja im.Stefana Batorego

Stowarzyszenie kulturowe „Przyjaźni 
Podmoklom” działające przy Szkole 
Podstawowej w Podmoklach Małych
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Szkoła Podstawowa w Nowym Kramsku 
„Szkołą Pozytywnego Myślenia”

Jak pokazują badania, poziom stresu 
u uczniów w Polsce jest bardzo wysoki. Do-
datkowo czas nauki zdalnej nie obszedł się 
z nimi łaskawie i dziś ważnym jest obniża-
nie wszelkich czynników stresogennych i do 
wspólnego działania. Należy robić wszystko, 
by szkoła była miejscem jeszcze bardziej przy-
jaznym. Jednym z elementów takiego działa-
nia był ponowny udział nowokramskiej szkoły 
w projekcie „Szkoła Pozytywnego Myślenia 
2.0” organizowanym przez Instytutu Edukacji 
Pozytywnej.

Uczestnictwo w projekcie wiąże się z re-
alizacją przez całą społeczność szkolną 
comiesięcznych zadań certyfikacyjnych. 
W październiku br. uczniowie wraz z na-
uczycielką matematyki poznawali sławnych 
naukowców w dziedzinie nauk ścisłych, by 
w efekcie uzyskać odpowiedź na pytanie:„ jak 
ja mogę zmieniać świat ?”- bo mogę być jak 
M. Skłodowska Curie czy Ignacy Łukasiewicz, 
bo jestem dobry, wartościowy, mam możli-
wości i motywację. Celem projektu jest rów-
nież profilaktyka zdrowia psychicznego dzieci 
i młodzieży, wsparcie nauczycieli i wycho-
wawców w działaniach na rzecz zdrowia psy-
chicznego i wsparcie rodziców w takowych 
działaniach.

Dzięki uczestnictwu w Programie Certy-
fikacyjnym “Szkoła Myślenia Pozytywnego” 
placówka nasza wdraża innowacyjne działa-
nia wychowawczo - profilaktyczne, ma dostęp 
do dedykowanych lekcji online i programów 
szkoleniowych dla dzieci i młodzieży, nauczy-
cieli i rodziców, może korzystać z ofert spe-
cjalnych Instytutu i za realizację wszystkich 
zadań otrzymuje certyfikat na kolejny rok 
szkolny. Także w tym roku Zespół Edukacyjny 
w Nowym Kramsku zdobył Certyfikat „Szkoły 
Pozytywnego Myślenia 2.0”.

Szkoła Roku w akcji Nauczyciel 
i Szkoła na Medal

Szkoła w Nowym Kramsku została zgłoszona 
przez Uczniów i ich Rodziców do nagrody: Szko-
ła Roku akcji Nauczyciel i Szkoła na Medal, 
największym plebiscycie edukacyjnym w Polsce, 
który w województwie lubuskim jest prowadzo-
ny przez „Gazetę Lubuską”. Nominacje do tytu-
łu „Nauczyciel na Medal” otrzymali pracujący 
w szkole nauczyciele: Maria Janusz, Renata 
Gronkowska, Wioletta Malinowska, Katarzyna 
Szymańska i Kamila Komar. 

Przejrzyj na oczy - zakoduj trzeźwość
Zespół Szkół w Nowym Kramsku realizuje pro-

gram z zakresu profilaktyki i rozwiązywania pro-
blemów alkoholowych i narkomanii pt.: „Przejrzyj 
na oczy - zakoduj trzeźwość” autorstwa pedagog 
szkolnej, którego celem jest wyposażenie uczniów 
w umiejętność dobrej i efektywnej organizacji wol-
nego czasu, wykorzystywania nowoczesnych tech-
nologii do poszerzania wiedzy na temat profilaktyki 
antynarkotykowej i antyalkoholowej, rozpoznawa-
nia swoich mocnych i słabych stron, komunikowa-
nia swoich potrzeb, a także rozwijanie u uczniów 
empatii, postaw asertywnych i wzmocnienie wiary 
w swoje możliwości. 

Program jest realizowany przy wsparciu otrzy-
manemu z Gminnej Komisji Rozwiązywania Pro-
blemów Alkoholowych w Babimoście, dzięki któ-
remu zakupione zostały m.in. okulary VR Oculus 
Quest. Po ich założeniu uczeń przenosi się w wir-
tualny świat zapewniający tysiące rozszerzonych 
treści edukacyjnych, terapeutycznych, które pro-
mują życie w trzeźwości oraz umacniają strategię 
asertywności. 

W listopadzie wraz z Centrum Działań Profi-
laktycznych przeprowadzony został „Trening za-
chowań asertywnych czyli jestem sobą i potrafię 
odmawiać” dotyczący presji rówieśniczej, zacho-
wań ryzykownych, depresji, alkoholu i narkotyków 
dla uczniów z klas 4 - 8 oraz warsztaty „Zakazany 
owoc” omawiające zdrowy styl życia i kreowanie 
radosnego życia bez używek dla uczniów z klas 1 - 3.

Wieści z Zespołu Edukacyjnego
w Nowym Kramsku

Wymiana międzynarodowa
w Szkole Podstawowej
w Podmoklach Małych

Metody nauczania w polskiej 
i niemieckiej szkole - seminarium 
dla nauczycieli 

W dniach 12-14 listopada 2021 w szkole 
w Podmoklach Małych odbyło się seminarium 
dla nauczycieli zatytułowane „Metody naucza-
nia w polskiej i niemieckiej szkole”

Wzięli w nim udział nasi wykładowcy i niemiec-
cy nauczyciele z partnerskiej szkoły w Neurup-
pin. Celem spotkania była wymiana doświadczeń 
z zakresie podnoszenia umiejętności i kwalifikacji 
nauczycieli, poznanie nowoczesnych metod pra-
cy i wdrożeniu nowych rozwiązań metodycznych 
w pracy z uczniami na przykładzie szkół w Polsce 
i w Niemczech.

Edukacja zdalna w obu krajach wymusiła 
na nauczycielach podniesienie umiejętności 
i kwalifikacji z interaktywnych metod naucza-
nia. Nauczyciele poznali wiele aplikacji, które 
mogą wykorzystać w pracy z dziećmi. Omówio-
no filozofię i kulturę pracy on-line. Wymienio-
no się doświadczeniami polskich i niemieckich 
nauczycieli na temat metod interaktywnych, 

i programowania, które jest jedną z ciekawszych 
metod w pracy z uczniem.

Ponadto zaprezentowano sposoby pracy 
w parach, w grupach, metody „odwróconej lek-
cji”, metodykę projektów interdyscyplinarnych. 
Zastanawiano się również jak aranżacja prze-
strzeni edukacyjnej ma wpływ na dobór metod 
nauczania, i jak organizować pracę z uczniami, 
aby stali się odpowiedzialni za własną naukę.

Na konferencji zostały przedstawione polsko- 
niemieckie projekty z zakresu nowoczesnych 
metod pracy z uczniami, które pomogą nauczy-
cielom tworzyć innowacyjne rozwiązania, służą-
ce większemu otwieraniu się szkoły na wyzwania 
i osiągnięcia współczesnego świata.

Warto dodać, iż obie szkoły - Szkoła Podsta-
wową w Podmoklach Małych i Szkoła im. Róży 
Luxemburg współpracują ze sobą 16 lat i nie było 
to ani pierwszy ani trzeci czy piąty projekt wspól-
nie realizowany….

Projekt był współfinansowany z Programu 
Współpracy Interreg VA Brandenburgia – Polska 
2014-2020.
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„Narodowy Program Rozwoju 
Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”

Szkoła w Nowym Kramsku pozyskała wspar-
cie finansowe ze środków budżetu państwa, 
w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu 
Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”, 
na zakup nowości wydawniczych do szkolnej 
biblioteki i na działania promujące czytelnic-
two, a także na zakup elementów wyposażenia 
biblioteki. W ramach ww. programu w szkole są 
realizowane przedsięwzięcia na rzecz optyma-
lizacji zwiększenia czytelnictwa wśród uczniów 
klas 4 - 8 z wykorzystaniem elementów metody 
bostońskiej oraz wdrożone zostały zadania pe-
dagogiczne pt.: „Spotkania z lekturą” i „CZYTAM 
Z KLASĄ lekturki spod chmurki” uczniów z klas 
1 - 3. Bibliotekarka szkolna, planuje rozpocząć 
akcję bookcrossing-u, czyli nieodpłatnego 
dzielenia się książkami poprzez pozostawia-
nie ich na tzw. półkach bookcrossingowych, 
po to, by ktoś inny mógł je wziąć, przeczytać 
i znów przekazać dalej.

„MIGiem w świat”
MIGiem w świat to inicjatywa, dzięki której 

placówka tworzy przyjazną dla osób niesłyszą-
cych przestrzeń, a uczniowie oraz dzieci będą 
miały możliwość poznania świata oczami tych 
osób. Uczniowie już poznali elementy języka mi-
gowego, - alfabet w języku migowym i takie wy-
rażenia jak np. dzień dobry, do widzenia, witam, 
cześć, proszę, przepraszam, dziękuję. Pani Pem-
pera, pedagog specjalna i ambasadorka języka 
migowego w placówce, wraz z klasą 5 przystąpiła 
do Międzynarodowej Akcji „Migamy Jabłuszko”, 
w ramach której uczniowie wzorowo przygoto-
wali się do wspólnego odśpiewania „Jabłuszko ru-
miane” z elementami polskiego języka migowego. 

Przy wejściu do szkoły pojawiła się panelowa, 
z kontrastowymi kolorami, tablica informacyjna 
z wyszczególnieniem klas i gabinetów. 

Powyższe działania są możliwe dzięki pomocy 
IKEA Industry, w ramach której szkoła otrzymała 
dofinansowanie w wysokości 9 632,18 zł.

Rozczytane przedszkole
Przedszkolaki z Przedszkola Publicznego 

w Nowym Kramsku z Oddziałem Przedszkolnym 
w Starym Kramsku wdrażają się do czytania i po-
dejmują szereg akcji promujących czytelnictwo, 
bo wiedzą, że „czym skorupka za młodu nasiąk-
nie…”. W ramach autorskiego programu pani 
Ludmiły Popiołek „Rodzice czytają nam bajecz-
ki” do przedszkole przychodzą rodzice i czytają 
bajeczkę swojego dziecka. Następnie dzieci wy-
konują ilustracje, rozmawiają na temat bajeczki 
i odgrywają mini-scenki dramowe, także przy 
użyciu pacynek. 

Przy współpracy z Biblioteką Publiczna w Ba-
bimoście dzieci realizują też program „Czyta-
nie na dywanie”. Podczas pierwszego spotkania 
z panią bibliotekarką dzieci zostały pasowane na 
Czytelników Biblioteki. Poznały obowiązki czy-
telnika i przyrzekły szanować i czytać książeczki. 

„Czas na las”
…to innowacyjny program z elementami le-

śnego przedszkola. Celem programu jest zwró-
ceniu większej uwagi najmłodszych dzieci na 
przyrodę już na wczesnym etapie edukacyjnym. 

Dzięki bliskiemu kontaktowi z naturą dzie-
ci rozwijają zdolności motoryczne, pomysło-
wość i umiejętność obserwacji, samodyscy-
plinę i umiejętność współpracy .Materiały do 
prowadzenia zajęć w ramach leśnego przed-
szkola pochodzą, co do zasady z dostępnych 
w przyrodzie materiałów naturalnych. 

Pierwsze efekty są widoczne na placach 
przedszkolnych, gdzie, przy ogromnym zaanga-
żowaniu rodziców, powstały błotne kuchnie wy-
posażone w blaszane i drewniane zlewy, garnki, 
naczynia i sztućce. Dzieci „gotują” przy użyciu 
tego, co wokół. Wrażliwość i integralność senso-
ryczna odgrywa istotną rolę w poczuciu szczę-
ścia, gdyż wiąże się z umiejętnością smakowania 
życia. 
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W grudniu 2021 r. dzięki współpracy i zaanga-
żowaniu wielu osób odbyły się w sołectwie Pod-
mokle Wielkie Mikołajki. Był to oddolny pomysł 
najmłodszych oraz dorosłych mieszkańców.

Dzieci wcześniej zgłosiły dorosłym chęć spo-
tkania się ze Świętym Mikołajem. Tę inicjatywę 
podjął sołtys wraz z radą sołecką.

Po wielu konsultacjach, spotkaniach, sołtys 
wraz z radą sołecką z Podmokli Wielkich podjęli 
decyzję o organizacji takiego wydarzenia, a także 
zorganizowali drobne upominki dla wszystkich 
dzieci i młodzieży od najmłodszych do uczniów 
klasy 8.

 Straż Pożarna z Podmokli Wielkich od sa-
mego rana informowała przez megafon bezpo-
średnio z samochodu strażackiego wszystkich 
mieszkańców Podmokli Wielkich oraz Zdzisła-
wia, że za chwilę wyruszy orszak Św. Mikołaja. 

Dzieci wraz z rodzicami i dziadkami wycze-
kiwały św. Mikołaja przy swoich domach. Było 
świątecznie, wesoło, już z daleka można było 
usłyszeć rozbrzmiewające kolędy, piosenki świą-
teczne i głos św. Mikołaja, który zapraszał do 
wspólnych zdjęć wśród specjalnie przygotowa-
nej scenerii bożonarodzeniowej, w otoczeniu 
prezentów na mobilnej platformie. 

To było wspaniałe spotkanie, które łączy-
ło wszystkie pokolenia; razem, mimo trwającej 

Mikołaj zawitał do Podmokli
Wielkich

pandemii, mogliśmy przeżywać magię Świąt 
Bożego Narodzenia.

Bezpośredni udział w spotkaniu wzięli: T. Cichy, 
W. Kandulska, S. Bocian, A. Sielicki, M. Szu-
kała, M. Taberski i M. Rozwadowski. Sprzę-
tu i dekoracji użyczyli: A. Modrzyk, M. Taber-
ski, B. Cicha i M. Wojtek. Dekorację wykonały: 
B. Cicha, W. Kandulska i K. Taberska. Wspar-
cie techniczne i organizacyjne: F. Wołek 
i A. Olszyna.

Organizatorzy dziękują wszystkim osobom 
zaangażowanym, dzięki którym to wydarzenie 
mogło nabrać takiego rozmachu. 

Imprezę mogliśmy sfinansować również 
dzięki pomocy obywateli Norwegii w ramach 
projektu „Taka gmina jak aktywni obywatele” re-
alizowanego w Polsce ze środków Mechanizmu 
Finansowego Europejskiego Obszaru Gospo-
darczego i Norweskiego Mechanizmu Finan-
sowego (tzw. Funduszy Norweskich i Funduszy 
EOG) 2014-2021 i przeznaczonych na wsparcie 
działalności organizacji społecznych.

Zapraszamy do obejrzenia pełnej relacji fo-
tograficznej na Facebooku, fanpage Podmokle 
Wielkie lub stronie Stowarzyszenia „Przyjaźni 
Podmoklom”.

Bajkowy dzień dziecka 

1 Czerwca - Bajkowy Dzień Dziecka w Gmin-
nym Ośrodku Kultury, był bardzo radosnym 
świętem wszystkich dzieci. Instruktorzy przy-
gotowali wiele niespodzianek oraz atrakcji, 
w których dzieci bardzo chętnie uczestniczyły. 
Jednocześnie był to moment na podziękowanie 
i wręczenie upominków dla uczestników biorą-
cych udział w zajęciach online. 

Wielkie show dla dzieci 
W czerwcu b.r. do Zielonego Zakątka zawitał 

niesamowity duet : “Ruphert i Rico: –duet klau-
nów cyrkowych -zdobywcy wielu nagród na fe-
stiwalach sztuki cyrkowej, przeglądach teatrów 
ulicznych i konkursach cyrkowych. Ruphert 
i Rico, przez niepowtarzalną zabawę, świetnie 
bawią dzieci.Super wesołe piosenki, dynamicz-
na akcja, blok rozrywkowo-konkursowy, pokaz 
i obdarowywanie artystycznie wiązanymi, dłu-
gimi balonami, malowanie buzi i włosów, desz-
cze baniek mydlanych i confetti, chodzenie na 
szczudłach, wesołe i profesjonalne prowadzenie 
konferansjerki!”- wszystkie te elementy spowo-
dowały, iż nasze dzieci bawiły się wesoło, spon-
tanicznie i na ich twarzach gościły wieeeelkie 
uśmiechy.

Po covidowym lockdownie
znów gramy!

Pierwszy koncert po covidowej przerwie od-
był się w czerwcu w odnowionej sali widowisko-
wej Gminnego Ośrodka Kultury w Babimoście. 
Orkiestra Dęta OSP Babimost zagrała utwory 
muzyki filmowej i znane standardy rozrywkowe. 
A ponieważ, jak wiadomo, jest to muzyka łatwo 
wpadająca do ucha i lubiana przez publiczność 
widownia przyjęła ich wykonanie gorącymi bra-
wami.

Po występie orkiestry pałeczkę przejął zespół 
„Alibi”, który przeniósł słuchaczy w czasy PRL-u. 
Można było usłyszeć m.in. utwory Anny Jantar 
czy „Czerwonych Gitarach”. Ogromne wrażenie 
wywarł występ „Maryli Rodowicz”, z którą pu-
bliczność wspólnie śpiewała jej największe hity.

Warsztaty kreatywne dla dzieci w podczas 
„Wakacji z GOK”

Podczas turnusu „Wakacji z Gminnym Ośrod-
kiem Kultury” uczestnicy mieli okazję wziąć 
udział w warsztatach wikliniarskich. Pod czuj-
nym okiem doświadczonego plecionkarza, dzie-
ci zapoznały się z materiałem, jakim jest wiklina 
i nauczyły się podstawowych splotów. Każdy 
z uczestników warsztatów poznał tajniki sztuki 
wyplatania z wiklinowych gałązek i opuścił spotka-

Wieści z Gminnego Ośrodka
Kultury
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nie z własnym koszykiem. Spotkanie niewątpliwie 
rozbudziło zainteresowania starą sztuką wyplata-
nia z wierzbowych witek. 

W następnych dniach uczestniczy mieli oka-
zję wziąć udział w warsztatach kreatywnych, 
gdzie mieli za zadanie, - w sposób indywidualny, 
pomalować torby a także uczestniczyć w warsz-
tatach malarskich, których głównym tematem 
była martwa natura .Wielkim zainteresowaniem 
cieszyły się też warsztaty taneczne. 

Dla dzieci zorganizowaliśmy też wyciecz-
kę do „Krainy Zabawy Bogilu” w Wiosce koło 
Jabłonej. Kraina Zabawy BOGILU to miejsce, 
gdzie może znaleźć ujście dziecięca energia 
zjeżdżalnie, dmuchańce, interaktywna gra, moż-
liwość przejażdżki konnej i rozpalenia ogniska 
– nic dziwnego, że babimojskim dzieciom się 
tu bardzo spodobało. Ostatniego dnia odbył 
się „Bal Przebierańców” - wydarzenie, dostar-
czające dzieciom wielu pozytywnych przeżyć 
i radości. Wśród dziewczynek dominowały wróżki i 
księżniczki, delikatne motylki i biedronki, a chłop-
cy to super-bohaterowie: Spider-Man, Batman czy 
też Harry Potter. 

Lato w mieście
W sierpniu miało miejsce kolejne wydarzenie 

z cyklu „Lato w mieście”. Na scenie w Zielonym 
Zakątku rozbrzmiały dźwięki muzyki zespołu 
„Wpada w Ucho” oraz covery zespołu Stare Do-
bre Małżeństwo Jarosław Pikuła.

Pomiędzy koncertami mieszkańcy mogli 
skosztować doskonałego wina z Winnicy Pod 
Winną Górą., prowadzonej przez pracownika na-
szego TFP pana Tytusa Fokszana i jego małżonkę.

Ponadto na placu przy GOK odbył się zlot za-
bytkowych samochodów. Atrakcji dla dzieci też 
nie zabrakło. Wieczorem na mieszkańców cze-
kał seans pod chmurką.

Biesiada Folklorystyczno – Śpiewacza
W październiku odbyła się kolejna Biesia-

da Folklorystyczno-Śpiewacza zorganizowana 
przez Stowarzyszenie „Lepsza Przyszłość” przy 
współudziale Gminnego Ośrodka Kultury w Ba-
bimoście. W sali widowiskowej spotkało się pięć 
zespołów: Wiwat, Trzebiechowianie, Promyk, 
Tęcza, Kargowiacy.

Każdy z zespołów zaprezentował około 
20-minutowy repertuar, bawiąc zgromadzoną 
publiczność oraz pozostałe zespoły.

Robotyka 
Gminny Ośrodek Kultury w Babimoście bie-

rze udział w projekcie Liga eSzkoła, w ramach 
którego we wrześniu uruchomiona została mo-
bilna pracownia robotyki Lego. Pracownia re-
alizuje warsztaty robotyki dla dzieci i młodzieży 
w gminie Babimost. Placówka otrzymała sprzęt 
niezbędny do uruchomienia laboratorium robo-
tyki. 

Głównym celem projektów Liga eSzkoła jest: 
podniesienie kompetencji i kwalifikacji cyfro-
wych pracowników gminnych samorządowych 
instytucji kultury (GSIK) oraz rozwijanie kompe-
tencji cyfrowych dzieci i młodzieży w wieku 10-18.

Dla dzieci i młodzieży prowadzimy zajęcia w 
ramach certyfikowanego szkolenia e-Citizen 
ECDL oraz zajęć przygotowujących dzieci mło-
dzież do warsztatów robotyki z LEGO Spike Pri-
me.

- Wyposażenie placówek GSIK w laborato-
rium robotyki niezbędne do zajęć z dziećmi 
i młodzieżą.

Wsparcie w ramach projektów:
- Dwa 30 godzinne szkolenia dla Pracowników 

GSIK w trybie zdalnym
- Materiały szkoleniowe dla każdego uczestni-

ka szkoleń
- Zestaw wyposażenia dla GSIK składający się 

z: 2 robotów LEGO Spike Prime,

- 2 notebooków oraz 2 tabletów o wartości 
11 tysięcy złotych

- Mata konkursowa z dodatkowymi klockami 
Lego obowiązująca w aktualnej edycji konkursu 
First LEGO.

Projekt współfinansowany ze Środków Eu-
ropejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
w ramach Programu Operacyjnego Polska Cy-
frowa (działanie 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na 
rzecz aktywizacji cyfrowej”).
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Spotkanie autorskie z Renatą 
Piątkowską 

21 października gościliśmy znaną i cenioną 
pisarkę książek dla dzieci i młodzieży, Renatę 
Piątkowską wraz z fantastyczną lektorką Malwi-
ną Kożurno. W spotkaniu uczestniczyli ucznio-
wie klasy piątej i szóstej Szkoły Podstawowej 
w Babimoście. Spotkanie autorskie poświęcone 
było w szczególności książce „Która to Malala?” 
Młodzież poznała postać niezwykłej pakistań-
skiej dziewczynki, najmłodszej laureatki Poko-
jowej Nagrody Nobla, walczącej o prawa kobiet 
do edukacji, o prawo do wyrażania swojej opinii. 
Spotkanie autorskie sfinansowane zostało przez 
Instytut Książki i Narodowy Program Rozwoju 
Czytelnictwa w ramach Dyskusyjnego Klubu 
Książki dla Dzieci. 

Spotkanie autorskie
z Moniką B. Janowską

W czwartek, 07.10.2021 r. Biblioteka Pu-
bliczna im. W. Sautera w Babimoście go-
ściła niesamowitą pisarkę Monikę B. Ja-
nowską, autorkę powieści lekkich, łatwych 
i przyjemnych, czasami z wątkiem kryminal-
nym, czasami obyczajowym oraz nutą histo-
ryczną. Pani Monika opowiedziała nam o swo-
jej pasji do pisania, pasji, którą pielęgnowała 
od najmłodszych lat. Jako mała dziewczynka 

pisała bajeczki, opowiadania m.in. serię kró-
ciutkich historii o baronie Klusce. Debiutowała 
w 2011 r. powieścią ,,Gra o pałac”, której historia to-
czy się w jej rodzinnym mieście ,w Legnicy. Kolej-
ne książki, które trafiły do rąk czytelników to: ,,Za-
wracanie głowy”, ,,Połknąć żabę”, ,,Ukryty pokój”, 
,,Selfie z Toskanią”, ,,Mało brakowało” oraz ,,Diabli 
wzięli święty spokój”. Pisarka zwykła o sobie mó-
wić: ,,Jestem nieznośnie zwyczajna. Żadne tam 
ochy, achy, uściski, kwiaty i czerwone dywany. No i 
kocham pisać oraz rozbawiać ludzi poprzez przy-
gody moich bohaterów”. Spotkanie odbyło się 
w fantastycznej atmosferze i trwało ponad dwie 
godziny. Czytelniczki były zachwycone otwarto-
ścią Pani Moniki, jej poczuciem humoru i rado-
ścią. Na koniec spotkania można było zakupić 
książkę z osobistą dedykacją od autorki.

Mimo pandemii biblioteka działa

„Wakacyjne zajęcia z Biblioteką”
Biblioteka Publiczna im. Wiesława Sautera 

w Babimoście w dniach 9-13 sierpnia 2021 roku 
zorganizowała dla dwadzieściorga dzieci „Wa-
kacyjne zajęcia z Biblioteką”. Pierwszego dnia 
wybraliśmy się do Maxkino do Świebodzina na 
seans pt.: „Wyprawa do dżungli”. Po filmie poszli-
śmy na pyszne lody.

We wtorek było bardzo smacznie. Pięknie 
pachniało ciasteczkami, które dzieci same robiły 
pod czujnym okiem pań kucharek z KGW z No-
wego Kramska. Po wypiekach i degustacji przy-
szedł czas na spalenie nadmiaru kalorii na dmu-
chanych zamkach. Po wizycie w KGW w Nowym 
Kramsku dzieci na koniec zajęć zjadły hot-dogi.

W środę, w ramach „Wakacyjnych zajęć z Bi-
blioteką”, udaliśmy się do wigwamu w Rezerwa-
cie Laski, na „leśną lekcję”. W na łonie przyrody 
dzieci wzbogaciły swoją wiedzę o lesie, prowa-
dziły obserwacje przyrodnicze roślin i zwierząt 
leśnych oraz dowiedziały się w jaki sposób mogą 
zadbać o środowisko przyrodnicze. Zwieńcze-
niem leśnej wędrówki było ognisko, na którym 
dzieci upiekły kiełbaski. Smakowały wyśmieni-
cie!

W czwartek punktualnie o godzinie 9:00 go-
ściliśmy Teatr Edukacji i Profilaktyki „Maska”  
z Krakowa. Przedstawienie pt: „Być dorosłą bar-

dzo chciała i na miotle odleciała” przybliżyło 
dzieciom zasady bezpieczeństwa na drodze 
i w życiu codziennym. 

Następnie odbyło się spotkanie z panią Ewą 
Lipke, terapeutką, która przeprowadziła warszta-
ty dotyczące zagrożeń społecznych, wirtualnych 
itp. Na koniec przyszedł czas na sportowe sza-
leństwo i rywalizację a potem na smaczne frytki.

W piątek uczestnicy „Wakacyjnych zajęć 
z Biblioteką” spotkali się po raz ostatni. Cudow-
nie spędziliśmy czas w „Karczmie Taberska” na 
warsztatach „Od ziarenka do bochenka”. Dzieci 
dowiedziały się wszystkiego na temat wypieku 
chleba ,począwszy od tego skąd się bierze ziar-
no, na czym polega praca na polu, kończąc na 
wiedzy o tym, jak wiele trudu wymaga przygo-
towanie jednego bochenka chleba. Pani Jola po-
witała dzieci po staropolsku czyli chlebem i solą, 
ugościła pyszną zupą pomidorową i naleśnikami 
z domową konfiturą śliwkową. Kiedy przygoto-
wane przez dzieci chlebki nabierały rumieńców 
piecu, one aktywnie spędzały czas na świeżym 
powietrzu, korzystając z tyrolki, trampoliny, pla-
cu zabaw oraz robiąc ekologiczne obrazki.

Po powrocie do Babimostu na dzieci czekał 
pyszny deser i słodki upominek. Materiał z ferii 
zimowych w następnym biuletynie.
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Finały Wojewódzkie LOM 
w sztafetowych biegach 
przełajowych 

12 października 2021r. na terenie Centrum 
Sportu i Rekreacji w Babimoście odbyły się Fina-
ły Wojewódzkie Lubuskiej Olimpiady Młodzieży 
w sztafetowych biegach przełajowych dziewcząt 
i chłopców szkół podstawowych i ponadpodsta-
wowych. Zawodników przywitali Dyrektor Cen-
trum Sportu i Rekreacji Sławomira Stoll-Scheer 
oraz Prezes Szkolnego Związku Sportowego 
,,Ziemia Lubuska” Zbigniew Bermes. W zawo-
dach uczestniczyło ponad 600 dzieci. Mimo 
kapryśnej pogody zawody przebiegły sprawnie 
i w sportowej atmosferze.

W kategorii wiekowej 2009 i młodsi w finale 
wojewódzkim nie odnieśliśmy niestety sukce-
sów .Chłopaków nie było w w finałach a dziew-
częta z SP w Babimoście uplasowały się na 
8 miejscu. Dużo lepiej było w rywalizacji rocz-
nikówi) 2007-2008. Tutaj babimojszczanki zdo-
były brązowy medal ulegając reprezentacjom 
SP nr 1 we Wschowie i SP nr w Kożuchowie, nato-
miast chłopcy zajęli 7 miejsce. (Zwyciężyła repre-
zentacja SP nr 2 Strzelce Krajeńskie. 

Co zrozumiałe nie było reprezentacji babi-
mojskich wśród roczników licealnych gdzie zwy-

ciężyły dziewczęta z I LO w Gorzowie Wielkopol-
skim i chłopcy z tejże szkoły.

Trzeba zaznaczyć, iż była to bardzo duża im-
preza organizowana na terenie naszej gminy 
bowiem w rywalizacji uczestniczyło ponad pół 
tysiąca dziewcząt i chłopców- dokładnie 584 
młodych sportowców z Lubuskiego. Może byli 
wśród nich przyszli olimpijczycy?

Wieści z Centrum Sportu
i Rekreacji w Babimoście

Senioriada 2021 r.
Gminne Stowarzyszenie Osób Niepełno-

sprawnych i ich Przyjaciół obchodziło w paź-
dzierniku swoje święto. W ramach obchodów 
,,Dni Seniora” zorganizowany został turniej 
kręglarskim i rozgrywki sportowo-rekreacyjne 
w hali Olimpia. 

Zawody odbyły się w godzinach popołudnio-
wych w dniu 13.10.2021 r., w których udział wzięli 
seniorzy zrzeszeni w UTW Kargowa, UTW Babi-
most, przedstawicielki Związku Żołnierzy Wojska 
Polskiego oraz gospodarze. Zawody przebiegły 
w miłej atmosferze, seniorzy wykazywali duże 
zainteresowanie w sportowych czynnościach. 
Puchary i medale wręczył Burmistrz Babimo-
stu Bernard Radny, który podziękował za liczne 
przybycie i udział w zawodach, życząc wszystkim 
seniorom zdrowia, szczęścia i pogody ducha. 
 

GKS ,,Olimpia” Liderem Trzeciego 
Sektora w Powiecie  Zielonogórskim

Powiatowa Rada Działalności Pożytku Pu-
blicznego Powiatu Zielonogórskiego uhono-
rowała osoby i organizacje, które swoją dzia-

łalnością, twórczością, aktywnością wpływają 
na rozwój powiatu. Miło nam poinformować, 
że wśród nagrodzonych organizacji znalazł się 
Gminny Klub Sportowy ,,Olimpia”. Klub otrzy-
mał statuetkę oraz certyfikat. Nasi trampkarze 
zostali uhonorowani w kategorii Młodej Orga-
nizacji Sportowej. Dla młodych babimojszczan 
jest to zapewne przyjemne wyróżnienie i być 
może zachęta do jeszcze większej aktywności. 
W każdym razie my trzymamy za nich kciuki
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Finał Babimojskiej Ligi Halowej 
Piłki Nożnej 

Zakończona została XIV edycja Babimojskiej 
Ligi Halowej Piłki Nożnej. Zwyciężyła drużyna 
,,Zbąszynek”. Rozegrano 36 meczy, w których 
strzelono 318 bramek. Średnia bramek strze-
lonych w   meczu  była wysoka i wyniosła 11,03. 
Średnia bramek strzelonych przez drużynę wy-
niosła natomiast  39,75. Zanotowano jeden re-
mis, a meczów wygranych i przegranych było 35. 
Drużyną najbardziej bramkostrzelną był Zbąszy-
nek strzelając 44 bramek. Najmniej bramek zdo-
byli zawodnicy Weterani IKEA . Najlepiej broniła 
się drużyna Jedność Podmokle tracąc zaledwie 
19 bramek. Najwięcej zwycięstw odniosła dru-
żyna Jedność Podmokle – 8. „Królem” strzelców 
ligi został zawodnik Karol Koszelowski (Wzgórze 
Podlegórz), który zdobył  aż 26 bramek, pozosta-
li czołowi strzelcy to Damian Budnik (Zbąszynek) 
25 bramki, Dawid Szarmach (Wzgórze Podle-
górz) 16 bramek. Najkorzystniejszy bilans bram-
kowy miał Zbąszynek (+44), najmniej korzyst-
ny natomiast zespół Weterani IKEA Babimost. 

Najmniej bramek strzelono w meczu Kanciapa 
Team - Drwale -24,  zaledwie 1. W trakcie uroczy-
stego podsumowania ligi, w którym uczestniczył 
Burmistrz Babimostu Bernard Radny i organi-
zator tegorocznej XIV edycji ligi Dyrektor Cen-
trum Sportu i Rekreacji Sławomira Stoll-Scheer 
nagrodzono okolicznościowymi statuetkami 
najlepszego zawodnika ligi Paweł Dulat (Zbąszy-
nek), najlepszego bramkarza ligi Dominik Piąty-
szek (Jedność Podmokle)  i najlepszego strzelca 
Karol Koszelowski (Wzgórze Podlegórz). Wszyst-
kie drużyny otrzymały pamiątkowe puchary, 
a trzy pierwsze także medale.
Tabela końcowa:
1. Zbąszynek
2. Jedność Podmokle
3. Polonia Nowe Kramsko
4. Promil Sulechów
5. Wzgórze Podlegórz
6. Drwale-24
7. Weterani Ikea Babimost
8. Kanciapa Team

Program Operacyjny Pomoc 
Żywnościowa (POPŻ) 

Nasza gmina, przy współpracy z Polskim Ko-
mitetem Pomocy Społecznej w Zielonej Górze, 
Babimost realizuje, współfinansowany ze środków 
Unii Europejskiej, program pomocy żywnościowej 
dla uboższych mieszkańców. W jego ramach udziela-
na jest bezpłatna pomoc w postaci artykułów spożyw-
czych osobom i rodzinom najbardziej potrzebującym. 

Pomoc żywnościową w ramach POPŻ mogą otrzy-
mać osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji 
życiowej, spełniające kryteria określone w art.7 ustawy 
o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 
200 % kryterium dochodowego określonego w usta-
wie. 

Tą formą wsparcia na terenie Gminy Babimost 
w roku 2020 zostały objęte 34 rodziny (109 osób). Łącz-
nie pomocą objęto 35 rodzin (110 osób). Na stoły osób 
objętych programem trafiło 4 tony 650 kg żywności.

Pomoc dla obcokrajowców 
przebywających na kwarantannie 
na terenie Gminy Babimost

Pomoc żywnościowa realizowana była przez tu-
tejszy OPS również dla obcokrajowców prze-
bywających na kwarantannie na terenie Gminy 
Babimost. W sytuacji kryzysowej spowodowa-
nej panującą epidemią koronawirusa wielu ob-
cokrajowców przebywających na kwarantannie 
na terenie naszej gminy zwraca się o udzielenie 
pomocy w postaci produktów żywnościowych. 
Pracownicy socjalni niezwłocznie zakupują 
żywność i przygotowują paczki. Przy dostarcze-
niu paczek do osób przebywających na kwaran-
tannie granicznej pomagają strażacy Ochotni-
czej Straży Pożarnej w Babimoście. 

W 2020r. 85 osób (cudzoziemców? przeby-
wających na kwarantannie na terenie Gminy 
Babimost, otrzymało paczki żywnościowe przy-
gotowane przez OPS i dostarczone do miej-
sca pobytu przez Ochotniczą Straż Pożarną 
w Babimoście. W 2021r. do końca września 
br. z pomocy żywnościowej skorzystało 20 ob-
cokrajowców. 

Paczki dostarczane są z zachowaniem reżi-
mu sanitarnego. 

Wiadomości z OPS

Dodatek osłonowy to nowe świadczenie re-
alizowane w 2022 r., które ma być wsparciem dla 
najbardziej potrzebujących osób i rodzin w związ-
ku z rosnącymi cenami energii i gazu. Wniosek 
o wypłatę dodatku osłonowego mieszkańcy Gmi-
ny Babimost składają w Ośrodku Pomocy Społecz-
nej na piśmie lub za pomocą środków komunikacji 
elektronicznej (wniosek musi być opatrzony kwali-
fikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzy-
telniony profilem zaufanym).

Dodatkowe informacje pod nr telefonu 
68 3513361 lub 68 3512444.

Świadczenie przysługuje osobie w gospodar-
stwie domowym jednoosobowym, w którym wy-
sokość przeciętnego miesięcznego dochodu, w 
rozumieniu ustawy o świadczeniach rodzinnych 
nie przekracza kwoty 2.100,00 zł oraz w gospodar-
stwie domowym wieloosobowym, w którym wyso-
kość miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 

1.500,00 zł na osobę.
Na potrzeby składania wniosków o wypłatę do-

datku osłonowego przyjmuje się, że jedna osoba 
może wchodzić w skład tylko jednego gospodar-
stwa domowego.

Gospodarstwu wieloosobowemu przysługuje 
jedno świadczenie dla całej rodziny.

W przypadku złożenia kilku wniosków przez róż-
nych członków gospodarstwa, dodatek osłonowy 
przyznawany jest wnioskodawcy, który złożył taki 
wniosek jako pierwszy.

Dodatek osłonowy zostanie przyznany rów-
nież osobie/rodzinie, gdy wysokość jej przecięt-
nego miesięcznego dochodu przekracza po-
wyższe kwoty. Wnioskodawca otrzyma różnicę 
między kwotą dodatku osłonowego, a kwotą, 
o którą został przekroczony przeciętny miesięcz-
ny dochód na zasadzie „złotówka za złotówkę”.  
W przypadku gdy wysokość dodatku osłonowego 

Dodatek osłonowy 2022 r.
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wami węglopochodnymi, wpisane do centralnej 
ewidencji emisyjności budynków, dodatek osłono-
wy wynosi rocznie:

500 zł dla gospodarstwa domowego jedno-
osobowego, 750 zł dla gospodarstwa domowego 
składającego się z 2 do 3 osób, 1062,50 zł dla go-
spodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 
osób, 1437,50 zł dla gospodarstwa domowego skła-
dającego się z co najmniej 6-osób.

Od 1 lipca 2021 roku każdy właściciel i za-
rządca budynku ma obowiązek zgłosić źró-
dła ogrzewania i spalania paliw do Central-
nej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB). 
Deklarację można złożyć metodą tradycyjną 
w urzędzie lub wysłać pocztą a także online. 

Przyznanie dodatku osłonowego nie wymaga 
wydania decyzji. Informacja o przyznaniu dodat-
ku osłonowego będzie przekazywana na wskazany 
przez wnioskodawcę adres poczty elektronicznej. 
Odmowa przyznania dodatku osłonowego, uchy-
lenie lub zmiana prawa do tego dodatku oraz roz-
strzygnięcie w sprawie nienależnie pobranego do-
datku osłonowego wymagają wydania decyzji. 

Stan prawny na dzień 18.01.2022 r., obecnie trwa-
ją prace rządowe nad zmianą przepisów w ustawie

jest niższa niż 20 zł, świadczenie to nie przysługuje.
Wnioski o dodatek osłonowy należy składać 

w terminie do 31 stycznia lub do 31 października 2022 r. 
Świadczenia przyznane na kompletne i pra-

widłowo złożone wnioski w styczniu 2022 r. będą 
wypłacane w 2 równych ratach, tj. do 31 marca 
i do 2 grudnia 2022r. Osoby, które nie złożą wnio-
sku do końca stycznia, nadal mogą ubiegać się 
o wsparcie. Wówczas mogą złożyć wniosek do 
31 października 2022 r. W tym przypadku doda-
tek osłonowy będzie wypłacany jednorazowo do 
2 grudnia 2022 r. Wnioski o wypłatę dodatku osło-
nowego złożone po dniu 31 października 2022r. po-
zostawia się bez rozpoznania. 

Dodatek osłonowy wynosi rocznie: 400 zł dla 
gospodarstwa domowego jednoosobowego, 600 
zł dla gospodarstwa domowego składającego 
się z 2 do 3 osób, 850 zł dla gospodarstwa domo-
wego składającego się z 4 do 5 osób, 1150 zł dla 
gospodarstwa domowego składającego się z co 
najmniej 6-osób.

W przypadku gdy głównym źródłem ogrzewa-
nia gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo 
stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon 
kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec 
kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub pali-

wspomogli akcje charytatywną na rzecz Mai 
Tomczak ze Zbąszynia, chorującej na rdzeniowy 
zanik mięśni SMA walczącej o życie i toczącej dra-
matyczny wyścig z czasem.

Historia małej Mai poruszyła wiele serc i zmobi-
lizowało ludzi do pomocy. Zorganizowane zostały 
festyny i pikniki, podczas których odbyły się kier-
masze ciast, książek i zabawek, licytacje, zabawy 
dla dzieci, występy i wiele innych atrakcji
W czasie ich trwania uzbieraliśmy pokaźną kwo-
tę – 4 9110,32 zł oraz symboliczne 1 euro:
- Piknik „Szczepimy Się” uzbierano 2 223,33 zł;
- Festyn dla Mai na terenie GOK – 1 6921,06 zł;
- Festyn przy skansenie w Podmoklach Małych – 
24 830,04 zł i 1 euro;

- Zbiórka w Szkole Podstawowej w Babimoście – 
5 135,89 zł. 

Pieniądze zbierano do puszek wystawionych 
przez Fundację „Sie pomaga”. Gastronomię przy-
gotowały osoby chcące pomóc małej, dzielnej Mai. 
Należy pamiętać, że zbiórka funduszy nadal trwa 
oraz organizowane są kolejne imprezy, które mają 
się przyczynić w pomocy na rzecz terapii genowej 
w walce z SMA. Zbierane są nakrętki, kasztany, gro-
siki…Nadal można przekazać indywidualnie środki 
na konto fundacji www.siepomaga.pl/walka-mai 

Podczas 30. Finału Wielkiej Orkiestry Świą-
tecznej Pomocy w Babimoście sztab WOŚP 
Babimost zebrał 12356,27 zł. 

Babimost dla Mai

25 lipca w na terenie Centrum Sportu i Re-
kreacji w Babimoście, odbył się Piknik Rodzin-
ny, którego głównym przesłaniem było hasło 
„Szczepimy się”. Akcja miała za zadanie spo-
pularyzować szczepienia przeciwko COVID-19 
i sprawić, aby zaszczepiła się jak największa ilość 
mieszkańców gminy. 

Pomysł okazał się trafiony, gdyż od same-
go początku pikniku kolejka do szczepienia się 
preparatem jednodawkowym firmy Johnson 
& Johnson była długa. Szczepienia prowadziła 
Firma Alexa- Med, a osoby obsługujące zaszcz 
szczepienia pracowały nieprzerwanie od godzi-
ny 15-tej do godziny 19-ej. W efekcie zaszczepiło 
się 130 osób. 

Ponadto można było spisać się w Narodowym 
Spisie Powszechnym. Również w przypadku spi-
su przyszło kilka osób, aby wypełnić odpowied-
nie formularze. Pomocą w spisie służył pracow-
nik urzędu oraz rachmistrz spisowy. Z mobilnego 
punktu spisowego skorzystało 29 domostw.

Podczas Pikniku Rodzinnego odbył się pokaz 
sprzętu strażackiego i policyjnego. Najmłod-
si uczestnicy pikniku mogli skorzystać z wielu 
atrakcji, m.in. : zamki dmuchane, malowanie 
twarzy. Piękną aranżację znanych utworów mu-
zycznych przedstawił zespół Mokka. Nie zabra-
kło również muzycznego show, którego miesz-
kańcom dostarczył zespół muzyczny „ Formacja 
Quest.” Biblioteka Publiczna w Babimoście zor-

ganizowała kiermasz książek i pluszaków, które-
go celem było wsparcie zbiórki funduszy na te-
rapię genową w walce z SMA organizowanej dla 
małej Mai.

Natomiast o gastronomiczną część imprezy 
zadbało Koło Gospodyń Wiejskich z Nowego 
Kramska i Podmokli Małych. Bawiliśmy się długo 
i dobrze. 

Szczepimy się na wesoło i na poważnie
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