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Wiadomości z Ratusza
1. Urząd Miejski w Babimoście złożył do Lubu-
skiego Urzędu Wojewódzkiego trzy wnioski 
w ramach Polskiego Ładu.
1) Pierwszy wniosek dotyczy rozbudowy przed-
szkola w Babimoście o dwa lokale oraz po-
mieszczenie sanitarne i gospodarcze.
2) Drugi wniosek dotyczy budowy sali gim-
nastycznej przy Szkole Podstawowej w Pod-
moklach Małych. W zakres budowy wchodzi 
sala gimnastyczna oraz pomieszczenia towa-
rzyszące. Obiekt będzie ogrzewany za pomocą 
pomp ciepła.
3) Trzeci wniosek dotyczy modernizacji boiska 
sportowego w Kolesinie w tym:
- budowy odwiertu wodnego służącego do 
nawadniania boiska i do zabezpieczenia hydro-
forni w tej miejscowości w dodatkowe ujęcie 
wody,
- nowej nawierzchni boiska,
- oświetlenia małego boiska treningowego,
- ogrodzenia boiska od drogi powiatowej.

2. Pary, które w 2022 roku obchodzą jubileusz 
50-lecia pożycia małżeńskiego oraz pary, które 
swój jubileusz obchodziły w latach wcześniej-
szych, a nie zostały odznaczone Medalem za 
Długoletnie Pożycie Małżeńskie, zaprasza-
my do zgłaszania się w Urzędzie Miejskim 
w Babimoście, celem zainicjowania procedury. 
Wnioski o nadanie odznaczenia wysyłane są 
z naszego Urzędu Miejskiego do biura Woje-
wody Lubuskiego, a potem kierowane do Pre-
zydenta RP. Na medale i legitymacje czeka się 
ok. 6-7 miesięcy. Jubilaci często nie wiedzą, że 
aby otrzymać odznaczenie muszą sami zgłosić 
swój jubileusz. 
Z wnioskiem o nadanie medali przez Prezy-
denta RP i legitymacji za długoletnie pożycie 
małżeńskie mogą wystąpić zarówno sami jubi-
laci, jak i dzieci, wnuki, a nawet przyjaciele pary. 
Zgłoszenia przyjmowane są osobiście w Urzę-
dzie Miejskim w Babimoście.
Dokładne informacje można uzyskać w siedzi-
bie Urzędu Miejskiego w Babimoście, Rynek 3, 
biuro nr 11, tel. 68351 3861.

3. Rok bieżący jest okresem szczególnym, obfi-
tym w rocznice, i tak:
- 30 lat temu swoją działalność rozpoczęła fa-
bryka mebli IKEA, wcześniej zwana Swedwood. 
Obecnie zakład zatrudnia 830 osób. Ikea to za-
kład 100% zagraniczny z kapitałem szwedzkim.
- 15 lat temu fabryka tektury falistej i opako-
wań, w skrócie TFP rozpoczęła swoją produk-
cję w Babimoście. Zakład produkujący na kraj 
i na eksport wybudował swoje hale na grun-
tach, które nabył od Gminy Babimost. Obec-
nie zakład zatrudnia 304 osoby. TFP to firma 
w 100% z kapitałem polskim. 
- 15 lat temu powstało Centrum Sportu i Re-
kreacji. 1 września 2007 roku oddano do użyt-
ku halę „Olimpia” oraz dwa korty tenisowe. 
W okresie minionych lat odbyło się wiele im-
prez sportowych i kulturalnych na terenie CSiR. 
Opis szczegółowy podamy w następnym wyda-
niu biuletynu. 

Wakacyjne imprezy:
26.06.2022 – Regionalne zawody strażackie OSP z Regionu Kozła (Babimost, Kargowa, Sie-
dlec, Trzciel, Zbąszynek, Zbąszyń) – teren przy Centrum Sportu i Rekreacji w Babimoście 
ul. Żwirki i Wigury 10A;
13.08.2022 – piknik strażacki – remiza OSP w Babimoście ul. Kargowska;
20.08.2022 – obchody święta lotnictwa – Skwer Wojska Polskiego ul. Wolsztyńska oraz teren przy Cen-
trum Sportu i Rekreacji w Babimoście ul. Żwirki i Wigury 10A
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24 lutego 2022 roku to data, która na stałe za-
pisze się w historii świata. Nad ranem 24.02.22 r. 
rosyjskie wojska rozpoczęły inwazję na Ukrainę. 
W Kijowie zawyły syreny alarmowe — to nie były 
ćwiczenia lecz prawdziwe bomby, które spa-
dły na ukraińskie miasta i wsie. Rosja uderzyła 
o 3.45 w nocy czasu miejscowego. W barba-
rzyńskim ataku ucierpieli cywile, w tym dzieci. 
Ostrzelano m.in. obwód iwanofrankowski nieca-
łe 200 kilometrów od polskiej granicy. 

Od rozpoczęcia rosyjskiej inwazji na Ukrainę 
kraj ten opuściło ponad 3,5 mln mieszkańców. 
Ponad 2 mln z nich trafiło do Polski. Niestety 
wiele z tych osób potrzebuje natychmiastowej 
pomocy medycznej, ponieważ nierzadko zo-
stały pozbawione jedzenia i wody oraz były na-
rażone na niskie temperatury. Inni z chorobami 
współistniejącymi wymagają specjalnej pomocy 
medycznej i leków.

Wojna to zawsze cierpienie, okrucieństwo, 
nieszczęście i rozpacz. Zabiera ludziom poczu-
cie bezpieczeństwa, nadzieję i marzenia, ozna-
cza ciągły strach pozbawia życie wielu ludzi.

Polacy nie są obojętni na cierpienie jakiego 
doznają uchodźcy z Ukrainy, włożyli ogromny 
wkład w przyjmowanie i goszczenie tych, którzy 
dotarli tu ze niszczonego kraju. 

Los uchodźców nie jest również obcy miesz-
kańcom naszej gminy. Wiele osób o dobrym ser-
cu ruszyło z pomocą użyczając swoich mieszkań 
i pomagając odnaleźć się uciekającym przed 
wojną w nowej, jakże trudnej dla nich rzeczywi-
stości. 

Budowa skateparku
Nasza młodzież ma kolejne miejsce do spor-

towych zabaw. W minionym roku firma „BAR-
-BET” Andrzeja Barskiego z Chobienic wykona-
ła podbudowę pod betonową płytę skateparku. 
Ten etap kosztował 44.949,12 zł. 

Zakład Ogólnobudowlany „Trechub” ze Zbą-
szynka wykonał płytę betonową utwardzoną 
chemicznie, za kwotę 79.950,00 zł, po czym na-
stąpił montaż urządzeń skateparku m.in. Bank 
Ramp, Funbox z grindboxem i poręczą oraz pi-
ramidą, Minirampa i Quarter Pipe, Grindbox 1 
i Grindbox 2, Grindbox 9, których wykonawca 
- firma Przemysław Kępiński Roll4all z Gdań-

ska, został wyłoniony w ramach zamówienia 
publicznego prowadzonego przez Gminę Ba-
bimost. Dostawa i montaż urządzeń skateparku 
zostały wykonane za kwotę 287.486,77 zł.

Gmina za pośrednictwem Ośrodka Pomo-
cy Społecznej oraz Gminnego Ośrodka Kul-
tury zorganizowała zbiórkę na rzecz Ukrainy. 
Do zbiórki włączyły się również nasze placów-
ki oświatowe oraz Centrum Sportu i Rekreacji 
w Babimoście. Mieszkańcy gminy przekaza-
li wiele darów – najwięcej: ciepłych ubrań dla 
dzieci i dorosłych, koców, śpiworów, karimat, 
produktów spożywczych do szybkiego przygo-
towania dla dzieci, konserw, suchych produktów 
spożywczych z długim terminem ważności, bu-
telek wody i środków pierwszej pomocy oraz le-
karstw. Duże palety z potrzebną żywnością oraz 
środkami higienicznymi dostarczyli do Gmin-
nego Ośrodka Kultury już pracujący na terenie 
gminy Ukraińcy. Przewiezieniem zebranych da-
rów nieodpłatnie zajęła się firma transportowa 
„Woga”. Wszystkim zaangażowanym w pomoc 
dla naszych sąsiadów, którzy w tych trudnych dla 
Ukrainy czasach okazali dobre serce dziękujemy!!!

Obecnie w urzędzie trwa proces nadawania 
numerów PESEL przybyłym Ukraińcom. Niejed-
nokrotnie pracownicy zostają do późnych go-
dzin tak, żeby nikt przybyły nie wyszedł z urzędu 
niezałatwiony. Nadanie jednego numeru PESEL 
trwa około 30 minut. W związku z tym, iż więk-
szość przybyłych to dzieci, pracownicy uszykowa-
li miejsce dla dzieci, w którym mogą narysować 
lub namalować swoje obrazki. Tak powstała ta-
blica, na której prezentowane są rysunki małych 
Ukraińców, z których widać ból i złość na to, co 
ich spotkało. Na dzień 17.05.2022 r. zostało na-
danych 386 numerów PESEL dla uchodźców 
(najwięcej z Świebodzina i Zielonej Góry), w tym 
144 z terenu Gminy Babimost. 

Zadania związane z pomocą dla uchodźców 
z Ukrainy realizuje Ośrodek Pomocy Społecznej 
zgodnie z przepisami ujętymi w ustawie z dnia 
12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy.

Obywatele Ukrainy, którzy posiadają status 
uchodźców mogą ubiegać się o niewielką po-
moc. Dlatego pracownicy OPS przyjmują m.in. 
wnioski o jednorazowe świadczenie pienięż-
ne, przeznaczone na utrzymanie się w pierw-

szych dniach pobytu w Polsce. W siedzibie 
OPS uchodźcy otrzymują też pomoc rzeczową 
z darów np. żywność, pampersy, środki higieny, 
ubrania, koce, artykuły szkolne itp. Pracownicy po-
magają również wypełniać różnego rodzaju wnio-
ski, w tym elektroniczne, o przysługujące świad-
czenia np. na dzieci. 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Babimoście do 
dnia 17 maja br. wypłacił jednorazowe świadcze-
nia w wysokości 300 zł dla 142 obywateli Ukrainy, 
w tym dzieci.

Ludzie, którzy wyjechali zostawiając swo-
je całe życie, dom, pracę, rodziny i przyjaciół 
muszą odnaleźć się w nowym świecie, zaczy-
nając wszystko od początku. Dzieci, które trafi-
ły do przedszkoli i szkół muszą sobie poradzić 
w nowej rzeczywistości. Często nie znając języ-
ka polskiego. Obecnie w naszych oświatowych 
placówkach mamy 24 ukraińskich dzieci. Jest to 
ogromne wyzwanie dla wszystkich. Pamiętajmy, 
że nikt nie chciałby być na miejscu tych ludzi, 
którzy czują strach, więc bądźmy wyrozumiali.

Wojna na Ukrainie

Gminne inwestycje 
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Nowa droga w Zdzisławiu 
jeszcze w tym roku

Nasza gmina od wielu lat czyni starania 
o pozyskanie środków finansowych na realizację 
przebudowy drogi w Zdzisławiu i połączenia jej 
z drogą wojewódzką 304 (Babimost-Zbąszynek). 

Ostatnio udało się pozyskać na ten cel do-
finansowanie w ramach Rządowego Funduszu 
Rozwoju Dróg. Dotacja, w kwocie 1.253.665,00 zł, 
stanowi 50% kosztów tzw. kwalifikowanych wg 
kosztorysu inwestorskiego. Pozostałą kwotę 
wyłoży gmina.

Podpisana została umowa z firmą IN-
FRAKOM Kościan na realizację wyżej wy-
mienionej inwestycji. Przebudowa ma ob-
jąć odcinek długości 875,0 m i szerokości 
5,0 m, na którym ma zostać położona na-
wierzchnia asfaltowa. W ramach tego zadania 
przewiduje się również budowę sieci kanalizacji 
deszczowej wraz z budową zbiornika chłonno-
-odparowującego na wody opadowe. 

Aby zapewnić bezpieczeństwo pieszym 
oraz rowerzystom zostanie wykonany chodnik 
z kostki betonowej oraz ciąg pieszo-rowerowy 
o nawierzchni asfaltowej, a także wybudowane 
wyniesione przejście dla pieszych i rowerzystów 
wraz z odpowiednim oznakowaniem organi-
zacji ruchu. Przy okazji zostaną wymienione 
w lampach ulicznych oprawy oświetleniowe so-
dowe na oprawy energooszczędne typu LED.

 Planowany termin zakończenia zadania, 
to listopad bieżącego roku.

Trwa rozbudowa i modernizacja 
gminnej Automatycznej Stacji 
Uzdatniania Wody w Babimoście 

W dniu 17.03.2022 r. została zawarta umowa 
pomiędzy Gminą Babimost, a Wykonawcą - fir-
mą METROLOG Sp. z o.o. z siedzibą w Czarn-
kowie na realizację inwestycji. Zakres robót bu-
dowlanych obejmuje przebudowę i rozbudowę 
budynku stacji uzdatniania wody oraz budo-
wę zbiornika do retencjonowania wody pitnej, 
a także budowę dodatkowego ujęcia wody. 
Termin realizacji umowy do dnia 14.10.2022 r. 
Wartość umowy brutto 1.843.770,00 zł. Realiza-
cja inwestycji w zasadniczy sposób wpłynie na 
poprawę jakości wody, jednocześnie wybudo-
wany dodatkowy zbiornik o pojemności 150m3 
zapewni nieprzerwany przesył wody także 
w okresie letnim. Pojemność budowanego 
zbiornika jest dwukrotnie większa niż pojemość 
istniejących zbiorników. W przypadku awa-
rii stacji w Kolesinie, zmodernizowana stacja 
w Babimoście wyposażona w agregat pozwoli 
na nieprzerwane zapewnienie dostaw wody dla 
całej gminy. Automatyczna Stacja Uzdatniania 
Wody w Babimoście zabezpieczy także wodę 
dla terenów rozwojowych zabudowy mieszkal-
nej i przemysłowej na dziesiątki lat. Zadanie do-
finansowane jest z Rządowego Funduszu Polski 
Ład Program Inwestycji Strategicznych – I edy-
cja w kwocie 1.751.581,50 zł.

„Poznaj Polskę”

Laboratoria Przyszłości

Polska jest pięknym krajem słabo znanym 
przez Polaków. Możemy iść o zakład, że więcej 
babimojszczan było w Berlinie niż w Warszawie. 
Chęć poznania własnego kraju trzeba jednak 
rozbudzać od najmłodszych lat. Starsze poko-
lenie pamięta obowiązkowe szkolne wycieczki, 
które pozwalały młodym ludziom poznać naj-
ważniejsze miejsca Polski. Potem to zarzucono 
i dobrze się stało, iż to działanie wraca. Dlatego 
nasza gmina chętnie włączyła się w rządowy 
program Ministerstwa Edukacji „Poznaj Polskę”. 

Gmina Babimost złożyła odpowiedni wnio-
sek, który został dobrze oceniony i w marcu 
2022 r. uzyskaliśmy wsparcie finansowe w wy-
sokości 75.000 zł na realizację wspomnianego 
przedsięwzięcia. Są to środki, które pokryją 80 % 
kosztów zadania, pozostałe 20 % wyłoży gmina.

Szkoła Podstawowa w Babimoście otrzymała 
z tego 35.000 zł, Szkoła Podstawowa w Nowym 
Kramsku- 20.000 zł oraz Szkoła Podstawowa 

Program Laboratoria Przyszłości był progra-
mem przeznaczonym dla szkół podstawowych 
a jego celem było dofinansowanie zakupu po-
mocy dydaktycznych. 

W ramach tego programu, jako gmina, 
otrzymaliśmy od państwa wsparcie finansowe 
w wysokości 174.600,00 zł dla wszystkich na-
szych szkół. Do końca 2021r. każda z nich wy-
dała co najmniej 60 % otrzymanych środków.

Nasze placówki oświatowe, w ramach przy-
znanego dofinansowania, zakupiły nowocze-
sne pomoce służące odkrywanie talentów 
i rozwijanie wśród naszej młodzieży kompe-
tencji potrzebnych jej w przyszłości, takich jak 
umiejętność współpracy, rozwiązywanie pro-
blemów i kreatywność. Nasze szkoły wzbo-

w Podmoklach Małych 20.000 zł. Za te pienią-
dze w maju nasze dzieci i młodzież była już na 
wycieczkach szkolnych m.in. w Poznaniu, Kra-
kowie, Wieliczce, Zakopanym, Zielonej Górze, 
Toruniu, Dusznikach Zdroju.

Program „Poznaj Polskę” ma na celu 
wsparcie organów prowadzących publiczne 
i niepubliczne szkoły dla dzieci i młodzieży 
w uatrakcyjnieniu procesu edukacyjnego dzieci 
i młodzieży poprzez umożliwienie im poznawa-
nia Polski, jej środowiska przyrodniczego, tra-
dycji, zabytków kultury i historii oraz osiągnięć 
polskiej nauki. Pieniądze rządowe i samorządo-
we pozwolą urozmaicić zajęcia lekcyjne, dzięki 
czemu nauka stanie się ciekawsza a młodzież 
uczyni pierwsze kroki w celu poznania swojej 
Ojczyzny. 

gaciły się o drukarki 3D, okulary VR, maszyny 
do szycia, sprzęt gastronomiczny- blendery, 
roboty kuchenne, wyciskarki, patelnie, czajni-
ki, garnki itp.; sprzęt warsztatowy- lutownice, 
piły, wypalarki, wkrętarko-wiertarki, aparaty fo-
tograficzne, klocki lego, klocki do samodziel-
nej konstrukcji, mikrofony i wile innych. Jest 
to tylko część sprzętu zakupionego w ramach 
programu. Wszystko po to, aby wzbudzić wy-
obraźnię dzieci i młodzieży, włączyć ich do ak-
tywnego działania, odkrywać ich umiejętności 
i talenty. A nuż za parę lat się okaże, że dzięki 
„Laboratoriom Przeszłości” wykształciliśmy ja-
kiegoś wybitnego kucharza, piosenkarkę czy 
artystę-fotografa? 
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Zebrania wiejskie w naszej Gminie

Rada Miejska

Nasz urząd ułatwia życie osobom 
niepełnosprawnym

Po dwuletniej przerwie spowodowanej pan-
demią znów mogły się odbyć tradycyjne, wiej-
skie zebrania. Była sposobność rozmowy co 
trapi społeczności naszych wiosek. Od 14 mar-
ca 2022 r. do 24 marca 2022 r., podczas tych 
spotkań mieszkańcy zapoznali się ze sprawoz-
daniami z działalności sołtysów i Rad Sołeckich 
oraz sprawozdaniami finansowymi Rad Sołec-
kich za miniony okres. 

W dyskusji mieszkańcy zgłaszali najważniej-
sze problemy w swojej wsi. Niespodzianek nie 
było. Mówiono przede wszystkim o drogach. 

W sołectwie Stare Kramsko, jak zwykle poru-
szono temat drogi dojazdowej na Marianówkę. 
Na Marianówce zlokalizowane są trzy nieru-
chomości, w tym jedna niezamieszkała. Dzię-
ki staraniom sołtysa wsi Joachima Niczke oraz 
Burmistrza Bernarda Radnego w roku 2019 zo-
stał wykonany, za prawie 180 tysięcy złotych, 
400 metrowy odcinek drogi z płyt betonowych. 
W marcu tego roku burmistrz złożył wniosek 

30 marca 2022 r. nasi radni spotkali się w sali 
konferencyjnej Centrum Sportu i Rekreacji na 
XXVI sesji Rady Miejskiej. Była to pierwsza od 
dawna sesja „na żywo”, bowiem podczas trwa-
nia pandemii sesje odbywały się zdalnie. 

Jak co roku, zgodnie z wymogami prawa, rad-
ni uchwalili program opieki nad zwierzętami 
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomno-
ści zwierząt. W programie pozostawiono zapis 
dotyczący zakupu i wydawania karmy społecz-
nym opiekunom tylko w okresie zimowym tj. od 
grudnia do marca. Szczegółowo rozpisano także 
przeznaczenie środków na realizację programu.

W związku ze zmianą ustawy o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach, Rada Miasta 
dostosowała obecne obowiązujące uchwały do 
nowych przepisów. Między innymi zdecydowa-
ła o odbieraniu odpadów stanowiących części 
roślin pochodzących z pielęgnacji terenów zie-
lonych, ogrodów i parków (tzw. biomasa) od-

Z myślą o poprawie jakości obsługi i kom-
fortu interesantów wyposażyliśmy w 2021 roku 
nasz Urząd Miejski w pętlę indukcyjną. 

Jest to urządzenie, które umożliwia osobie 
niedosłyszącej odbiór czystego i wyraźnego 
dźwięku poprzez cewkę indukcyjną w którą wy-
posażonych jest większość aparatów słucho-

do Urzędu Marszałkowskiego w Zielonej Górze 
o dofinansowanie dalszej przebudowy tej drogi 
na kwotę 148 500 zł, gdzie koszt tego odcinka 
drogi wynosi ponad 400 tys. 

W sołectwie Nowe Kramsko dominującym 
tematem było funkcjonowanie służby zdrowia. 
Jak wiadomo budynek byłego Ośrodek Zdro-
wia został przekazany przez gminę nowej spół-
ce lekarskiej. Przekazanie tego obiektu nastą-
piło właśnie z myślą o udzielaniu przez spółkę 
lekarską świadczeń zdrowotnych właśnie w tej 
miejscowości. Jednak z uzyskanych informacji 
od spółki wynika, iż lekarz zamieszkujący sołec-
two odmówił przyjmowania pacjentów w No-
wym Kramsku. Dlatego spółka podjęła decyzję 
o zatrudnieniu innego lekarza.

W pozostałych sołectwach poruszano w mi-
łej atmosferze bieżące sprawy.

Na wszystkich zebraniach burmistrz przedsta-
wił najważniejsze inwestycje oraz remonty wyko-
nane i planowane w najbliższym czasie. 

rębnie od innych bioodpadów stanowiących 
odpady komunalne. 

Obecnie bioodpady, w postaci usuniętych 
chwastów, liści, skoszonej trawy, gałęzi drzew 
i krzewów, pochodzące z pielęgnacji terenów 
zielonych, ogrodów i parków należy groma-
dzić w przydomowych kompostownikach lub 
przekazywać we własnym zakresie bezpośred-
nio do Punktu Selektywnego Zbierania Odpa-
dów Komunalnych w Babimoście. Tym samym 
zwolniono właścicieli kompostowników z obo-
wiązku posiadania pojemnika lub worka na 
te odpady. 

Uchwalono także zwolnienie z części opłaty 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
dla właścicieli nieruchomości zabudowanych 
budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, 
którzy posiadają kompostownik i kompostują 
bioodpady na przydomowym kompostowniku 
w wysokości 8,00 zł. 

wych. Pętla przeznaczona dla posiadaczy apa-
ratów słuchowych oraz implantów jest jednym 
ze sposobów wspomagania słuchu. Zdarza się, 
że osoby które, mimo korzystania z aparatów 
słuchowych, w hałasie i pomieszczeniach w po-
głosie powtarzają „słyszę, ale nie rozumiem”. 
Dzięki pętli indukcyjnej wzrasta komfort sły-
szenia oraz jakość dźwięku odbieranego przez 
aparat słuchowy. Urządzenie pozwala wyelimi-
nować problemy związane z niekorzystną aku-
styką pomieszczenia. 

Pętlę indukcyjną zakupiliśmy z myślą o kom-
forcie osób słabosłyszących, tak aby wszyscy 
czuli się w naszym urzędzie swobodnie i mogli 
bez problemu załatwiać swoje sprawy. Urzą-
dzenie jest przenośne, więc może być wyko-
rzystane w każdym biurze. To niewielki sprzęt 
ale mocno poprawia komfort interesantów. 
Ma ogromne znaczenie.

Ponieważ z usług urzędowych korzysta bez-
pośrednio coraz więcej osób niepełnospraw-
nych- co jest oznaką poprawy jakości życia 
to dla sprawnej i profesjonalnej obsługi osób 
z niepełnosprawnościami, w urzędzie po-
wołano koordynatora ds. dostępności, który 
zajmuje się obsługą osób mających trudności 

w komunikowaniu się. 
Wszelkie informacje dotyczące obsługi 

niepełnosprawnych oraz wnioski do pobrania 
znajdują się na stronie Biuletynu Informacji Pu-
blicznej naszego urzędu w zakładce:,,Koordy-
nator ds. dostępności’’. 
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Radni ustalili wysokości ekwiwalentu pie-
niężnego dla strażaków-ratowników Ochot-
niczych Straży Pożarnych uczestniczących 
w akcjach ratowniczych, szkoleniach lub ćwi-
czeniach. Obecnie ekwiwalent pieniężny za 
udział w działaniach ratowniczych i akcjach ra-
towniczych wyniesie 20,00 zł za każdą rozpo-
czętą godzinę, natomiast ekwiwalent pieniężny 
za udział w szkoleniu lub ćwiczeniu wyniesie 
10,00 zł za każdą rozpoczętą godzinę. 

Ponadto radni wyrazili zgodę na udzielenie 
bonifikaty od ceny zbycia lokali mieszkalnych 
wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej 
i udziale w gruncie sprzedawanych na rzecz ich 
najemców w trybie bezprzetargowym w wyso-
kości: 40% ceny lokalu mieszkalnego znajdują-
cego się w budynku wybudowanym do 1945 r., 
30% ceny lokalu mieszkalnego znajdującego się 
w budynku wybudowanym w latach 1946-1990 
oraz 20% ceny lokalu mieszkalnego znajdujące-
go się w budynku wybudowanym po 1990 r. 

Radni podjęli także uchwałę w sprawie 
uchwalenia Gminnego Programu Profilakty-
ki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 
2022 – 2025.

Podczas XXVII sesji Rady Miejskiej w dniu 
19 maja 2022 r. Burmistrz przedstawił Raport 
o stanie Gminy Babimost za 2021 rok. Raport 
został sporządzony na podstawie danych znaj-
dujących się w Urzędzie Miejskim w Babimoście 
oraz na podstawie informacji przedłożonych 
przez kierowników samorządowych jednostek 
organizacyjnych. Po debacie nad raportem 
Radni jednogłośnie udzielili Burmistrzowi wo-
tum zaufania. Radni przyjęli również sprawoz-

danie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Ba-
bimost za 2021. Dochody w 2021 roku wykonano 
w kwocie 41 659 566,31 zł, natomiast wydatki 
wykonano w kwocie 40 113 070,81 zł. Po wysłu-
chaniu pozytywnej opinii Składu Orzekającego 
Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz wnio-
sku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w spra-
wie wykonania budżetu miasta i gminy za rok 
2021, radni jednogłośnie udzielili Burmistrzowi 
absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 
2021 rok. Ponadto radni przyjęli sprawozdanie 
końcowe z działalności likwidatora Gminnego 
Ośrodka Zdrowia Samodzielnego Publicznego 
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Babimoście w li-
kwidacji w okresie od dnia 1 października 2021 
roku do dnia 31 marca 2022 roku i zakończenia 
procesu likwidacji. Uchwała jest niezbędna do 
formalnego zakończenia likwidacji GOZ SP 
ZOZ w Babimoście. Kolejna uchwała dotyczyła 
średniej ceny jednostek paliwa na rok szkolny 
2022/2023. Ustalenie średniej ceny jednost-
ki paliwa jest niezbędne do wyliczenia kwoty 
zwrotu kosztów dowozu dzieci niepełnospraw-
nych, o ile dowóz i opiekę do szkół, przedszko-
li, ośrodków rewalidacyjno – wychowawczych 
realizują rodzice. Ustalono cenę benzyny – 
6,55 zł/l, oleju napędowego – 7,25 zł/l oraz gazu 
– 3,32 zł/l. Radni przyjęli Apel w sprawie zwięk-
szenia bezpieczeństwa publicznego na terenie 
Gminy Babimost. Radni zaapelowali o podjęcie 
działań mających na celu zwiększenie etatów 
dzielnicowych w Posterunku Policji w Babimo-
ście celem zapewnienia dwuzmianowości na 
terenie Gminy.

Obchody uchwalenia
Konstytucji 3 Maja

Tegoroczne obchody 231 rocznicy uchwa-
lenia Konstytucji 3 Maja – ustawy regulującej 
ustrój prawny państwa, rozpoczęły się mszą 
świętą odprawioną w intencji Ojczyzny, przez 
proboszcza parafii Andrzeja Pielę oraz wikare-
go Pawła Opłatkowskiego w kościele pod we-
zwaniem św. Wawrzyńca w Babimoście.

Po uroczystościach kościelnych odbył się 
przemarsz mieszkańców, z udziałem Orkiestry 
Dętej OSP, ulicami Babimostu pod obelisk na 
Placu Kopernika, gdzie odbyła się druga część 
obchodów uchwalenia Konstytucji 3 Maja. 
W marszu uczestniczyli uczniowie Szkoły 
Podstawowej w Babimoście, którzy na tę oka-
zję przygotowali flagę Polski mierzącą ponad 
50 metrów. Burmistrz Babimostu Bernard 
Radny wraz ze swoim zastępcą i Sekretarzem 
Gminy, radni Rady Miejskiej w Babimoście oraz 

przedstawiciele organizacji społecznych z na-
szej Gminy złożyli kwiaty pod obeliskiem upa-
miętniającym historię uchwalenia Konstytucji 
3 Maja, która była pierwszą w Europie i drugą 
na świecie spisaną konstytucją. Uroczystości 
zostały przygotowane i przeprowadzone przez 
Stronnictwo Demokratyczne pod kierunkiem 
Pana Stanisława Wieczorka, który przybliżył 
historię uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Uro-
czystość uczcili również uczniowie, którzy 
przygotowali dla przybyłych mieszkańców pa-
triotyczny występ recytatorski. 
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Przebudowa drogi
w Starym Kramsku

Najwyższe odznaczenie strażackie 
dla naszego burmistrza!

77 rocznica zakończenia
II wojny światowej

Gdybyśmy wierzyli w zabobony to powiedzie-
libyśmy, że droga przez Stare Kramsko to pecho-
wy trakt. Buduje się go już z 10 lat. 

Przetarg ogłoszony wiosną przez Staro-
stwo Powiatowe trzeba było unieważnić. A to 
z prostego powodu – najtańsza oferta i tak była 
wyższa o 600 tys. od kosztorysu inwestora. Wia-
domo, inflacja… Rząd i Rada Polityki Pienięż-
nej za późno zareagowały na sygnały inflacyj-
ne, do tego Putin najechał Ukrainę i mamy to, 
co mamy.

W związku z tą sytuacją ogłoszono drugi prze-
targ, gdzie okazało się, że firmy uczestniczące 
w przetargu podtrzymują swoją ofertę. Nie ma-

W dniu 7 maja 2022 r. odbył się V Zjazd Woje-
wódzki Ochotniczych Straży Pożarnych w Zielo-
nej Górze. Podczas zjazdu najwyższe odznacze-
nie strażackie otrzymał burmistrz Bernard Radny.

„ZŁOTY ZNAK ZWIĄZKU„ przyznany przez 
Prezydium Zarządu Głównego OSP RP w War-
szawie, wręczył Prezes Zarządu Głównego dh 
Waldemar Pawlak. Dh Bernard Radny przez 
20 lat grał na trąbce w naszej Strażackiej Or-

odznaczenie burmistrza

przemowa burmistrza Sąd Honorowy Oddziału Zielonogórskiego Województwa Lubuskiego

W dniu 08.05.2022 r. pod obeliskiem na Placu 
Powstańców Wielkopolskich odbyły się obchody 
77 rocznicy zakończenia II wojny światowej. Bur-
mistrz Babimostu – Bernard Radny wraz ze swo-
im zastępcą i sekretarzem Gminy, oddali hołd 
pamięci walczącym i poległym za Ojczyznę skła-
dając pod obeliskiem kwiaty. Wiązanki kwiatów 
złożyli również przedstawiciele Rady Miejskiej 
z zastępcą przewodniczącego Weroniką Kandul-
ską na czele oraz delegacja Stowarzyszenia Se-
niorów Lotnictwa Wojska Polskiego RP - oddział 
lubuski z prezesem Alfredem Hajdułą na czele.

jąc już innego wyboru Starosta Krzysztof Ro-
mankiewicz podpisał z wykonawcą umowę na 
wykonanie tej drogi.

W pasie drogi powiatowej przez Stare Kram-
sko nasza Gmina wybudowała już ścieżkę ro-
werowo – pieszą. Dokumentację techniczną na 
drogę również wykonała Gmina Babimost przy 
dofinansowaniu Starostwa Powiatowego. 

Burmistrz Babimostu Bernard Radny ser-
decznie dziękuje za wspólne działania na rzecz 
budowy tej drogi w rozmowach ze Starostwem 
Powiatowym w Zielonej Gorze. Szczególne po-
dziękowania dla sołtysa Joachima Niczke i An-
drzeja Skibińskiego. 

kiestrze Dętej, następnie przez 30 lat był Pre-
zesem Zarządu Miejsko-Gminnego OSP RP 
w Babimoście. Obecnie już od siedmiu lat jest 
Przewodniczącym Sądu Honorowego OSP RP 
w Zielonej Górze. Na ostatnim zjeździe w dniu 
7 maja ponownie wybrano dh Bernarda Radnego 
na kolejną kadencję na Przewodniczącego Sądu 
Honorowego Oddziału Wojewódzkiego OSP 
RP w Zielonej Górze.
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Najpiękniejsze psy rasowe
w Babimoście

Po raz pierwszy na terenie naszej Gminy 
miłośnicy psów rasowych mieli swoje święto. 
W dniach 29.04-02.05.2022 r. na terenie Cen-
trum Sportu i Rekreacji w Babimoście odbyły się 
wystawy psów rasowych, w których wzięli udział 
właściciele psów z 19 państw. Imprezę honoro-
wym patronatem objął burmistrz Babimostu 
Bernard Radny oraz burmistrz Kargowej Jerzy 
Fabiś. Organizatorem całego wydarzenia był 
Związek Kynologiczny w Polsce, Oddział w Zie-
lonej Górze, przy współpracy z Gminą Babimost.

Na imprezie pojawiło się ponad 2700 psów 
z około 200 ras. Można było zobaczyć psy 
z wszystkich dziesięciu grup jakie Międzynaro-
dowa Federacja Kynologiczna dzieli psy rasowe 
oraz z grupy XI – ras nie uznaniowych, czyli ta-
kich, dla których opracowano już wzorzec rasy, 
lecz sama rasa nie jest jeszcze oficjalnie uznawa-
na przez FCI. Czworonogi oceniało 19 sędziów 

z Polski i zagranicy, m.in. z Serbii, Danii i Litwy. 
Pierwszego dnia miała miejsce Krajowa Wy-

stawa Psów 9. Grupy FCI oraz Klubowa Wystawa 
Chihuahua. W dnia 30.04-01.05. zorganizowano 
Międzynarodową Wystawę Psów Rasowych. Bur-
mistrz Babimostu Bernard Radny uhonorował 
pucharem Najpiękniejszego Psa Wystawy Od-
działu Zielonogórskiego. Tytuł najpiękniejszego 
psa Międzynarodowej Wystawy Psów uzyskał 
Nowofundland. O ten tytuł konkurują psy i suki 
z tytułem „Zwycięzca Rasy”.

Ostatniego dnia odbyło się Grand Prix Terie-
rów typu Bull. Zwycięzcą i tytuł Najpiękniejszego 
Psa Wystawy zajął Staffordshire Bull Terrier. 

Najlepsze czworonogi miały okazję powal-
czyć o miano najpiękniejszych psów wystawy 
w siedmiu kategoriach wiekowych tj.:

- Młodszych Szczeniąt → od 4 do 6 miesięcy
- Szczeniąt → od 6 do 9 miesięcy
- Młodzieży → od 9 do 18 miesięcy
- Pośrednia → od 15 do 24 miesięcy
- Otwarta → powyżej 15 miesięcy
- Championów → powyżej 15 miesięcy - dla 

psów posiadających tytuł championa międzyna-
rodowego lub krajowego polskiej lub zagranicz-
nej organizacji kynologicznej uznanej przez FCI 
- nie dotyczy championatów młodzieżowych

- Weteranów → powyżej 8 lat.
Podczas tych czterech dni zobaczyć można 

było między innymi takie rasy jak: Chiński grzy-
wacz, Lhasa Apso, Maltańczyk, Rosyjski Toy, 
Spaniel, Boston Terrier, Mops, Bolończyk, Chi-
huahua, Coton de Tuléar, Hawańczyk, Kromfohr-
länder, Lwi piesek, Pekińczyk, Prazsky Krysarik, 
Pudel, Brabantczyk, Chihuahua, Chin japoński, 
Gryfonik, Shih Tzu, Bichon Frise, Buldog.

W imprezie uczestniczyła jedna z najbar-
dziej znanych hodowczyń psów rasy Chihuahua 
z Ukrainy. Dziewczyna przez osiem dni wędro-
wała przez Ukrainę wioząc ze sobą osiem swoich 
pupili. Mimo tragedii, która rozgrywa się w jej oj-
czyźnie, udało się ją namówić na uczestniczenie 
w babimojskiej wystawie.

Wystawy zgromadziły bardzo wielu miło-
śników czworonogów. Zarówno wystawcy jak 
i zgromadzona publiczność podkreślali wyraź-
nie, że weekend majowy można jak najbardziej 
zaliczyć do bardzo udanych!

Szczegółowe informacje na temat wystaw 
znajdują się na stronie: zkwp.zgora.pl

Pies rasy Nowofundland zwycięzcą
Międzynarodowej Wystawy Psów Rasowych
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Udany występ młodych 
lekkoatletów ze Szkoły 
Podstawowej w Babimoście 
podczas finału wojewódzkiego 
Festiwalu Sztafet LOM w Słubicach

Bardzo udany występ zaliczyli uczniowie 
Szkoły Podstawowej w Babimoście podczas 
finału wojewódzkiego Festiwalu Sztafet Lubu-
skiej Olimpiady Młodzieży w Słubicach. Szko-
łę reprezentowały cztery sztafety, w tym trzy 
dziewczęce i jedna sztafeta złożona z chłop-
ców z klas VII-VIII. Największy sukces odnio-
sły dziewczęta z klas VII-VIII, które wywalczyły 
srebrny medal w „sztafecie szwedzkiej” (600m, 
400m, 200m, 100m), ulegając jedynie szko-
le sportowej z Żar. Nasze srebrne medalist-
ki to: Anita Chmielak, Amelia Sypniewska, 
Hanna Łukaszewska i Zofia Szczeszek. Ko-
lejne czwarte, wysokie miejsca tuż za podium 
zajęły dziewczęta z roczników klas szóstych 
w składzie: Patrycja Konieczek, Nikola Wo-
łek, Maria Uracz i Kornelia Groszek (sztafe-
ta szwedzka) oraz dziewczęta z klas VII-VIII 
w sztafecie sprinterskiej 4x100m w składzie: 

Weronika Gulak, Aleksandra Kuc, Marta Brudło 
i Jagoda Urbanowicz. Sztafeta szwedzka złożona 
z chłopców zajęła również wysokie piąte miejsce 
w województwie lubuskim. Warto dodać, iż 
w reprezentacji naszej męskiej sztafety znalazł 
się bardzo uzdolniony sportowo uczeń z Ukra-
iny Artur Yarenchuk. Pozostali biegacze to Igor 
Rurkowski, Michał Długosz i Nikodem Maszner. 

Na zakończenie tej sportowej imprezy or-
ganizatorzy ze Słubic oraz przedstawiciele SZS 
z Zielonej Góry dokonali medalowych deko-
racji oraz podsumowali zmagania młodych lu-
buskich lekkoatletów. W klasyfikacji generalnej 
młodzież ze Szkoły Podstawowej w Babimo-
ście otrzymała pamiątkowy puchar i dyplom 
za trzecie miejsce w klasyfikacji drużynowej 
wszystkich szkół, biorących udział w tych lek-
koatletycznych zmaganiach sztafetowych.

Wspaniałe widowisko
w Babimoście

- W długi majowy weekend w Babimoście 
odbyła się Międzynarodowa Wystawa Psów 
Rasowych. Jak Pani ocenia imprezę?

- Takiego widowiska jeszcze w Babimoście 
nie było!. Pojawiło się ponad dwa tysiące psów. 
Zobaczyliśmy psy z wszystkich dziesięciu grup 
na jakie Międzynarodowa Federacja Kynolo-
giczna dzieli psy rasowe oraz z grupy XI – ras 
nieuznawanych.

- Czyli kundelki?
- Nie, to psy, dla których już opracowano tzw. 

wzorzec rasy lecz sama rasa nie jest jeszcze ofi-
cjalnie uznawana przez FCI. Przyjechali hodow-
cy i wystawcy z 19 krajów. 

- Pierwszy dzień wystawy był  „Dniem Chi-
huahua”

- Było sporo wystawców z tymi psami. 
Chihuahua to oddzielna sekcja w IX grupie 
FCI – psy ozdobne i do towarzystwa. Obec-
nie bardzo popularna i modna rasa. Chihu-
ahua to potomkowie starożytnych, podob-
nych, ale nieco większych psów żyjących 
na dworach azteckich władców, znanych 
jako Techichi. To najstarsza rasa w Amery-
ce Północnej. Nazwa tej rasy psów pocho-
dzi od miejscowości i stanu w Meksyku. To 
piesek czujny, ruchliwy, bardzo odważny lecz 
trudny w hodowli. Nie daje się zastraszyć 
przez inne psy bez względu na ich rozmiary. 
W USA tymi pieskami chwali się wiele cele-
brytek, że wspomnę tylko Paris Hilton, Jenni-
fer Lawrence czy Mariah Carey. Modne jest 
noszenie ich w damskich torebkach choć 
i poza tym „schronieniem” czują się dobrze.

Rozmowa z Emilią Sobieszak, Prezes Zielonogórskiego Oddziału
Związku Kynologicznego

- Dwa pozostałe dni to wystawa psów 
wszelkich ras?

- Zobaczyliśmy ponad 200 ras. Myślę, że były 
to psy, których wielu mieszkańców gminy nie 
widziało a pewnie nawet nie wie o ich istnieniu. 

- Na przykład?
Na przykład kangale –odmiana owczar-

ka anatolijskiego. Bardzo duże psy tureckie, 
uważane w tym państwie za dobro narodowe. 
Rzadkie poza Turcją, ich wywóz za granicę wy-
maga urzędowej zgody, którą niezwykle trudno 
uzyskać. W Polsce są one obecne niecałe 20 lat. 
Z kangalami pokazał się mieszkaniec Gubina, 
jeden z nielicznych hodowców psów tej rasy 
w Polsce. Byli hodowcy innej ciekawej rasy, blo-
othundów czyli psów św. 

- Pytanie ostatnie: -dlaczego Babimost?
- A to dzięki burmistrzowi Bernardowi Rad-

nemu. Spotkaliśmy się w minionym roku na 
niewielkiej wystawie w Kargowej i od słowa do 
słowa Burmistrz zaoferował nam dobre wa-
runki, bardzo pomógł w organizacji. To dzięki 
jego pomocy mogliśmy zaoferować bezpłatny 
wstęp na imprezę. Wprawdzie pan burmistrz 
mówi, że to impreza w ramach 625- lecia mia-
sta, ale nie wiem czy ma psa, ale na pewno ko-
cha zwierzęta. A ktoś kto kocha zwierzęta na 
pewno jest dobrym człowiekiem. Dlatego ko-
chajmy czworonogi!

Dziękujemy za rozmowę.
Rozmawiał (brj)

*Emilia Sobieszak, Prezes Zielonogórskiego Oddziału 
Związku Kynologicznego w Polsce, właścicielka hodowli 

„Dogomania”, od 20 lat hoduje psy rasy Chihuahua
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Jak zwyciężyć strach?

Strach, stres, lęk, poczucie niepewności. To 
uczucia znane nie tylko dorosłym ale i dzieciom. 
Jak sobie z nimi radzić? Czy z nimi walczyć, czy 
je oswajać? Na takie tematy rozmawiały dzieci 
z dorosłymi w ramach zorganizowanych w mar-
cu w szkole w Babimoście Dni Profilaktyki. Zaję-
cia prowadzili pedagog, psycholog i policjant.

W młodszych klasach dzieci uczyły się jak 
przezwyciężyć strach i lęk oraz próbowały zro-
zumieć dlaczego te uczucia są nam w życiu po-
trzebne. Wykonując określone zadania uczyły się 
sposobów radzenia sobie z tymi emocjami.

Starszym klasom tłumaczono, że stres i pro-
blemy są wszechobecne w naszym życiu a sub-
stancje psychoaktywne nie rozwiązują żadnego 
problemu lecz jedynie go pogłębiają. Podczas 
zajęć pod hasłem: „ Narkotyki? To mnie nie krę-
ci!” po raz kolejny prezentowano racjonalne spo-
soby radzenia sobie w sytuacjach trudnych. Pod-
kreślono znaczenie uczestnictwa w pozytywnej 
grupie rówieśniczej oraz możliwości uzyskania 
wsparcia u różnych osób, w tym specjalistów 
i korzystanie z ich pomocy nie jest „obciachem” 
lecz sensownym rozwiązanie. Uczniom zwróco-
no uwagę, że ważna jest nasza postawa życiowa 
oraz posiadanie tzw. Planu “B” w przypadku nie-
powodzeń a dobre nawyki zapewniają skuteczną 
ochronę przed sięganiem po alkohol, dopalacze 
czy narkotyki.

Goszczący w szkole policjant przeprowadził 
pogadanki na temat bezpieczeństwa w sieci, 
hejtu oraz konsekwencji prawnych wynikających 
z niewłaściwych zachowań nieletnich. Pan To-
masz Konopacki przybliżył też zawód policjanta. 
Mamy nadzieję, że dzięki takim spotkaniom po-
licjant będzie kojarzył się dzieciom pozytywnie 
- jako osoba, której nie należy się bać ale do któ-
rej zawsze i w każdej sytuacji można zwrócić się 
o pomoc.

Uczniowie czynnie uczestniczyli w spotka-
niach, dzielili się swoimi spostrzeżeniami i do-
świadczeniami oraz chętnie zadawali bardzo dużo 
pytań a na koniec dostali ulotki informacyjne.

Wspólnie z wychowawcami klas zachęciliśmy 
też wszystkich do udziału w konkursie na plakat 
profilaktyczny. 

 W ramach działań profilaktycznych odbyła się 
też szkolna rywalizacja – czyli konkursy na plakat 
i konkurs wiedzy.

W konkursie na plakat profilaktyczny w kla-
sach młodszych I miejsce zdobyła - klasa 3b 
a wyróżnienie: klasa 3a. W klasach starszych: 
I miejsce - klasa 4b, wyróżnienie: klasa 6a.

W „Konkursie z Wiedzy o Profilaktyce” naj-
lepszymi okazali się: Szymon Radziński z klasy 
6a,Wojciech Fedorowicz z klasy 7b, Maja Pietra-
szewska z klasy 7b, Nikola Wójcik z klasy 7b i Wik-
tor Framm z klasy 8c.

Szkoła Podstawowa to ten czas, kiedy  spotkania z policjantem 
wywołują duże zainteresowanie dzieci.

Życie dzieci z Ukrainy
w naszej szkole

Do Szkoły Podstawowej w Babimoście, jak i do 
wielu innych w Polsce, przybyły w marcu dzieci 
uchodźców z Ukrainy. To dwadzieścioro uczniów 
w różnym wieku. Zaczęły niełatwą dla nich na-
ukę w klasach od pierwszej do ósmej. Przyjecha-
li zarówno z dużych miast – Kijowa, Charkowa, 
Sum czy Żytomierza, jak i małych miejscowości, 
najczęściej z mamą, opiekunką czy starszym ro-
dzeństwem.

Zarówno babimojskie dzieci, jak i nauczyciele 
przyjęli ich bardzo serdecznie, oferując wsparcie, 
pomoc, życzliwość i zrozumienie. Przez pierw-
sze tygodnie nowi uczniowie byli pod opieką 
pedagoga oraz psychologa. Uczęszczali przede 
wszystkim na zajęcia integracyjne. Brali udział 
w wycieczkach krajoznawczych. Mają też cały 
czas dodatkowe lekcje języka polskiego, by spro-
stać barierze językowej. To jednak nie jedyna 
bariera, która sprawia kłopoty dzieciom uchodź-
ców. Tęsknią za najbliższymi. Martwią się ich lo-
sem. Bardzo przeżywają rozłąkę z przyjaciółmi 
czy nawet zwierzętami domowymi, które w po-
śpiechu musieli zostawić. 

Ponadto w ich ojczyźnie funkcjonuje inny niż 
w Polsce system nauki, oceniania. Dla ósmokla-
sistów wyzwaniem jest napisanie egzaminu 

w języku polskim. Niejednokrotnie dzieci z Ukra-
iny przywykły też do innych wzorców zachowań, 
zwyczajów, sposobu bycia i wychowania. Stąd 
kolejne problemy z zaaklimatyzowaniem się 
w nowej rzeczywistości, nie tylko szkolnej. Stano-
wi to niemałe wyzwanie dla młodych przybyszów 
z Ukrainy, ale także ich polskich rówieśników 
oraz nauczycieli. Wymaga dużo cierpliwości, ak-
ceptacji i czasu. 

Z jednej strony chcielibyśmy, by ci młodzi lu-
dzie mogli bezpiecznie wrócić do ojczyzny, najbliż-
szych i tego, za czym ciągle tęsknią. Z drugiej jed-
nak będzie nam ich brakowało, gdyż wielu z nich 
znalazło już w Babimoście kolegów i przyjaciół. 
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Do Torunia po naukę…
„Podróże kształcą” – to prawda znana nie od 

dziś. Taką kształcąca podróż w ramach projek-
tu „Szkoła dla innowatora” odbyli ośmioklasiści 
z Podmokli Małych. W marcu pojechali do Toru-
nia najpierw wziąć udział w warsztatach prowa-
dzonych przez firmę BrainTech w Interdyscypli-
narnym Centrum Nowoczesnych Technologii 
na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika. Podczas 
warsztatów jeden z uczniów na własnej skórze 
mógł się przekonać, jak można za pomocą fal 
mózgowych sterować dronem lub za pomocą 
wyłącznie narządu wzroku odpowiadać na py-
tania- słowem weszli w świat high-technology. 
BrainTech to firma stworzona przez naukowców. 
Jako pierwsza w Polsce pokazała m.in działania 
interfejsu mózg-komputer (BCI) w roku 2008 
i od 2016 roku ich oprogramowanie wspiera ba-
dania zaburzeń świadomości w klinice „Budzik”.

Po południu młodzież wzięła udział w grze 
miejskiej pt. „O zagubionych portkach kucha-
rza Jordana”. Dzięki zadaniom i aktywnym poru-
szaniu się ulicami Torunia, uczestnicy gry mogli 
świetnie się bawić jednocześnie poznając histo-
rię miasta.

Kolejnego dnia odbyły się również aktyw-
ne zajęcia w Żywym Muzeum Piernika, gdzie 
uczniowie poznali tradycję wypieku toruńskiego 
piernika oraz samodzielnie mogli wykonać swój 
własny.

Podłączą człowieka do kabelków i już wiedzą co mam w głowie. 
Gdyby jeszcze tak można było wtłaczać wiedzę…Ale poważnie – 

ta demonstracja pokazała, jakie są już dziś możliwości nauki
Fotografia z wielkim astronomem w jego mieście rodzinnym to 

obowiązkowy punkt każdego programu pobytowego

Samemu zrobić toruński piernik. Frajda.
A jeśli jeszcze uda się to powtórzyć w domu…

Szkoła dla innowatora

Wycieczka do Torunia była jednym z elemen-
tów realizowanego przez placówkę oświatową 
z Podmokli Małych projektu „Szkołą dla innowa-
tora”. 8 marca 2022 roku w Centralnym Domu 
Technologii w Warszawie odbyła się konferen-
cja podsumowująca ten dwuletni projekt unijny. 
Podczas konferencji tytuł „Szkoły dla Innowato-
ra”, odebrała dyrektor szkoły Elżbieta Ryczek. To 
duże wyróżnienie dla placówki w Podmoklach 
Małych. Elżbieta Ryczek skomentowała je nastę-
pująco:

„Nasza szkoła jako jedna z dwudziestu szkół 
podstawowych z całej Polski uczestniczyła w tym 
niezwykłym programie. Przez dwa lata ośmiu 
nauczycieli oraz uczniowie klasy 8 brali udział 
w wielu działaniach projektowych. Były to szko-
lenia nauczycieli i dyrektora, super wizytacje lek-
cji, wycieczki edukacyjne dla uczniów i spotkania 
z przedsiębiorcami. To był bardzo ciekawy pro-

jekt, w którym uczyliśmy się, jak zmieniać me-
tody nauczania, by kształtować u uczniów kom-
petencje proinnowacyjne. Jesteśmy szkołą, która 
chce nauczyć swoich uczniów samodzielności 
myślenia, rozwiązywania problemów, współpra-
cy, bycia liderem i zarządzania sobą. Jestem prze-
konana, że dzięki nowym metodom nauczania 
możemy przygotować młodych ludzi do lepsze-
go funkcjonowania w świecie”.

W czasie warszawskiej konferencji dyrek-
tor szkoły wzięła udział w panelu dyskusyjnym 
dla kierujących placówkami, na którym mówiła 
czym różni się szkoła dla innowatora od zwykłej 
szkoły, co to są zadania interdyscyplinarne i co 
dają uczniom, dzieliła się praktykami dydaktycz-
nymi - jak dzięki projektowi zmieniły się metody 
nauczania w naszej szkole i o aranżacji przestrze-
ni edukacyjnej – pracowniach tematycznych.

Panel dyskusyjny dyrektorów był jedną z najciekawszych 
części warszawskiej konferencji.
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Uczymy się debatować
w angielskim stylu

Na początku tego tekstu można postawić tezę: 
gdybyśmy wszyscy w szkole uczyli się zasad de-
baty oksfordzkiej oraz – co ważniejsze! – debato-
wali na różnych przedmiotach, jakość debaty pu-
blicznej, jakość wypowiedzi w różnych mediach 
byłaby dużo lepsza. Dyskutowalibyśmy ze sobą 
z zachowaniem zasad kultury oraz poprawności 
językowej, używalibyśmy tylko argumentów rze-
czowych i merytorycznych, nikt nie pomyślałby 
nawet o osobistych wycieczkach, które w jaki-
kolwiek sposób umniejszałyby przeciwnikowi. Po 
skończonej wymianie zdań podawalibyśmy sobie 
ręce i dziękowali za ciekawą dyskusję, nawet jeżeli 
w dalszym ciągu nie bylibyśmy przekonani do sta-
nowiska naszego rozmówcy. 

Debaty oksfordzkie wywodzą się z tradycji 
brytyjskiej. Styl debat opiera się na stylu debat 
angielskiej Izby Lordów, gdzie ławy rządu i opozy-
cji są umieszczone naprzeciwko siebie a mówcy 
widzą siebie nawzajem. Konkretna forma debat 
wywodzi się z pojedynków pomiędzy brytyjskimi 
uniwersytetami - Oksford i Cambridge. Turnieje 

debat oksfordzkich w angielskich szkołach miały 
przygotować uczniów do pełnienia ról parlamen-
tarzystów. Obecnie są popularne na całym świe-
cie, szczególnie wśród studentów i uczniów szkół 
średnich dzięki swej widowiskowej formie. 

Debata oksfordzka to szczególny, sformali-
zowany typ dyskusji dwóch drużyn – propozycji 
i opozycji – nad postawioną tezą, która powinna 
mieć postać zdania oznajmującego np. „Duża kla-
sa jest lepsza od małej”

W debacie oksfordzkiej drużyny są czterooso-
bowe. Propozycja broni tezy debaty, opozycja sta-
ra się ją obalić. 

Co istotne, tezę podaje się drużynom kilka dni 
przed debatą. Po co? By każda z ekip mogła me-
rytorycznie przygotować się . Tutaj liczą się kon-
krety: definicje, fakty i statystyki a nie przywoływa-
ne naprędce indywidualne spostrzeżenia i opinie 
o otaczającym świecie.

Debatą kieruje Marszałek, przy pomocy Se-
kretarza, który pilnuje czasu wypowiedzi. Mar-
szałek udziela głosu kolejnym osobom. Każdy 
z członków drużyny ma przy tym z góry przydzie-
loną, określoną rolę, które polega na argumenta-
cji lub zbijaniu argumentów przeciwnika co uczy 
obrony swoich przekonań

Do takiej formy dyskusji przystąpili w piątek 
8 kwietnia uczniowie szkoły w Podmoklach Ma-
łych. Naprzeciwko siebie usiadły drużyny kasy 
7A oraz 7B. A teza w tej debacie brzmiała:

„Zachowanie w pandemii jest prywatną spra-
wą każdego z nas”. 

Uczniowie pracowali zarówno w grupach jak 
i indywidualnie, korzystając z wszelkich źró-
deł informacji. W swych wypowiedziach odnie-
śli się do konstytucji zapewniającej wolność ale 
tez ochronę zdrowia. Podali liczbę osób, które 
w wyniku zakażenia zmarły zarówno w Polsce jak 
i na świecie. Przedstawili też skutki długotrwałych 
izolacji np. depresja itp.

Eleganckie zachowania oraz również elegancki 
strój dopełniał atmosferę szacunku dla przeciwni-

ka. Ten rodzaj debaty jest oceniany przez komisje, 
która podkreśliła wysoki poziom wiedzy i argu-
mentacji. Publiczność czyli uczniowie, mogli na-
uczyć się jak należy dyskutować, mając odmienne 
zdanie. 

Żyjemy wszak w świecie, który nieustan-
nie mówi do nas przez różne media i próbuje 
przekonać do swoich racji. Dla własnego dobra 
powinniśmy umieć odsiewać fakty od opinii, 
a prawdę od zręcznej manipulacji.

Dzień Patrona Szkoły
im. Bojowników o Polskość
Ziemi Kramskiej

Jak co roku przełom stycznia i lutego jest oka-
zją w szkole w Kramsku aby uczcić jej patronów, 
czyli Bojowników o Polskość Ziemi Kramskiej. 

W tym roku minie 90. rocznica utworzenia 
Znaku Rodła, który jest herbem naszej szkoły 
i znajduje się na jej sztandarze oraz tarczy. Z tej 
okazji został przeprowadzony wśród uczniów 
konkurs na polski banknot ze Znakiem Rodła 
oraz prezentacja dotycząca historii powstania 
Znaku Związku Polaków w Niemczech. Ucznio-
wie klas starszych mieli okazję zapoznać się 
z nią podczas zdalnej lekcji z wychowawcą, 
a klasy młodsze podczas edukacji wczesnosz-
kolnej. Po prezentacji odbyły się dyskusje o po-
stawie Polaków walczących o swoją godność 
i honor oraz jak dzisiaj możemy być patriota-
mi. Była to kolejna okazja do oddania szacunku 
wszystkim, którzy walczyli o polskość naszej Małej 
Ojczyzny.

To w szkole. A w oddziale przedszkolnym na-
sze kochane „Tuptusie” historię Polski, miej-
scowości, regionu, wsi dzieci poznają przede 
wszystkim podczas zajęć dydaktycznych, udziału 
w apelach i wycieczkach. Dlatego wychowaw-
czyni angażuje dzieci do udziału w imprezach 

i uroczystościach szkolnych, by uświadamiać 
dzieciom, czym jest patriotyzm i jak ważne jest 
kultywowanie tradycji.

Ciekawą formą poznawania historii dla nich 
było zwiedzanie IZBY PAMIĘCI w naszej szkole. 
Dzieci oglądały zgromadzone w niej cenne i uni-
kalne dokumenty, zdjęcia dotyczące powstania 
szkoły oraz życia mieszkańców. Doświadczenie 
historii regionu zdobyte podczas zwiedzania, po-
dziwianie pamiątek związanych z przeszłością, 
oglądanie eksponatów, które przekazali do izby 
mieszkańcy, to najprostszy sposób budowania 
podstaw patriotycznych u małych dzieci.
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Turniej BRD - Finał wojewódzki 

20 maja 2022 r. odbył się finał Wojewódz-
ki Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa 
w Ruchu Drogowym w Zielonej Górze. 

W turnieju Gminę Babimost reprezentowali 
uczniowie z Zespołu Edukacyjnego w Nowym 
Kramsku oraz z Zespołu Edukacyjnego w Pod-
moklach Małych. 

Uczniowie wykazali się perfekcyjnymi umie-
jętnościami podczas jazdy w miasteczku ruchu 
drogowego, wysoką wiedzą teoretyczną z za-
kresu brd oraz praktycznymi umiejętnościami 
udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

Zawodnicy mieli za zadanie rozwiązać test 
z wiedzy o bezpieczeństwie w ruchu drogo-
wym, test ze skrzyżowań, pokonanie rowerowe-
go toru przeszkód, jazdę w miasteczku ruchu 
drogowego oraz udzielenie pierwszej pomocy.

Zawodnicy kramskiej szkoły zdominowali 
turniej pokonując pozostałe drużyny. Wszystkie 
konkurencje wykonali po mistrzowsku! Troje 
z nich znalazło się indywidualnie na przysłowio-
wym „pudle”, a cała drużyna okazała się woje-
wódzkim ZŁOTEM. Tuż za nimi uklasyfikowali 
się uczniowie z Podmokli. 

Przejście do finału ogólnopolskiego jest ko-
lejnym dowodem na to, że systematyczna pra-
ca i wytrwałość to cechy zwycięzców.

Dzień poznawania autyzmu

Światowy Dzień Świadomości Autyzmu został 
ustanowiony w roku 2007 przez Zgromadzenie 
Ogólne ONZ i ma na celu podnoszenie świado-
mości społecznej i propagowanie wiedzy na te-
mat autyzmu. W kramskiej szkole zorganizowa-
no jego obchody, a ich celem było uwrażliwienie 
młodych ludzi na to, że „inny” nie znaczy gorszy 
i uświadamianie im, czym jest autyzm. Ten dzień 
to dzień odpowiedzi na pytania: jak tworzyć po-
zytywne relacje ze wszystkimi? jak akceptować 
„inność”? jak wzrastać w poczuciu akceptacji 
i szacunku? jak nieść pomoc? jak być 
empatycznym?

W naszej szkole,,niebieski dzień” obchodzili-
śmy w piątek 1 kwietnia. Tego dnia nie zabrakło 
niebieskich akcentów, niebieskich balonów i sym-
boli Światowego Dnia Świadomości Autyzmu.

Młodszym uczniom z klas 1-3 podczas trzech 
spotkań przybliżono zagadnienia autyzmu czy-
tając bajkę „Kosmita” Roksany Jędrzejewskiej - 
Wróbel. 

Wychowawcy klas 4-8 wraz ze swoimi pod-
opiecznymi przygotowali plakaty o tematyce 
autyzmu, które jeszcze przez jakiś czas będą 
gościć na korytarzu szkolnym przypominając 
o wsparciu, zrozumieniu, akceptacji i tolerancji 
dla osób z autyzmem. 

,,Niebieski dzień” – bo kolor niebieski jest 
symbolem autyzmu-obchodzili również przed-
szkolacy z grupy Tuptusiów, Orzełków i Biedro-
nek. W tym dniu w przedszkolu królował kolor 
niebieski. Dzieci wraz z Paniami wykonały prace 
plastyczne z użyciem niebieskiego koloru. Nie-
spodzianką dla dzieci były odwiedziny pani Jo-
anny, która przeprowadziła pogadankę na temat 
zaburzenia, jakim jest autyzm oraz wręczyła każ-
demu dziecku niebieski balonik. Posłużył on do 
późniejszych zabaw w przedszkolu. 

Mamy nadzieję, że upamiętnienie Dnia Auty-
zmu wśród naszej społeczności przyczyni się do 
zwiększenia świadomości na temat tego zabu-
rzenia i wpłynie korzystnie na akceptację dzieci 
i osób dorosłych chorujących na autyzm 
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Wciągający świat małych
klocków i …komputerów

Nasza Biblioteka Publiczna im. Wiesława 
Sautera bierze udział w projekcie Liga eSzkoła. 
Dzięki udziałowi w tym projekcie otrzymaliśmy 
dwa laptopy, dwa tablety, dwa zestawy klocków 
LEGO SPIKE PRIME oraz matę konkursową. 
W zajęciach projektowych bierze udział sied-
mioro dzieci, które podczas świetnej zabawy 
„składania klocków”, nabywają umiejętności 
komputerowych oraz uczą się programowania. 
Można by powiedzieć: poznają świat od małych 
klocków małych procesorów i uczą się jak zbu-
dowany jest nie tylko świat zabawek ale i świat 
komputerów.

Niestety nasze zajęcia powoli dobiegają 
końca ….

W bibliotece…

Rozmawiamy o tym co inni napisali
Jedni lubią czytać, drudzy jeszcze o tym dys-

kutować. A jak rozmawiać to najlepiej w więk-
szym gronie. Tym sposobem od czasu do czasu 
w naszej bibliotece grono fascynatów spotyka 
się, by wymienić się poglądami na wspólnie prze-
czytane lektury. W tym roku- jak dotąd - odbyły 
się dwa spotkania Dyskusyjnego Klubu Książki. 
W czasie pierwszego, 4 lutego, wzięto na tapetę 
„Sonatę o niezapominajce” autorki światowych 
bestsellerów Santy Montefiore. Jej bohaterka, 
Audrey, dorasta w Argentynie, w zamożnej bry-
tyjskiej rodzinie. Marząc o romantycznej miłości, 
nie spodziewa się, że już niedługo posmakuje 
życia poza granicami konwenansów obowiązu-
jących w jej świecie. Dziewczyna bez pamięci za-
kochuje się we wrażliwym Louisie. Młody pianista 
komponuje dla niej „Sonatę o niezapominajce”, 
w rytm której zakochani wkraczają w świat mi-
łości. Rodzinna tragedia kończy trzymany w ta-
jemnicy związek. Audrey nie chce przysparzać 
dodatkowych trosk rodzicom i zgodnie z ich 
oczekiwaniami wychodzi za poważnego Cecila, 
starszego brata Louisa. Choć mąż i ukochane 
córki dadzą Audrey szczęście, w jej uszach wciąż 
będzie brzmieć „Sonata o niezapominajce”. Czy 
los da jej drugą szansę? Czy młodzieńcza miłość 
wytrzyma konfrontację z latami małżeństwa? 
„Sonata o niezapominajce” to wspaniała epicko-
-liryczna opowieść o namiętności oraz odkrywa-
niu własnego „ja” i prawdziwego sensu miłości. 
Jedna z kubowiczek napisała o książce tak: „po-
doba mnie się bardzo, z utęsknieniem czekałam 

kiedy Audrey i Louis spotkają się ponownie. By-
łam pewna, że dostaną drugą szansę na miłość 
po śmierci Cecila. Tylko „Sonata o niezapomi-
najce” brzmi w jej uszach jak krzyk o miłości”.

W czasie drugiego, marcowego spotkania 
dyskutowano o książce Gabrieli Gargaś „ Luna”. 
Powieść zabiera nas w świat pełen pasji, niebez-
pieczeństw, zawirowań w miłości, potem jednak 
napięcie opada i tak na zmianę. Czytelnik jest 
spragniony wrażeń, ciekawią go perypetie Luny, 
matki 8 letniego Szymka, która musi poradzić 
sobie z własnym życiem prywatnym, zawodo-
wym. Jest tu zauroczenie, jest miłość, jest ból 
i ciągła walka o szczęście. Są ciężkie wybory, gdy 
najpierw mąż jest jaki jest, gdy potem na jej dro-
dze staje dwóch mężczyzn. Każdego kochała 
i kocha, a serce jest w rozterce. Powieść Gabrieli 
Gargaś pt. „Luna”, to piękna, poruszająca i zara-
zem ekscytująca książka o miłości, otaczającym 
nas świecie i ludziach, którzy zaznali w swoim 
życiu wiele zła, ale nie utracili nadziei na lepszą 
przyszłość. Książka nie rozczaruje, a wręcz prze-
ciwnie – zapewni wielką przyjemność, przyniesie 
niezwykłe emocje i skłoni do wielu ważnych re-
fleksji nad tym, co w życiu jest najważniejsze.

Każde z klubowych spotkań jest nie tylko wy-
mianą zdań o książce, ale spotkaniem grona do-
brych znajomych, których łączy słowo pisane. 
Klubowicze zapraszają babimojszczan na swe 
dyskusje a biblioteka zaprasza w swe progi tym 
bardziej, iż na regałach stanęły kolejne nowości 
wśród których każdy znajdzie niejedną książkę 
dla siebie. 
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Wieści z Gminnego Ośrodka
Kultury

Warsztaty zimowe GOK
W Gminnym Ośrodku Kultury w Babimoście 

zakończyły się Warsztaty Zimowe, trwały od 
17 stycznia do 21 stycznia br. Każdy dzień miał 
inną myśl przewodnią. Pierwszego dzieci wzięły 
udział w grach i zabawach zapoznawczych, ta-
kich jak zabawy ruchowe, czy kalambury. Dru-
giego dnia uczestnicy mieli okazję zrobić płasko-
rzeźby z gipsu/gliny, a przy tym pobrudzić ręce 
i dobrze się bawić.

Trzeciego dnia w “laboratorium” GOK było 
wybuchowo, zimno, krucho, a nawet słodko. 
Dzieci mogły eksperymentować z ciekłym azo-
tem i sprawdzać co dzieje się z każdą rzeczą za-
nurzoną na dłużej w ciekłym azocie. Następnego 
dnia odbyły się warsztaty tworzenia świec i lalek. 
Ostatniego dnia odbyły się warsztaty z malo-
wania czekoladą. Dzieci tworzyły czekoladowe 
rysunki. Po skończonych rysunkach, mali cukier-
nicy zanieśli swoje prace do domu. Zapach cze-
kolady unosił się w całym budynku i nie sposób 
było jej się oprzeć.

W drugim tygodniu ferii przygotowaliśmy 
Salę zabaw dla dzieci (do 6 lat).

Senior z Kulturą
W Klubie można spotkać znajome osoby, le-

piej ich poznać oraz spotkać nowych towarzyszy. 
Spotkania odbywają się cyklicznie i dają możli-
wość rozwijania swoich zdolności i poszerzania 
zainteresowań. Uczestnicy korzystają z wielu 
warsztatów m.in. kulinarnych, rękodzielniczych, 
wikliniarskich itp. Ponadto uczestnicy biorą 
udział w wykładach z dietetykiem, psychologiem 
czy kosmetologiem.

Lubuskie Konfrontacja Artystyczne
Lubuskie Konfrontacje Artystyczne, to cykl 

wydarzeń o charakterze przeglądów, adresowa-
nych do dzieci i młodzieży szkolnej województwa 
lubuskiego, realizujących swoje twórcze zainte-
resowania w następujących dziedzinach sztuki: 
recytacja, teatr, taniec, piosenka, fotografia, film, 
muzyka oraz plastyka.

Cele LKA to:
- popularyzacja amatorskiej twórczości 

artystycznej, 
- edukacja artystyczna dzieci i młodzieży,
- konfrontowanie i integrowanie wykonaw-

ców oraz animatorów zajmujących się amator-
ską twórczością artystyczną.

Lubuskie Konfrontacje Artystyczne realizo-
wane są przez 34 ośrodki kultury z województwa 
lubuskiego, przynależące do Zrzeszenia Lubu-
skich Instytucji Kultury.

RECYTACJA
PRZESŁUCHANIA GMINNE: We wtorek, 

15 marca br. w Gminnym Ośrodku Kultury w Ba-
bimoście odbyły się przesłuchania gminne do 
Lubuskich Konfrontacji Artystycznych - Recyta-
cja.

Rada artystyczna do etapu powiatowego no-
minowała laureatów kategorii:

Pierwszej - Oliwia Brzeska (Podmokle Małe), 
Kornelia Adamczak (Nowe Kramsko), Adrian Kuc 
(Babimost)

Drugiej - Hanna Stein (Podmokle Małe), 
Bruno Heppel (Podmokle Małe), Aleksandra Kuc 
(Babimost)

Trzeciej - Weronika Judt (Podmokle Małe), 
Natalia Poźniak (Podmokle Małe)

PRZESŁUCHANIA POWIATOWE: 29 marca 
w Gminnym Ośrodku kultury w Bojadłach odby-
ły się eliminacje Powiatowe Lubuskich Konfron-
tacji Artystycznych w dziedzinie RECYTACJA

Miło nam poinformować, że do etapu wo-
jewódzkiego LKA.Recytacja przeszła Kornelia 
Adamczak (nominacja). Gratulujemy i trzyma-
my mocno kciuki na finale wojewódzkim.

PIOSENKA
PRZESŁUCHANIA GMINNE: We wtorek, 

29 marca br. w Gminnym Ośrodku Kultury w
Babimoście odbył się przegląd Gminny - Lu-

buskich Konfrontacji Artystycznych - Piosenka. 
Nominacje do etapu pierwszego (powiat) do-
stały:

Paulina Kubiak (kat. II), Kornelia Szewczyk 
(kat. II), Antonina Skrzypczak (kat. III)

Anita Trocholepsza (kat. III)
PRZESŁUCHANIA POWIATOWE: 8 kwietnia 

br. w MGOK Czerwieńsk odbyły się przegląd po-
wiatowy LKA Piosenka.Nominacje do finału do-
stała: Anita Trocholepsza (kat. III) Wyróżnienie 
otrzymała Paulina Kubiak (kat. II). Gratulujemy 
i trzymamy mocno kciuki na finale wojewódzkim.

26 kwietnia br. odbędzie się rozstrzygnięcie 
konkursu LKA.Plastyka w którym udział bierze 
około 40 osób.
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PRO-ARTE
ELIMINACJE POWIATOWE: W środę 

(06.04.2022) w Centrum Kreatywnej Kultury 
przy Regionalnym Centrum Animacji Kultury 
odbędzie się Przegląd Lubuskiego Konkursu Re-
cytatorskiego PRO ARTE 2022 dla powiatu zielo-
nogórskiego.

Do przeglądu nominowani zostali w kategorii:
Pierwszej - Oliwia Brzeska (Podmokle Małe), 

Kornelia Adamczak (Nowe Kramsko), Adrian 
Kuc (Babimost)

Drugiej - Hanna Stein (Podmokle Małe), Bru-
no Heppel (Podmokle Małe), Aleksandra Kuc 
(Babimost)

Trzeciej - Weronika Judt (Podmokle Małe), 
Natalia Poźniak (Podmokle Małe)

NOMINACJA FINAŁ:Z przyjemnością infor-
mujemy, że do finału wojewódzkiego konkursu 
recytatorskiego PRO ARTE 2022 dostali się:

- Adrian Kuc (Babimost)
- Hanna Stein (Podmokle Małe)
- Weronika Judt (Podmokle Małe) wyróż-

nienie otrzymała
- Aleksandra Kuc (Babimost).

Sala zabaw
W ostatni piątek każdego miesiąca do Maja 

dmuchane zjeżdżalnie do dyspozycji dla naj-
młodszych w GOK Babimost. W przeciągu 
dwóch miesięcy z sali zabaw skorzystało ponad 
200 osób.

Turniej unihokeja

W sobotę 12.02.2022 r. odbył się I turniej 
eliminacyjny Ligi Wielkopolskiej unihokeja 
w kategorii młodzików. W turnieju uczestniczy-

ły cztery drużyny: Siedlec, Babimost, Kębłowo 
i Zielona Góra. Pierwszy etap wygrała drużyna 
z Babimostu. Zuchy nasi chłopacy!

Fot. D.Bilski

Weekend pod znakiem kometki
12-13 marca 2022 r. w hali Olimpia rozegrany 

został 29 Otwarty Turniej Babimostu w badmin-
tona. ”Babimost Open” to najstarszy cykliczny 
turniej w tej dyscyplinie sportu, w Polsce nazywa-
nej kiedyś kometką, w województwie lubuskim. 
Otwarcia turnieju dokonała zastępca burmistrza 
Genowefa Materna.

 W zawodach brało udział 139 uczestników 
z Sulęcina, Zielonej Góry, Góralic, Świebodzina, 
Góry, Zasutowa, Golic, Nowogrodu Bobrzań-
skiego, Głogowa, Zbąszynia, Puszczykowa, 
Wolsztyna, Nowego Tomyśla, Sławy, Borka Wiel-
kopolskiego oraz z Babimostu.

 Pierwszy dzień turnieju to eliminacje w młod-
szych kategoriach wiekowych. W drugim dniu 
rozegrano eliminacje w starszych kategoriach.

 Zwycięzcy otrzymali okazałe puchary ufun-
dowane przez Burmistrza Babimostu i Prezesa 
UKS,,Iskra”. Zdobywcy czołowych miejsc otrzy-
mali także medale, dyplomy i upominki rzeczo-
we. Fundatorami nagród byli: TFP Sp. zo.o., Nad-
leśnictwo Babimost, Zakład Foto-Video Kozubal, 
Majk - Textile. Na podkreślenie zasługuje duże 
zaangażowanie w organizacji turnieju działaczy 
UKS,,Iskra”, a szczególnie Marii Pocztowiak oraz 
Zygmunta Wołka. 

A oto zwycięzcy poszczególnych kategorii:
Dzieci - dziewczynki
1. Małgorzata Kaczkowska (Świebodzin) 

2. Maria Woźniak (Zasutowo) 3. Maja Romaniu 
(Góralice)

Dzieci – Chłopcy 1. Borys Kowalczyk - (No-
wogród Bobrzański) 2. Szymona Brojek (Góra) 
3. Filip Osaczuk (Nowogród Bobrzański)

Młodziki dziewczęta 1. Natalia Banasiuk 
(SKB Sulecin) 2. Aleksandra Dąbrowska (Góra) 
3. Weronika Gulak (Babimost)

Młodziki chłopcy 1. Adam Wróbel (Góra) 
2. Mikołaj Darmograj (SKB Sulęcin) 3. Nikodem 
Tomczak (Świebodzin) 4. Maksymilian Czerwiń-
ski (Babimost)

Juniorzy dziewczęta 1. Klaudia Kędziora (Ba-

bimost) 2. Wiktoria Korthals (Góra) 3. Amelia 
Sypniewska (Babimost) 4. Marta Brudło (Babi-
most)

Juniorzy-chłopcy 1. Dawid Grzybek (Zielo-
na Góra) 2. Karol Chojnacki (SSB Sulęcin) 3. Jan 
Wróbel (Góra)

OPEN KOBIETY 1. Wiktoria Enenkiel – (Zbą-
szyń) 2. Sandra Szczerbin (Sulęcin) 3. Anna 
Klyszcz (Zielona Góra) 4. Katarzyna Długosz 
(Babimost)

OPEN MĘŻCZYŹNI 1. Zbigniew Zimny ( Pusz-
czykowo) 2. Jakub Górski (Sulęcin) 3. Robert Pi-
róg (Nowogród Bobrzański)

KOBIETY 35+ 1. Justyna Grzybek (Zielona 
Góra) 2. Elżbieta Mierzejewska (Sulęcin) 3. Roma 
Palczewska (Borek Wielkopolski)

MĘŻCZYŹNI 40+ 1. Adam Grzesiak–(Babi-
most) 2. Robrt Brojek (Góra) 3. Marek Stećko 
(Góra)

GRA PODWÓJNA 1. Michał Łasiński i Adam 
Grzesiak (Babimost) 2. Jakub Górski (Sulęcin) 
i Robert Piróg (Nowogród Bobrzański) 3. Krzysz-
tof Duszczyk (Głogów) i Zbigniew Zimny (Pusz-
czykowo)

MIXT 1. Justyna Grzybek (Zielona Góra) i Mi-
chał Łasiński (Babimost) 2. Jakub łokietko (Zielo-
na Góra) i Anna Klyszcz ( Zielona Góra) 3. Alicja 
Dajczak (Babimost) i Fred Samier (Babimost)

foto - M. Ludowicz




