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Wiadomości z Ratusza

1. Urząd Miejski zwrócił się do Zarządu Dróg Wo-
jewódzkich w Zielonej Górze odnośnie remontu 
ścieżki rowerowej w kierunku Kargowej. Najwięk-
sze nierówności tzw. garby są na ścieżce znajdują-
cej się w pasie drogi wojewódzkiej. ZDW wykonał 
pomiary geodezyjne i potwierdził nasze żądania. 
Naprawa ścieżki rowerowej będącej w gestii ZDW 
planowana jest w przyszłym w roku.

2. Gmina Babimost zawarła porozumienie 
z gminami: Zbąszynek, Kargowa, Bojadła, Trze-
biechów, Pszczew, Szczaniec, Trzciel i Przytoczna. 
Zintegrowane gminy będą miały ułatwiony dostęp 
do przyznania środków unijnych w celu realizacji 
wspólnych zadań. Obecnie pozyskanie środków 
unijnych jest niemożliwe, ale prawdopodobnie 
w roku przyszłym powinny pojawić się możliwości 
pozyskania pieniędzy na inwestycje.

3. Przeprowadzana jest inwentaryzacja Szkoły 
Podstawowej w Nowym Kramsku, celem mo-
dernizacji kotłowni i centralnego ogrzewania 
w pomieszczeniach klasowych oraz w sali gimna-
stycznej.

4. W związku z ustawą z dnia 07.10.2022 r. 
o sytuacji na rynku energii elektrycznej, gmina oraz 
podległe jednostki zobowiązane są do oszczędza-
nia energii elektrycznej w okresie od 1 grudnia 
2022 r. do końca 2023 r. W tym celu planowane jest 

Zbliżamy się do końca 2022 2022 roku. Okres, który jest za nami, nie był łatwy bio-
rąc pod uwagę możliwości finansowe gminy, w tym trudności w pozyskaniu pieniędzy 
na inwestycje. W obecnym roku przypada 625-lecia nadania praw miejskich w oparciu 
o prawo magdeburskie, co potwierdza dokument wystawiony w 1397 roku przez Wła-
dysława Jagiełłę. Najstarsza wzmianka źródłowa o Babimoście pochodzi z dokumentu 
Przemysława I z 1257 roku, choć początki związane są z osadą targową wykształconą we wcze-
snym średniowieczu, być może w XII w., w miejscu przeprawy przez rzekę Gniłą Obrę szlaku han-
dlowego prowadzącego z Poznania na Łużyce. Babimost po raz pierwszy określono jako miasto 
w 1329 roku, a za czasów Władysława Łokietka około 1335 r. jako miasto królewskie. Lokacja 
nastąpiła w nieznanym czasie, prawdopodobnie w II-ej połowie XIII w., na prawie polskim. 
Dopiero oficjalny dokument wystawiony w 1397 r. przez Władysława Jagiełłę określa prawa 
miejskie na prawie magdeburskim.

Z historii najnowszej, 30 lat temu rozwiązano pułk lotniczy w Babimoście. W związku 
z tym przyszłość Babimostu rysowała się mało optymistycznie. Samorząd lokalny inten-
sywnie zabiegał przez wiele lat o rozwój gospodarczy miasta. W 1992 r. prowadziłem roz-
mowy z przedstawicielami firmy szwedzkiej, która chciała mieć swoje zakłady w Polsce, 
m.in. w oparciu o dotychczasową współpracę ze spółdzielnią stolarzy w Babimoście. Aby 
doszło do realizacji powstania zakładu szwedzkiego na naszym terenie gmina podjęła de-
cyzję o sprzedaży swojego gruntu na rzecz spółdzielni stolarzy, która następnie zbyła ca-
łość na rzecz firmy szwedzkiej Swedwood. W tym celu kilkakrotnie w Urzędzie spotkali się 
ze mną panowie: Eriksson Håkan ze Szwecji, Andrzej Szofer - dyrektor spółdzielni stolarzy 
w Zbąszyniu oraz Wojciech Waligóra - dyrektor spółdzielni stolarzy w Babimoście. 

15 lat temu powstała również na terenie gminy nowa znacząca firma TFP z Kórnika 
Dzięki wsparciu prof. Czesława Przybyły z Uniwersytetu Przyrodniczego z Poznania rozpo-
cząłem rozmowy z właścicielką firmy TFP panią Lucjaną Kuźnicką-Tylendą. Pan prof. Czesław 
Przybyła pochodzi z naszej Gminy, z miejscowości Leśniki. 26 października 2005 r. wmuro-
wano kamień węgielny pod budowę zakładu, a w 2007 r. ruszyła produkcja.

Dzisiaj obydwa zakłady mają największy wpływ na rozwój gminy i pozycję gospodarczą 
w naszym regionie i województwie.

założenie fotowoltaiki na budynku gospodarczym 
urzędu oraz na budynku hydroforni w Kolesinie. 
Obecnie trwa wymiana żarówek sodowych na le-
dowe (tam gdzie jest to możliwe) oraz wymiana 
lamp na rondach obwodnicy Babimostu. Ponadto 
przy wjeździe do miasta od godz. 23:00 wyłączo-
ne są lampy oświetlające ścieżki rowerowe oraz co 
druga lampa świecąca na jezdnię. Taka sama sytu-
acja jest na ulicy Leśnej, gdzie również od tej go-
dziny automatycznie co druga lampa się wyłącza. 
W tym roku oszczędności w energii elektrycznej 
będą również widoczne w oświetleniu świątecz-
nym, które niestety będzie mocno ograniczone.

5. Od 1 sierpnia br. Dyrektorem Centrum Sportu 
i Rekreacji w Babimoście został pan Krystian Gło-
wania. Z wykształcenia mgr wychowania fizyczne-
go. Jest mieszkańcem naszej gminy. 
Również od 1 sierpnia br. dyrektorem Biblioteki 
Publicznej w Babimoście została pani Sławomira 
Stoll-Scheer, która wcześniej zajmowała stanowi-
sko dyrektora CSiR.

6. Ze względu na okres zimowy prosi się wszyst-
kich właścicieli i użytkowników samochodów 
o niepozostawianie pojazdów na ulicach. Służby 
drogowe zgłaszają utrudnienia przez parkujące 
pojazdy przy zwalczaniu gołoledzi i odśnieżaniu 
dróg oraz placów.

Burmistrz Babimostu
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Powstała inwestycja jest niezauważalna 
dla mieszkańców, pomimo, że najważniej-
sza w Gminie, gdyż do tej pory nie mieliśmy 
większych problemów z wodą pitną. Przez 
rozbudowę i modernizację istniejącej hydro-
forni poprawiamy parametry wody użytko-
wej, jak również zabezpieczamy mieszkańców 
i zakłady pracy w dobrą wodę na następne kilka-
dziesiąt lat.

Goście, którzy przybyli na przecięcie wstęgi 
- dyrektor Wydziału Infrastruktury Lubuskiego 
Urzędu Wojewódzkiego Katarzyna Kis, kierow-
nik Oddziału Infrastruktury i Transportu w Wy-
dziale Infrastruktury Lubuskiego Urzędu Woje-
wódzkiego Artur Wójtowicz, Przewodniczący 
Rady Miejskiej Tadeusz Maszewski z grupą rad-
nych , sołtysi z naszej gminy, pracownicy urzędu 
i Zakładu Usług Komunalnych, którzy zajmowali 
się inwestycją oraz przedstawiciele wykonaw-
ców - mieli okazję obejrzeć rozbudowaną Auto-
matyczną Stację Uzdatniania Wody w Babimo-
ście.

To bez wątpienia inwestycja roku!
Zakres robót budowlanych w SUW obejmo-

wał przebudowę i rozbudowę budynku stacji 
uzdatniania wody oraz budowę zbiornika reten-
cyjnego i dodatkowego ujęcia wody. Jak mówi 
nasz burmistrz Bernard Radny: - wybudowa-
ny dodatkowy zbiornik o pojemności 150m3  

zapewni nieprzerwaną dostawę wody także 
w okresie letnim a rozbudowana Automa-

tyczna Stacja Uzdatniania Wody zabezpie-
czy wodę dla terenów rozwojowych – prze-
widzianych do zabudowy mieszkalnej 
i przemysłowej na najbliższe dziesiątki lat.

Pojemność budowanego zbiornika jest dwu-
krotnie większa od pojemności dwóch istnieją-
cych zbiorników. W przypadku awarii stacji w Ko-
lesinie, zmodernizowana stacja w Babimoście, 
wyposażona w agregat, pozwoli na nieprzerwa-
ne zapewnienie dostaw wody dla całej gminy.

- Musimy myśleć o przyszłości. Bowiem 
jak mówi stara mądrość- nie kopie się studni 
gdy wybucha pożar – obrazowo komentował 
to burmistrz – dziś Babimost wyprzedza czas 
i …sąsiednie gminy. Mamy infrastrukturę na ko-
lejne lata. Przy okazji zmieniliśmy technologię 
uzdatniania wody i teraz jej jakość jest o wiele 
lepsza. I co ważne – w wypadku zaniku prądu, 
czego można się spodziewać tej zimy, potęż-
ny agregat w ciągu 20 sekund ma dostarczyć 
energię tak by mieszkańcy nie odczuli żadnych 
przerw w dostawie życiodajnej wody. Wiem, że 
to są inwestycje, których mieszkaniec nie widzi,  
ale dla funkcjonowania naszej społeczności są 
bardzo, bardzo ważne.

 Wartość inwestycji wyniosła 1 950 361,80 zł, 
z czego dofinansowanie w ramach I edycji „Rzą-
dowego Funduszu Polski Ład - Programu Inwe-
stycji Strategicznych” wyniosło 1 751 581,50 zł. 

Tę budowę zrealizowała firma METROLOG 
z Czarnkowa.

Zabezpieczenie w wodę
najważniejsze! „Wykop studnię ZANIM poczujesz pragnienie” 

[Mądrość Wschodu]
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Lepsza droga do Zdzisławia 10 lat handlu pod chmurką

O tej drodze pisano wielokrotnie – że jest 
potrzebna, że domagają się jej mieszkańcy, że 
jest planowana, że rozpoczęła się budowa… 
Dziś możemy napisać: burmistrz Bernard 
Radny dotrzymał słowa i droga jest!

20 października uroczyście oddano ją, po 
przebudowie, do użytku!

Na zaproszenie burmistrza Babimostu 
Bernarda Radnego w uroczystości wzięli udział: 
dyrektor Wydziału Infrastruktury Lubuskiego 
Urzędu Wojewódzkiego Katarzyna Kis, kie-
rownik Oddziału Infrastruktury i Transportu 
w Wydziale Infrastruktury Lubuskiego Urzędu 
Wojewódzkiego Artur Wójtowicz, Przewod-
niczący Rady Miejskiej Tadeusz Maszewski 
z grupą radnych, sołtysi z naszej gminy, pracow-
nicy urzędu i Zakładu Usług Komunalnych, któ-
rzy zajmowali się inwestycją oraz przedstawicie-
le wykonawców.

Zakres robót budowlanych w miejscowości 
Zdzisław obejmował: przebudowę drogi gmin-

Dziesięć lat temu rozpoczęła się budowa 
Targowiska Miejskiego w Babimoście. Rok póź-
niej mieszkańcy naszej gminy mogli w pełni ko-
rzystać z tego miejsca.

Wykonawcą robót była firma PPHU Ogól-
nobudowlane Wilerbud z Kąkolewa. Całkowity 
koszt budowy targowiska wraz z drogami dojaz-
dowymi wyniósł ponad 2 mln zł, w tym dofinan-
sowanie w ramach programu PROW 657 tys. zł.

Na targowisku znajduje się 91 stanowisk dla 
handlujących, w tym 34 stanowiska pod za-
daszeniem. Cały teren jest wyposażony w ka-
nalizację deszczową, oświetlenie oraz punkty 
poboru energii. Na terenie targowiska zloka-
lizowano toalety, a bezpieczeństwo zapewnia 
nowoczesny system monitoringu. Ponadto 
dla handlujących i kupujących zapewniono 
miejsca parkingowe, w tym dla osób niepeł-
nosprawnych, które poza dniami handlowymi, 
podczas uroczystości kościelnych i lokalnych 
służą jako parking.

Dziś Targowisko Miejskie w Babimoście cie-
szy się sporym zainteresowaniem handlujących 
jak i kupujących. Przez niemal dekadę czasu co 

nej publicznej o łącznej długości 875,0 mb, sze-
rokości 5,0 m, o nawierzchni asfaltowej wraz 
z poboczami gruntowymi z kruszywa, budowę 
sieci kanalizacji deszczowej o łącznej długości 
340,0 mb wraz z budową zbiornika chłonno-
-odparowującego o wym. 10,0x11,0 m na wody 
opadowe, wykonanie chodnika o długości 
439 mb z kostki betonowej oraz ciągu pieszo-ro-
werowego o dł. 418 mb z asfaltu, budowę wynie-
sionego przejścia dla pieszych i rowerzystów wraz 
z odpowiednim oznakowaniem organizacji ru-
chu a także wymianę opraw oświetleniowych so-
dowych na oprawy energooszczędne typu LED 
w liczbie 14 szt. na istniejącej linii oświetlenia 
drogowego.

 Wartość inwestycji wyniosła 2 872 123 zł Na jej 
realizację gmina otrzymała dofinansowanie ze 
środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 
w kwocie 1 253 665,00 zł. Drogę przebudowała 
firma INFRAKOM Kościan.

środę to miejsce odwiedza tysiące ludzi. Kupisz 
tu niemal wszystko: owoce, warzywa, kwiaty, 
buty, ubrania, zabawki, chemię. 

Co przyciąga ludzi na targ, który od wielu 
lat nieprzerwanie tętni życiem? Znajduje się tu 
wiele różnych towarów, świeże produkty, a tak-
że panuje niepowtarzalny klimat. Targowisko 
Miejskie w Babimoście jest jednym z najwięk-
szych targowisk w regionie.

Zapraszamy w każdą środę na nasze piękne 
Targowisko Miejskie.
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Pierwsza woda naprzód! Tańce dla… strażackiego samochodu

26 czerwca na terenie Centrum Sportu 
i Rekreacji w Babimoście, po raz kolejny, rywa-
lizowali strażacy-ochotnicy z Regionu Kozła. 
Impreza rozpoczęła się przemarszem prowa-
dzonym przez Orkiestrą Dętą OSP Babimost 
oraz przejazdem pojazdów bojowych ulicami 
naszego miasta. Po przejściu na tereny „Olim-
pii” druhowie stanęli w turniejowe szranki. 
W zawodach wzięli udział strażacy z sześciu gmin 
należących do Regionu Kozła. Gminę Babimost 
reprezentowali strażacy z OSP Babimost, gminę 
Siedlec – OSP Boruja, gminę Trzciel – OSP Lutol 
Suchy, gminę Zbąszynek – OSP Dąbrówka Wlkp. 
gminę Zbąszyń – OSP Przyprostynia.

13 sierpnia nic w mieście się nie paliło 
a mimo to tłumy ciągnęły do remizy przy Kar-
gowskiej. Tego dnia bowiem nasi druhowie or-
ganizowali Piknik Strażacki czyli Dzień Otwar-
ty Remizy Babimost. Pierwsze oczywiście były 
dzieci. Bowiem niemałą atrakcją była możli-
wość zwiedzania remizy, ubrania strażackiego 
hełmu, posiedzenia w samochodzie a nawet….
włączenia syreny. Za dziećmi szli rodzice – ge-
neralnie tatusiowie, ciekawi jak teraz wygląda 
strażacki fach. Chwalono się samochodami, 
łodzią do ratownictwa wodnego oraz nowymi 
pomieszczeniami remizy. Druhowie Krzysztof 
i Szymon, i drugi Krzychu cierpliwie tłumaczyli 
do czego służą te wszystkie nowoczesne urzą-
dzenia, dlaczego piana jest lepsza od wody 
i dlaczego strażak powinien umieć nie tylko ga-
sić ogień ale i resuscytować poszkodowanego, 
za którym to tajemniczym określeniem kryje 
się czynność przywracania krążenia i oddechu.

Na placu za remizą dzieciaki skakały po 
dmuchańcach i rywalizowały w konkursach. 
A wieczorem druhowie rozstawili namioty, stoły 
z bigosem, grochówką i innymi pysznościami, 
podłączyli nalewak z piwem. Słowem wieczo-
rem rozpoczęła się strażacka zabawa. Szymon 
i Krzysztof stali przy grillu, Artur przy sałatkach, 
Damian i Marzena przy piwie. Gdy zapadła 
ciemność co odważniejsi puścili się w tańce 
a później już bawili się wszyscy.

Zawody rozegrane zostały w dwóch 
konkurencjach: sztafeta pożarnicza 
7x50 m z przeszkodami oraz ćwiczenie bojowe. 
Nad prawidłowym przebiegiem czuwała komi-
sja sędziowska, powołana przez Komendanta 
Miejskiej PSP w Zielonej Górze, na czele której 
stał st. kpt. Piotr Kowalski.

Rywalizacja ,jak zawsze była zacięta i zakoń-
czyła się sukcesem naszych druhów z Babimostu. 
Gratulujemy! Drugie miejsce zajęła OSP Kargo-
wa a na podium stanęła także OSP Przyprostynia. 
Kolejne miejsca zajęły: OSP Lutol Suchy,  
OSP Boruja i OSP Dąbrówka Wielkopolska.

Po zmaganiach sportowych miał miejsce 
pokaz zabytkowego wozu strażackiego z OSP 
Siedlec marki Chevrolet z 1936 r. na oryginal-
nych częściach, który jeździ do dnia dzisiejsze-
go. Strażacy wykonali ćwiczenie bojowe wyko-
rzystując do tego ten właśnie zabytkowy sprzęt.

Puchary oraz podziękowania dla zwycięzców 
oraz dla strażaków za udział wręczył Burmistrz 
Babimostu Bernard Radny wraz z Prezesem Za-
rządu Wojewódzkiego OSP RP województwa 
lubuskiego dh Edwardem Fedko oraz komen-
dantem Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej 
w Zielonej Górze bryg. Piotrem Jankowieckim.

Piknik Strażacki miał też drugi, poza pokaza-
niem dobytku i pracy ochotników, cel. Przy oka-
zji zbierano datki na nowy samochód bojowy. 
Nasi ochotnicy czynią to przy wielu okazjach 
i do tej pory zabrali niemałą kwotę – 70 tys. 
złotych! To oczywiście, przy cenach samocho-
dów bojowych, mało, ale może stanowić wkład 
własny do montażu finansowego na ten cel. 
Druhowie złożyli wniosek o dofinansowanie 
do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Śro-
dowiska i jeśli zostanie on zaakceptowany to 
burmistrz Bernard Radny – notabene jeden 
z gości Pikniku-obiecał zwrócić się do radnych 
o dołożenie brakującej kwoty. Trzymajmy wiec 
kciuki za druhów ochotników i wspierajmy ich 
darowiznami. Cel jest dobry, a nawet bardzo 
dobry – nowy, lekki samochód pożarniczy!
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Hołd poległym

Życzenia i nagrody dla naszych
kochanych belfrów

Piknik lotniczy
65 lat temu nad naszym miastem pojawiły się 

pierwsze samoloty z biało-czerwoną szachow-
nicą na skrzydłach startujące z miejscowego 
lotniska. W 1957 roku na bazie eskadry myśliw-
skiej wydzielonej z 1 Pułku Lotnictwa Myśliwskie-
go „Warszawa”, sformowano 45 Pułk Lotnictwa 
Myśliwskiego „Babimost” i wskazano miejsce 
jego stacjonowania w Babimoście. Na wiele lat 
naszym miasteczkiem zawładnęli ludzie w stalo-
woszarych mundurach. I choć nazwy jednostki 
kilkakrotnie zmieniano – 45 Pułk Lotnictwa My-
śliwskiego w 1969 roku został przeformowany 
na 45 Pułk Lotnictwa Myśliwsko-Szturmowego 
i włączony w skład 2 Brandenburskiej Dywizji 
Lotnictwa Myśliwsko-Szturmowego. W 1982 
roku pułk został przeformowany na 45 Pułk Lot-
nictwa Myśliwsko-Bombowego. W roku 1988, 
pozostając w składzie 2 Brandenburskiej Dywizji 
Lotnictwa Myśliwsko-Bombowego, jednostka 
stała się 45 Pułkiem Lotnictwa Szkolno-Bojowe-
go i szkoliła podchorążych Wyższej Oficerskiej 
Szkoły Lotniczej do końca 1992 roku, wtedy jed-
nostka została rozformowana a na lotnisku po-
została tylko Komenda Obsługi Lotniska jako 
JW 2784. Z dniem 31.12.2004 r. Jednostka Wojsko-
wa w Babimoście uległa całkowitej likwidacji. 

Dziś pamięć o „wojskowym Babimoście” kul-
tywuje koło Związku Byłych Żołnierzy Zawodo-
wych i Oficerów Rezerwy Wojska Polskiego i Sto-
warzyszenie Seniorów Lotnictwa Wojskowego 
RP na którego czele stoi ostatni dowódca pułku 
– ppłk pilot Alfred Hajduła.

W dniu 01.09.2022 r., w 83 rocznicę wybuchu 
II wojny światowej pod obeliskiem na Placu Po-
wstańców Wielkopolskich zostały złożone wiązan-
ki kwiatów, upamiętniając tych co polegli w walce.

Hołd ofiarom oddali: burmistrz Babimo-
stu Bernard Radny wraz ze swoją zastępczynią 
Genowefą Materną i sekretarzem gminy Syl-
wią Panaś oraz przewodniczący Rady Miejskiej 

„Nauczyciel… to przewodnik i lider, sternik 
łodzi. Jednakże energia, która tę łódź napę-
dza, musi pochodzić od uczących się.” – takie 
motto T. Mackenzie’go towarzyszyło nasze-
go burmistrza Bernarda Radnego z nauczy-
cielami gminnych placówek wychowawczo-
-oświatowych, które odbyło się 17 października 
w Urzędzie Miejskim.

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej burmistrz 
złożył wszystkim nauczycielom i pracownikom 
oświaty życzenia wielu sukcesów oraz satysfakcji 
z pracy zawodowej, a także życzył powodzenia 
w wypełnianiu trudnych i ważnych obowiązków, 
do których należy przede wszystkim przekazanie 
wiedzy naszym dzieciom, pomoc w ich wycho-
waniu, jak również przygotowanie ich do życia 
w dorosłym życiu. Tego świątecznego dnia nie 
mówiono wiele o trudnościach i cieniach zawo-
du lecz raczej o jego blaskach. Chcąc choć tro-
chę osłodzić nauczycielski trud burmistrz przy-
znał wyróżniającym się pedagogom nagrody. 

To z inicjatywy byłych żołnierzy, przy wsparciu 
urzędu– 21 sierpnia – w okolicach Dnia Lotnictwa, 
przy Skwerze Wojska Polskiego w Babimoście od-
był się kolejny „Piknik Lotniczy” w ramach obcho-
dów 625-lecia nadania praw miejskich Miastu Ba-
bimost oraz 65-lecia powstania Pułku Lotniczego 
w Babimoście.

Po złożeniu przez delegacje wiązanek kwia-
tów pod pamiątkowym obeliskiem, zgromadzeni 
udali się do sali widowiskowej Gminnego Ośrod-
ka Kultury w Babimoście, gdzie dalszą część ob-
chodów uświetnił występ Orkiestry Reprezen-
tacyjnej Sił Powietrznych z Poznania. Na scenie 
zaprezentował się również zespół „Sześciopak” 
z Czerwieńska. Udział w uroczystościach wziął 
4 Zielonogórski Pułk Przeciwlotniczy w Czer-
wieńsku, który zaprezentował pokaz sprzętu 
wojskowego, jak również Kompania Honorowa 
z 5 Lubuskiego Pułku Artylerii w Sulechowie. Za-
proszeni goście oraz zgromadzeni mieszkańcy 
mogli obejrzeć pokaz treningu sprawności psów 
policyjnych przygotowany przez Komendę Miej-
ską Policji w Zielonej Górze.

Po części oficjalnej był czas na grochówkę pod 
chmurką, którą prócz seniorów lotnictwa serwowali 
też nasi druhowie z OSP Babimost pod wodzą no-
wej prezes, druhny Marzeny Janowicz-Pyzik.

W uroczystościach wzięli udział przedstawiciele 
władz zarządu głównego Seniorów Lotnictwa oraz 
władze samorządowe, powiatowe i gminne. Uro-
czystość zaszczycił Poseł na Sejm Bogusław Wontor.

w Babimoście Tadeusz Maszewski wraz z rad-
nymi - Stanisławem Daszkiewiczem i Witoldem 
Sypniewskim oraz przedstawiciele Stowarzysze-
nia Seniorów Lotnictwa Wojska Polskiego RP – 
Alfred Hajduła, Zdzisław Mogilnicki, Zbigniew 
Kociemba, a także uczniowie Szkoły Podstawo-
wej w Babimoście w obecności pani Małgorzaty 
Ambroży-Wojtek.

Otrzymały je: Ewa Pietrusiewicz – dyrektor Szko-
ły Podstawowej w Babimoście, Elżbieta Ryczek- 
dyrektor Zespołu Edukacyjnego w Podmoklach 
Małych, Urszula Kusiak – nauczyciel Szkoły Pod-
stawowej w Babimoście, Ewa Kuc – nauczyciel 
Zespołu Edukacyjnego w Podmoklach Małych, 
oraz Maria Janusz – nauczyciel Zespołu Eduka-
cyjnego w Nowym Kramsku.
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Tabletki jodowe gotowe
do dystrybucji 

Węgiel dla naszych mieszkańców

Gala wręczenia nagród oraz
wyróżnień Burmistrza Babimostu

Co tu ukrywać- wszyscy boimy się konsekwencji 
wojny na Ukrainie – w tym skażenia promieniotwór-
czego czy to w wyniku awarii w Zaporoskiej Elek-
trowni Atomowej czy też użycia taktycznej broni 
jądrowej. Dlatego rząd zdecydował się rozmieścić 
w gminach zapasy tabelek jodowych, by były szyb-
ko dostępne dla mieszkańców. Zgodnie z decyzją 
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji 
tabletki jodku potasu trafiły do wszystkich gmin w 
Polsce, również do naszej. W razie wystąpienia za-
grożenia tabletki będą przekazywane mieszkań-
com w wyznaczonych do tego miejscach. 

W naszej gminie tabletki na chwilę obecną prze-
chowywane są w zabezpieczonym miejscu.

Zgodnie z decyzją burmistrza Bernarda Radne-
go wyznaczono następujące miejsca do wydawa-
nia tebletek:

1)  Babimost: Centrum Sportu i Rekreacji 
ul. Żwirki i Wigury 10 A
2) Nowe Kramsko: sala wiejska
ul. Gromadzka 4
3) Podmokle Małe: sala wiejska 
Podmokle Małe 82
4) Podmokle Wielkie: sala wiejska
Podmokle Wielkie 20 B
5) Stare Kramsko: sala wiejska
Stare Kramsko 36

Informujemy, że Gmina Babimost przystąpiła 
do zakupu węgla kamiennego w ramach ustawy 
z dnia 2 listopada 2022 roku o zakupie preferen-
cyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa do-
mowe. W związku z obowiązkiem zgłoszenia ilo-
ściowego zapotrzebowania na węgiel kamienny, 
gmina od dnia 3 listopada do 15 listopada przyj-
mowała wnioski chętnych mieszkańców z nasze-
go terenu chcących dokonać zakupu węgla po 
preferencyjnej cenie tj. 2.000 zł za 1 tonę. W dniu 
18 listopada Gmina Babimost podpisała umowę 
z spółką Węglokoks z Katowic na łączną liczbę 
500 ton węgla do 30 kwietnia 2023 roku. W tym sa-
mym dniu podpisano umowę z spółką GOP-ROL 
z Jaromierza na transport, składowanie oraz wa-
żenia węgla. Składowisko węgla jest zlokalizowane 
w Jaromierzu 26, Gmina Siedlec. Węgiel kamien-
ny odbierany jest przez wyżej wymienioną spółkę 

10 listopada 2022 r. w sali widowiskowej 
Gminnego Ośrodka Kultury w Babimoście tra-
dycyjnie odbyła się gala wręczenia nagród oraz 
wyróżnień Burmistrza Babimostu za rok 2022. 
W tym roku Burmistrz Babimostu Bernard Rad-
ny przyznał nagrody w trzech kategoriach:

- kategoria działalność społeczna
Za całokształt pracy społecznej nagrodę 

otrzymała pani Teresa Chromińska. Przez wiele 
lat pełniąca funkcję Prezesa Gminnego Stowa-
rzyszenia Osób Niepełnosprawnych i Ich Przy-
jaciół w Babimoście, przyczyniła się do pozyska-
nia wielu środków finansowych. Jej wkład pracy 
i czas poświęcony na rzecz Stowarzyszenia spo-
wodował znaczące zwiększenie liczby członków 
stowarzyszenia.

- kategoria działalność gospodarcza
Port Lotniczy Babimost-Zielona Góra 

otrzymał nagrodę za całokształt w działalno-
ści gospodarczej. Port Lotniczy Zielona Góra 
–Babimost działa od roku 1977 i jest stałą wizy-
tówką Gminy Babimost. Od kilku lat zauważa-
my prężny rozwój i ożywienie portu. Nieustan-
nie rosnąca z roku na rok liczba obsługiwanych 

6) Kolesin: świetlica wiejska Kolesin 
7) Laski: świetlica wiejska Laski 10 A.
W czasie wydawania tabletek jodowych dołą-

czona zostaniecie ulotka mówiąca o dawkowaniu 
oraz przeciwskazań do ich stosowania. 

W razie potrzeby wydawanie tabletek nastąpi 
w możliwie jak najszybszym czasie od zdarzenia ra-
diacyjnego. Nad porządkiem podczas dystrybucji 
tabletek czuwać będą członkowie Ochotniczych 
Straży Pożarnych z terenu gminy pracownicy urzę-
du wraz z sołtysami. Do wydawania tabletek jodo-
wych wyznaczonych zostało 13 pracowników urzę-
du, natomiast do dystrybucji tabletek jodowych do 
miejsca zamieszkania osób niepełnosprawnych, 
mieszkających samotnie zostało wyznaczonych 2 
pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej. 

Na dziś otrzymaliśmy z Lubuskiego Urzędu Wo-
jewódzkiego 7520 tabletek jodowych. Czekamy na 
drugą transzę. Do Gminy Babimost winno trafić 
11.331 tabletek z jodkiem potasu.

Należy jednak pamiętać, że nie należy jodku po-
tasu przyjmować na własną rękę. Nie wolno także 
stosować preparatów z jodem profilaktycznie – to 
nie tylko zbędne ale może być szkodliwe. Jeśli ko-
nieczne będzie szybkie przekazanie leków, będą 
one wydawane osobom bez względu na miejsce 
zamieszkania. 

z miejscowości Nowiny Wielkie (koło Witnicy) i ze 
Szczecina. Dostarczanie węgla do mieszkańców 
gminy odbywa się na ich koszt. Do końca 2022 roku 
gmina złożyła zapotrzebowanie na 300 ton węgla. 
Firma dostarczyła dla większości gospodarstw do-
mowych węgiel. Przewidywana ilość gospodarstw 
domowych, które otrzymają węgiel kamienny 
po preferencyjnej cenie w 2022 roku to ponad 
200 wnioskujących. Ze względu na zastrzeżony 
w umowie limit węgla w ilości 500 ton, pozosta-
łe wnioski będą realizowane systematycznie po 
uwzględnieniu zapotrzebowania przez spółkę Wę-
glokoks. Od stycznia 2023 roku gmina ponownie 
będzie rozpatrywać wnioski o zakup węgla przez 
uprawnionych do dodatku węglowego miesz-
kańców. Wnioski będą przyjmowane od dnia 
2 stycznia 2023 roku do wyczerpania tonażu  
węgla. 

w Porcie Lotniczym pasażerów to wynik wzrostu 
i atrakcyjności połączeń lotniczych oferowanych 
z naszego lotniska. Port Lotniczy w Babimoście 
obsłużył w tym roku 37 tysięcy pasażerów. Szcze-
gólnie w roku bieżącym wzrosła ilość połączeń 
do różnych miejsc turystycznych w Europie. 

- kategoria sport
Nagrodę za szczególne osiągnięcia sportowe 

otrzymał Cezary Łazowy, który zdobył I miejsce 
oraz tytuł Mistrza Polski w 2022 r. w biegu na dy-
stansie 200 m oraz otrzymał powołanie do ka-
dry narodowej na zawody lekkoatletyczne U20. 
Cezary Łazowy jest zdobywcą pięciu rekordów 
Szkoły Podstawowej w Babimoście w biegach.

Burmistrz Babimostu przyznał także wyróż-
nienia w następujących kategoriach:

- sport:
Wyróżnienie w kategorii sport otrzymała dru-

żyna badmintona dziewcząt ze Szkoły Podsta-
wowej w Babimoście, która zdobyła złoty me-
dal w finale wojewódzkim w ramach Lubuskiej 
Olimpiady Młodzieży 2021/2022. W skład druży-
ny wchodzą: Amelia Sypniewska, Marta Brudło, 
Weronika Gulak.
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W tej kategorii wyróżnienie otrzymała rów-
nież drużyna unihokeja dziewcząt starszych re-
prezentująca Szkołę Podstawową w Podmoklach 
Małych. Dziewczęta zdobyły złoty medal w fina-
le wojewódzkim Unihokeja w ramach Lubuskiej 
Olimpiady Młodzieży 2021/2022. Drużyna uniho-
keja dziewcząt wystąpiła w składzie: Kinga Stein, 
Julia Urbańska, Kornelia Pańczuk, Milena Bocian, 
Natalia Poźniak, Lena Modrzyk oraz Agata Na-
wrot. 

Kolejne wyróżnienia w kategorii sport zo-
stały przyznane: dla Amelii Sypniewskiej, zło-
tej medalistki w skoku w dal w ramach Lubu-
skiej Olimpiady Młodzieży 2021/2022, a także 
dla Anity Chmielak, która zdobyła złoty krążek 

w biegu na 1000 m w ramach Lubuskiej Olimpia-
dy Młodzieży 2021/2022.

Burmistrz wyróżnił również drużynę BRD 
w składzie: Milena Dub, Maja Zmuda, Hubert 
Eckert, Leon Szymański ze Szkoły Podstawowej 
w Nowym Kramsku. Drużyna wzięła udział 
w Ogólnopolskim Turnieju Bezpieczeństwa Ruchu 
Drogowego zdobywając drużynowo III miejsce.

- kultura:
W kategorii kultura wyróżnienie otrzymała 

Kapela Koźlarska w składzie Adrian i Arkadiusz 
Drozda. Chłopcy otrzymali wyróżnienie podczas 
biesiady koźlarskiej oraz wzięli udział w Między-
narodowym Festiwalu na Słowacji w Oravskiej 
Polhorze. 

W tej samej kategorii wyróżnienie otrzymała 
Anita Trocholepsza, laureatka Konkursu Piosen-
ki Dziecięcej i Młodzieżowej Lubuskich Konfron-
tacji Artystycznych Zielona Góra 2022. Później 
wzięła udział w półfinale Ogólnopolskiego Festi-
walu Piosenki Dziecięcej „Wygraj Sukces”, a tak-
że w Konkursie Piosenki Dziecięcej i Młodzieżo-
wej Pro Arte. 

Galę wręczenia przez burmistrza Bernarda 
Radnego nagród i wyróżnień uświetniły występy 
dzieci z Zespołu Edukacyjnego w Podmoklach 
Małych, Zespołu Edukacyjnego w Nowym Kram-
sku oraz Szkoły Podstawowej w Babimoście.

104 rocznica odzyskania przez
Polskę niepodległości

11.11.2022 r. o godz. 15:00 pod obeliskiem Po-
wstańców Wielkopolskich oraz Bohaterów Walk 
o Polskość i Wolność Ziemi Babimojskiej odbyły 
się uroczystości z okazji 104 rocznicy odzyskania 
przez Polskę Niepodległości.

Uroczystość uświetniła Kompania Honorowa 
5 Lubuskiego Pułku Artylerii im. generała artylerii 
koronnej Marcina Kątskiego z Sulechowa, którą 
dowodziła por. Zofia Wiszniewska oraz Orkiestra 
Dęta Ochotniczej Straży Pożarnej w Babimoście.

Przed obeliskiem zgromadziło się wiele pocz-
tów sztandarowych, delegacji lokalnych orga-
nizacji i stowarzyszeń, urzędów, szkół, zakładów 
pracy i innych instytucji z Gminy Babimost oraz 
jej mieszkańcy. Obchody rozpoczęły się meldun-
kiem kompanii honorowej o gotowości wojsko-
wej asysty honorowej do uroczystości złożonym 
przedstawicielowi dowódcy 5 Lubuskiego Pułku 
Artylerii Panu mjr Wojciechowi Michalskiemu. 
Po odegraniu hymnu państwowego głos zabrał 
Burmistrz Babimostu Bernard Radny, następnie 
ppor. Wojciech Goliński odczytał apel pamięci, 
który zakończyła salwa honorowa. Potem dele-
gacje złożyły wiązanki kwiatów pod obeliskiem 
Powstańców Wielkopolskich oraz Bohaterów 
Walk o Polskość i Wolność Ziemi Babimojskiej. 
Na zakończenie uroczystości Orkiestra Dęta 
Ochotniczej Straży Pożarnej odegrała „Pieśń Re-
prezentacyjną Wojska Polskiego”.

Wszystkim mieszkańcom biorącym udział 
w uroczystościach obchodów 104 rocznicy od-
zyskania Niepodległości przez Polskę Burmistrz 
Babimostu serdecznie dziękuje.
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Gmina Babimost najlepsza

25 listopada w kręgielni znajdującej się 
w Centrum Sportu i Rekreacji w Babimoście 
odbyły się drużynowe mistrzostwa w bowlingu 
o puchar Starosty Zielonogórskiego. W sporto-
wej rywalizacji udział wzięły gminy: Babimost, 
Bojadła, Czerwieńsk, Kargowa, Nowogród 
Bobrzański, Sulechów, Świdnica, Trzebiechów, 
Zabór oraz Starostwo Powiatowe z Zielonej 
Góry. Każda drużyna składała się z pięciu osób. 
Po ostrej, acz zdrowej rywalizacji pierwsze 

miejsce z wynikiem 558 punktów zdobyła Gmi-
na Babimost. Pozostałe drużyny uplasowały się 
następująco: Gmina Zabór – 535 punków, Gmi-
na Sulechów – 504 punkty, Gmina Nowogród 
Bobrzański – 498 punktów, Gmina Bojadła – 
451 punktów, Powiat Zielonogórski – 426 punk-
tów, Gmina Świdnica – 410 punktów, Gmina 
Kargowa – 409 punktów i Gmina Czerwieńsk – 
379 punktów. Z rąk Starosty Zielonogórskiego 
puchar odebrał Burmistrz Babimostu. 

Gmina Babimost w czołówce kraju
Koniec roku to czas podsumowań, porów-

nań i rankingów. Jednym z nich jest ranking 
Serwisu Samorządowego PAP badający ja-
kość życia w polskich gminach. Laureatów 
wyłoniono na podstawie specjalnych wskaź-
ników. Oceniały one takie obszary jak: śro-
dowisko naturalne, rozwój demograficzny, 
rynek pracy, warunki mieszkaniowe. zdrowie 
i bezpieczeństwo, dostępność i jakość usług. 
Z satysfakcją informujemy, że Gmina Ba-
bimost w ogólnopolskim rankingu gmin 
miejsko-wiejskich z miastem do pięciu 
tysięcy mieszkańców „Gmina Dobra Do 
Życia” zajęła bardzo wysokie, bo czwarte 
miejsce plasując się po takich miastach jak: 

1. Kleszczów, 
2. Lubin,
3. Boronów, 
4. Babimost.
W rankingu uwzględniono wszystkie 2477 

gmin w Polsce, spośród których wyłonio-
no laureatów na podstawie 63 wskaźni-
ków. Wśród nich znalazły się między inny-
mi: poziom edukacji, dochody własne gmin 
w przeliczeniu na jednego mieszkańca, in-
frastruktura kulturalna, sportowa i rekre-
acyjna, przeciętne wynagrodzenie czy walo-
ry estetyczne krajobrazu. Wszystkie razem 
tworzą syntetyczny Wskaźnik Jakości Życia, 
a jego wartość stała się podstawą lokaty 
w rankingu – im wyższa, tym wyższe miejsce. 
W województwie lubuskim Gmina Babi-
most zajęła drugie miejsce jako gmina 
najlepsza do życia plasując się za Zieloną 
Górą. Ranking został opracowany przez prof. 
dr hab. Przemysława Śleszyńskiego z Insty-
tutu Geografii i Przestrzennego Zagospoda-
rowania Polskiej Akademii Nauk a Honorowy 
Patronat nad Rankingiem objął Prezes Rady 
Ministrów Mateusz Morawiecki oraz Związek 
Miast Polskich, Związek Gmin Wiejskich RP, 
Unia Miasteczek Polskich oraz Unia Metro-

polii Polskich. Warto zaznaczyć, że trudniej 
osiągnąć wysokie wskaźniki gminom, które 
nie są położone na obrzeżach dużych miast. 
Tym bardziej powinniśmy być dumni, że na 
tle innych gmin jesteśmy gminą bardzo do-
brą do życia!!! Statystyki ,,same mówią za 
siebie”. Za liczne gratulacje dziękujemy.
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W 2022 r. na terenie Gminy Babimost reali-
zowany jest Rządowy program rozwijania szkol-
nej infrastruktury oraz kompetencji uczniów 
i nauczycieli w zakresie technologii informa-
cyjno-komunikacyjnych „Aktywna tablica” na 
lata 2020-2024.

Celem programu jest wsparcie finansowe 
szkół, które umożliwiają wykorzystanie w pro-
cesie dydaktycznym nowoczesnych pomocy 
dydaktycznych, w celu rozwijania kompetencji 
uczniów i nauczycieli w zakresie technologii 
informacyjno-komunikacyjnych.

W ramach przyznanych środków zostaną 
zakupione specjalistyczne programy eduka-
cyjne dla uczniów ze specjalnymi potrzebami 
edukacyjnymi oraz sprzęt niezbędny do funk-
cjonowania pomocy dydaktycznych.

„Aktywna tablica”
Dofinansowanie ze środków Budżetu Państwa w ramach Rządowego programu rozwija-

nia szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii 
informacyjno – komunikacyjnych  na lata 2020 – 2024 „Aktywna tablica”.

W tegorocznej edycji programu wsparciem 
finansowym w ramach programu została ob-
jęta Szkoła Podstawowa w Babimoście. 

Program finansowany jest w 80% ze środków 
budżetu państwa i w 20% z wkładu Gminy Ba-
bimost.

Wartość całkowita programu wynosi 
43.750,00 zł, z czego 35.000,00 zł są to środ-
ki finansowane z budżetu państwa, pozostała 
kwota 8.750,00 zł to wkład własny Gminy Ba-
bimost.

„Posiłek w szkole i w domu”
Gmina Babimost w 2022 r. otrzymała 

wsparcie finansowe w wysokości 80.000,00 
dla Szkoły Podstawowej w Babimoście na 
program „Posiłek w szkole i w domu” do-
tyczącego wspierania w latach 2019-2023 
organów prowadzących publiczne szkoły 
podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych 
warunków nauki, wychowania i opieki przez 
organizację stołówek i miejsc spożywania 
posiłków.

Wsparcie finansowe zostanie przeznaczo-
ne na wykonanie prac remontowych kuch-
ni oraz stołówki, zakup wyposażenia jadalni 
oraz zakup wyposażenia kuchni i zmywal-
ni. Remont i doposażenie obecnej stołówki 
i kuchni podniesie standard pomieszczeń 
oraz umożliwi przygotowanie posiłków zgod-
nie z najnowszymi wytycznymi dotyczącymi 
żywienia dzieci i młodzieży. Szkoła Podsta-

wowa w Babimoście wprowadzi nowoczesne 
posiłki dla uczniów oparte o dietę bogatą 
w błonnik- na bazie warzyw sezonowych i świe-
żych. Nowoczesny sprzęt kuchenny umożli-
wi serwowanie dań nie tylko smacznych, ale 
również estetycznie podanych. Doposażenie 
w zakresie urządzeń gastronomicznych 
wpłynie na polepszenie standardu przy-
gotowania posiłków i jednocześnie ułatwi 
i usprawni pracę personelu.

Zadanie finansowane jest ze środków bu-
dżetu państwa w ramach dotacji celowej 
oraz środków własnych gminy.

Całkowita wartość projektu: 100.000,00 zł, 
z czego dotacja celowa z budżetu państwa 
wynosi: 80.000,00 zł, wkład własny finan-
sowy 16.722,38 zł, wkład własny rzeczowy: 
3.277,62 zł.

Poznaj Polskę 2022 – edycja jesienna

Narodowy Programu Rozwoju
Czytelnictwa 2.0

W dniu 5 października 2022 roku –Burmistrz 
Babimostu podpisał porozumienie z Ministrem 
Edukacji i Nauki o udzielenie wsparcia finansowe-
go na realizację zadania w ramach przedsięwzię-
cia „Poznaj Polskę”.W ramach programu zostaną 
dofinansowane wycieczki dla dzieci i młodzieży 
ze szkół z terenu Gminy Babimost. Z wyjazdów 
skorzysta 324 uczniów, a odwiedzą m.in. miasta 
takie jak Ochla, Toruń, Warszawa, Zielona Góra, 
Biskupin, Wałbrzych. Dofinansowanie w kwocie 

Gmina Babimost w 2022 r. w ramach „Na-
rodowego Programu Rozwoju Czytelnic-
twa 2.0. na lata 2021-2025” po raz kolejny 
pozyskała środki na realizację projektu w wyso-
kości 2.500,00 zł dla Przedszkola Publicznego 
w Nowym Kramsku. Jest to 80 % dofinansowania 
całego zadania, gmina Babimost jako organ pro-
wadzący zadeklarowała 20 % wkładu własnego 
w wysokości 625,00zł.

W związku z realizacją programu zakupiono 
do wszystkich trzech oddziałów przedszkolnych 

20.000,00 zł otrzymała Szkoła Podstawowa w Ba-
bimoście, Szkoła Podstawowa w Nowym Kramsku 
oraz Szkoła Podstawowa w Podmoklach Małych. 
Kwota ta stanowi 80 % kosztów przedsięwzięcia, 
wkład własny zapewniają rodzice.

Koszt całkowity przedsięwzięcia w jesien-
nej edycji „Poznaj Polskę” stanowić będzie 
104.703,00 zł, z czego 60.000,00 zł stanowi 
dotacja z budżetu państwa, wkład własny fi-
nansowy: 44.707,00 zł.

książki dla dzieci, zarówno nowości wydawnicze, 
jak i klasykę literatury dziecięcej. Aby pomóc dzie-
ciom ze specjalnymi potrzebami wśród książek 
znalazły się też książki do zajęć sensorycznych 
i bajki dźwiękowe. Dzięki temu księgozbiór po-
większył się o kilkadziesiąt nowych tytułów. Zaku-
piono także nagrody książkowe i artykuły papier-
nicze, które zostaną przeznaczone na nagrody za 
udział w konkursach czytelniczych.

Celem programu jest propagowanie czytania 
od najmłodszych lat.
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„Granty PPGR”

Dzięki Funduszom Europejskim Gmina Ba-
bimost pozyskała 288.400 zł w ramach pro-
gramu „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerow-
skich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR”. 
Zakupione zostały 103 nowe laptopy wraz 
z niezbędnym oprogramowaniem. 11 lipca 
2022 r. Burmistrz Bernard Radny wraz z Katarzy-
ną Skalską- inspektorem ds. kadrowych i oświaty, 
wręczył sprzęt pierwszym uczniom- dzieciom 
i wnukom byłych pracowników Państwowych 
Gospodarstw Rolnych. Sprzęt jest kompletny 
i gotowy do użytkowania od zaraz.

Przetarg wygrała firma g.IT Solutions z Kutna 

„Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19”
Centrum Projektów Polska Cyfrowa

i zaoferowała laptopy wraz z ubezpieczeniem 
za kwotę 230.888,27 zł. W wyniku powstałych 
oszczędności ogłosiliśmy dwa dodatkowe na-
bory wniosków, aby udzielić wsparcia osobom, 
które wcześniej nie zakwalifikowały się do udzia-
łu w projekcie lub nie zdążyły złożyć wniosku. 
Przyjęliśmy takie rozwiązania, aby w pełni wyko-
rzystać otrzymane środki. Po analizie złożonych 
dodatkowo 23 wniosków, wszystkie zostały zwe-
ryfikowane pozytywnie. Dnia 2 i 5.12.2022 r. ko-
lejni beneficjenci otrzymali zakupione w ramach 
programu laptopy. Tym razem przetarg wygrała 
firma iCOD.pl Sp. z o.o. z Bielska-Białej.

Wiadomości z OPS

Koncert dla seniorów

Do 30 listopada Ośrodek Pomocy Społecz-
nej w Babimoście przyjmował wnioski o wypłatę 
dodatku węglowego oraz dodatku dla gospo-
darstw domowych z tytułu wykorzystywania 
niektórych źródeł ciepła. O dodatek węglowy 
wystąpiło 857 wnioskodawców, z czego wy-

W dniu 9 grudnia 2022 r. Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Babimoście zorganizował koncert 
profilaktyczny „Nie daj się zimowej chandrze” 
pod patronatem Burmistrza Babimostu. 

Pracownicy socjalni spotkali się z sołtysami, 
przedstawicielami organizacji pozarządowych 
i stowarzyszeń działających na terenie Gminy 
Babimost aby przedstawić ideę koncertu. 

Zaproszono 250 seniorów z Gminy Babimost. 
Każdy zaproszony gość otrzymał wejściówkę na 
koncert. Spotkanie artystyczne z seniorami mia-
ło na celu integrację społeczną oraz wspólne 
przeżywanie pozytywnych emocji. Seniorzy oraz 
zaproszeni goście mogli miło spędzić czas przy 
muzyce nie dając się zimowej chandrze. Uczest-
nicy koncertu otrzymali na powitanie drobny 
upominek w postaci pierniczków zapakowanych 

płacono obecnie 603 świadczenia na kwotę  
1.809.000,00 zł. Natomiast wnioski zło-
żone z tytułu wykorzystywania niektó-
rych źródeł ciepła wpłynęły w ilości 208. 
Z tego wypłacono obecnie 188 dodatków 
na kwotę 242.000,00 zł.

w celofan, przyozdobiony kokardką.
Gwiazdą koncertu była Pani Krystyna Giżow-

ska. Koncert odbył się sali widowiskowej Gmin-
nego Ośrodka Kultury w Babimoście, a miesz-
kańcy seniorzy jak zwykle licznie przybyli na 
występ.

Podczas koncertu artystka zaprezentowa-
ła swoje największe przeboje, takie jak: „Złote 
obrączki”, „Przeżyłam z Tobą tyle lat” czy „Nie 
było ciebie tyle lat”. Utwory ponownie podbiły 
serca naszych seniorów. Pani Krystyna Giżowska 
łatwo nawiązała kontakt z publicznością, która 
wspólnie z artystką śpiewała niemal wszystkie 
utwory. Po koncercie artystka rozdawała auto-
grafy oraz pozowała do zdjęć z seniorami.

Koncert zakończył się słodkim poczęstun-
kiem w sali bankietowej GOK.
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Kolejny rok wkuwania

Kiedy czytacie te słowa wakacyjna laba już 
odeszła w niepamięć. W naszych szkołach 
rozpoczął się kolejny rok szkolny. Czas nauki 
i wspólnej zabawy, o których będziemy donosić 
na łamach naszego biuletynu. A jak rozpoczy-
nały nasze szkoły?

W Nowym Kramsku tradycyjnie ten dzień 
rozpoczęto od odprawienia mszy w kościele 
parafialnym, w której wzięli udział uczniowie, 
nauczyciele i rodzice. O godzinie 10:00 wszyscy 
spotkali się na boisku szkolnym. Uroczystość 
rozpoczęto od wprowadzenia pocztu sztanda-
rowego szkoły i odśpiewania „Mazurka Dąbrow-
skiego”. Minutą ciszy oddano hołd bohaterom 
drugiej wojny światowej. Następnie dyrektor Pa-
trycja Pempera-Cichy powitała wszystkich przy-
byłych, a szczególnie pierwszoklasistów, którzy 
złożyli ślubowanie na Sztandar Szkoły i zostali 
pasowani na ucznia. Bliscy obdarzyli ich „wun-
dertytami”. (Co to wiedzą chyba wszyscy miesz-
kańcy naszego regionu). Po tym miłym akcencie 
uczniom zostali zaprezentowani nauczyciele 
i wychowawcy klas.

W czasie apelu dyrektor przypomniała 
uczniom, że zdobywanie wiedzy, odkrywanie na-

uki i jej praw, rozwój własnych uzdolnień i umie-
jętności to fascynująca wycieczka w nieznane 
i że warto w niej uczestniczyć z pełnym zaan-
gażowaniem, bo tu i teraz rozpoczyna się pra-
ca nad przyszłością, nad tym, kim będę w do-
rosłym życiu. Pani Pempera-Cichy zwróciła się 
z apelem do rodziców , aby wspierali rozwój swo-
ich dzieci, dając im dobry przykład i wskazując 
istotne wartości, skierowała też kilka słów do na-
uczycieli wyrażając w nich przekonanie, że tylko 
wspólnie można stworzyć przyjazną, twórczą 
i wspomagającą rozwój każdego ucznia szkołą.

Po apelu wychowawcy ze swoimi uczniami 
udali się na krótkie spotkanie do sal, a klasa ósma 
pod pomnik Bohaterów Walczących o Polskość 
Ziemi Kramskiej, by złożyć wiązankę kwiatów 
i zapalić znicze.

Podobny przebieg miało rozpoczęcie roku 
szkolnego w SP w Babimoście. Tutaj jednak wy-
różniono pierwszoklasistów nakładając im na-
krycie głowy jako żywo przypominające czapki 
akademików. Dyrektor Ewa Pietrusiewicz przy-
jęła ślubowanie pierwszoklasistów, którzy zobo-
wiązali się dobrze wypełniać obowiązki ucznia.

A w Podmoklach Małych też rozpoczęto rok 
szkolny tradycyjnym apelem, ale pasowanie 
pierwszoklasistów odbyło się później. Zgodnie 
z tutejsza tradycją , uczniowie klasy pierwszej zo-
stali pasowani na uczniów Szkoły Podstawowej 
w Podmoklach Małych w październiku. Po pięk-

nym występie artystycznym, dyrektor Elżbieta 
Ryczek oficjalnie przyjęła pierwszoklasistów do 
grona uczniów szkoły.

Pierwszoklasiści z wielkim zaangażowaniem 

śpiewali, recytowali wiersze i tańczyli. Zapre-
zentowali wiedzę i umiejętności, które zdobyli 
w ciągu pierwszego miesiąca nauki. Uroczy-
ste przyrzeczenie złożyli na sztandar szkoły. 
Ślubowali dbać o dobre imię klasy i szkoły, za-
chowaniem i nauką sprawiać radość rodzicom 
i nauczycielom, a także być przyjacielem roślin 
i zwierząt. Po złożeniu ślubowania oraz pasowa-
niu uczniowie otrzymali podarunki od przed-
stawicieli gminy - Zastępcy Burmistrza Geno-
wefy Materny oraz Sekretarza Gminy Sylwii 
Panaś, a także książeczki SKO z rąk wiceprezes 
Banku Spółdzielczego w Siedlcu Hanny Jaskul-
skiej. Pan Eugeniusz Richter zasponsorował 
i wręczył kaski rowerowe, a Pan Krystian Tyrań-
ski książeczki przyrodnicze.”

Uczniowie z Babimostu
najlepsi w sporcie!

11 października w Urzędzie Marszałkowskim 
w Zielonej Górze odbyło się uroczyste podsu-
mowanie współzawodnictwa sportowego szkół 
w ramach LUBUSKIEJ OLIMPIADY MŁODZIEŻY 
za rok szkolny 2021/2022. Dyrektorzy szkół wraz 
z nauczycielami wychowania fizycznego ode-
brali puchary , dyplomy i medale za osiągnięcia 
swoich szkół z rąk Prezesa Szkolnego Związku 
Sportowego Zbigniewa Bermesa. 

Nasza szkoła w Babimoście wywalczy-
ła, spośród 150 sklasyfikowanych szkół, 
I miejsce w klasyfikacji generalnej w ramach 
Igrzysk Młodzieży Szkolnej (roczniki uczniów 
2007 -2008).

 Łącznie nasi sportowcy zdobyli 780 punktów, 
wyprzedzając następną szkołę z Żar o 145 punk-
tów. Zdecydowanie najwięcej punktów zdobywali 
nasi uczniowie w dyscyplinach, związanych z lek-
ką atletyką: I miejsce w województwie w lekkiej 
atletyce indywidualnej dziewcząt. Wysoko punk-
towano też nasze osiągnięcia w sztafetowych 
biegach przełajowych dziewcząt i chłopców, 
w indywidualnych biegach przełajowych dziew-
cząt i chłopców, w drużynowych biegach przeła-
jowych dziewcząt i chłopców, w festiwalu sztafet 
dziewcząt i chłopców, w lekkiej atletyce indywi-

dualnej chłopców Ponadto nasi sportowcy punk-
towali w unihokeju dziewcząt i chłopców oraz 
w badmintonie dziewcząt. Wysokie - VIII miejsce 
w województwie (na 139 sklasyfikowanych szkół) 
wywalczyli również młodsi uczniowie, urodzeni 
w latach 2009- 2011 w ramach Igrzysk Dzieci.

Dziękujemy wszystkim naszym uczniom za 
zaangażowanie i udział w rozgrywkach sporto-
wych. Gratulujemy im osiągnięć i wysokich wy-
ników sportowych, życząc kolejnych sukcesów 
w nowym roku szkolnym wszystkim sportowcom 
oraz ich opiekunom.
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Szkolne wycieczki to piękna rzecz

Maluchy w Skansenie i na lodach
Uczniowie klas 2a i 2b w dniu 13 października 

2022r. uczestniczyli w wycieczce do Ochli i Zie-
lonej Góry. Wycieczka została dofinansowana 
w ramach ministerialnego projektu „Poznaj Pol-
skę”. W Ochli uczniowie zwiedzali zabytki kultury 
ludowej z regionu lubuskiego – drewniane cha-
łupy z przełomu XVIII i XIX wieku przeniesione 
z terenu Dolnych Łużyc, tradycyjną wiejską 
zabudowę z Zachodniej Wielkopolski, chatę 
z Potrzebowa datowaną na 1675r. Brali udział 
w warsztatach – malarstwo na szkle. Podczas 
wizyty w Ogrodzie Botanicznym poznali różno-
rodność flory. Mieli również szansę karmić zwie-
rzęta w mini zoo. Następnie bawili się na placu 
zabaw. Wyjazd uatrakcyjniła wizyta w lodziarni 
i w McDonald’ s.

Trochę starsi na Piastowskim Szlaku
Gniezno i Biskupin to był cel wycieczki 

uczniów klasy 3a i 3b. 17 października uczniowie 
zwiedzili jedną z najwspanialszych i najcenniej-
szych zabytków Polski - Katedrę Gnieźnieńską, 
gdzie zobaczyli Drzwi Gnieźnieńskie. Kolejną 
atrakcją była kolejka wąskotorowa, którą ucznio-
wie pojechali ze Żnina do Biskupina. Tam poznali 
historię grodu, który jest jednym z nielicznych 
stanowisk archeologicznych w Polsce zawie-
rających pełnowymiarowe rekonstrukcje wału 
obronnego, falochronu, bramy, ulic i budynków 
mieszkalnych.

Jesień to początek roku szkolnego i czas na …integracje po wakacjach. Dzięki zaangażowaniu na-
uczycieli nasze dzieciaki nie tylko siedzą w ławkach ale i zwiedzają kraj i okolice. A gdzie byli uczący 
się w SP Babimost?

A starszaki biwakowały w Lubrzy
Klasy 5a, 5b oraz 6b wraz z wychowawcami – 

paniami Kaczmarską, Kubaś i Gaertner -spędziły 
wrześniowy weekend na biwaku w ośrodku wy-
poczynkowym „Martinez” w Lubrzy.

Choć wyjazd trwał tylko dwa dni, to był pełen 
atrakcji. Jedną z nich stanowiło zwiedzanie części 
podziemi Międzyrzeckiego Rejonu Umocnień – 
Pętli Boryszyńskiej. Z przewodnikami uczniowie 
odwiedzili system korytarzy wybudowany pod 
ziemią podczas II wojny światowej. Była to cieka-
wa lekcja historii, ale także przyrody. Na ścianach 
ciemnych tuneli uczestnicy mogli przyjrzeć się 
z bliska hibernującym nietoperzom oraz dowie-
dzieć się różnych ciekawostek o życiu tych ssaków.

Kolejną atrakcją była zabawa na imponującym 
placu zabaw. Czekały tam zjeżdżalnie po igielicie 
na oponach, dmuchane tory przeszkód, tram-
poliny, kręgle… Tym szaleństwom towarzyszyła 
piękna, słoneczna pogoda.

Wieczorem nie mogło zabraknąć biesiady 
przy ognisku z pieczonymi kiełbaskami i ciepłą 
herbatką. Jednak niestrudzeni obozowicze na 
tym nie poprzestali i bawili się wspólnie w „cho-
wanego”.

Niewątpliwie (w ocenie wychowawców) naj-
większą atrakcją biwaku były noclegi w domkach. 
Małe grupki przyjaciół, mogły się poczuć gospo-
darzami w pełnym tego słowa znaczeniu.

Do domu wszyscy wrócili zmęczeni, ale szczęśliwi.
W ośrodku tym w inny weekend spędziły też 

klasy klas 6a, 7a oraz kilkoro uczniów z 8a.

Cyfrowa Pogoda w Podmoklach

W kwietniu 2022 roku w Szkole Podstawowej w 
Podmoklach Małych została uruchomiona cyfro-
wa stacja meteorologiczna z modułem pomiaru 
zapylenia pyłem PM 2.5 i PM 10 oraz klatka me-
teorologiczna z czujnikami analogowymi.

Zespół Edukacyjny w Podmoklach Małych jest 
jedną z kilku szkół w Regionie Kozła, które będą 
mogły cieszyć się z możliwości korzystania z au-
tomatycznej stacji meteorologicznej.

Uczniowie naszej szkoły będą mogli na bie-
żąco śledzić temperaturę powietrza, ciśnienie 
atmosferyczne, wilgotność powietrza, opady at-
mosferyczne, wyładowania atmosferyczne, pręd-
kość i kierunek wiatru. Możliwe będzie również 
śledzenie jakości powietrza w okolicy. Cyfrowa 
stacja meteorologiczna daje uczniom nowe moż-
liwości pracy z danymi pogodowymi, ich analizy 
i dostępu do ich historii. 

W przypadku cyfrowej stacji meteorolo-
gicznej śledzenie danych będzie możliwe  
m.in. na stronie internetowej szkoły i za pomocą 
specjalnej aplikacji MeteoAlert umożliwiającej 
w prosty sposób obserwować odczyty aktualnych 
danych ze stacji pogodowej.

Stacja posiada również moduł do zgłasza-
nia nielegalnego wysypiska śmieci oraz sytu-
acji palenia złej jakości węglem

Projekt, który realizują Lokalna Grupa 
Działania Regionu Kozła z Lokalną Grupą 
Działania KOLD nosi nazwę „Stacje Me-
teo” i jest dofinansowany przez Urząd Mar-
szałkowski Województwa Wielkopolskiego 
w ramach działania „wsparcie dla rozwoju lo-
kalnego w ramach inicjatywy LEADER ob-
jętego programem - Wzmocnienie kapitału 
społecznego, w tym przez podnoszenie wie-
dzy społeczności lokalnej w zakresie ochro-
ny środowiska i zmian klimatycznych, także 
z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych.”

Na terenie naszej gminy jest to jedyna 
tego typu stacja. Od kwietnia każdy miesz-
kaniec może sprawdzić jaka jest jakość po-
wietrza w okolicy wchodząc na dane sta-
cji poprzez stronę internetową szkoły: 
https://szkolapodmokle.edupage.org/ . 
Zapraszamy serdecznie – zwłaszcza do obser-
wacji zanieczyszczenia powietrza.
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Podmoklanie chcą być „EKO”

Ekologia jest modna; ekologia jest niezbęd-
na. Za tym słowem kryje się potrzeba dbania 
o świat, w którym żyjemy. Dlatego w Szkole 
w Podmoklach Małych dużo uwagi poświęca się 
wdrażaniu dzieci do działań proekologicznych. 
Między innymi temu służyły zajęcia wakacyjne 
dla grupy uczniów- „Letnia Szkoła Ekologów” 
w ramach projektu „Podmoklańska EKO-wioska” 
współfinansowanego z Rządowego Programu 
Funduszu Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO 
na lata 2021-2030.

W wakacje dzieci brały udział w zajęciach eko-
logicznych na terenie kompleksu wypoczynko-
wego Rancho Colorado w Trzcielu i jego prze-
pięknych okolicach.

Swoje ekologiczne wojaże uczestnicy letniej 
szkoły rozpoczęli od wycieczki pieszej w celu po-
znania okolicy, marsz na orientację, obserwacje 
przyrodnicze za pomocą lupy, lornetek. Ucznio-
wie pracowali z aplikacją Obiektyw Google 
w celu zidentyfikowania owadów oraz roślin. 

Oprócz warsztatów ekologicznych uczniowie 
bardzo aktywnie spędzali czas wolny m.in. korzy-
stając z basenu, jazdy konnej, granie w gry ze-
społowe oraz obcowania ze zwierzętami jak ba-
rany, osły, konie, które są stałymi mieszkańcami 
tego ośrodka.

A po powrocie do szkoły zorganizowano „Eko-
piknik” z ekologicznym pokazem mody. 

Reaktywowano również „Bobrową Budkę”- 

Dziecięcy Park Narodowy w Podmoklach Ma-
łych wspólnie z panem Krystianem Tyrańskim 
- podróżnikiem, pasjonatem dzikiej przyrody, 
dziennikarzem radiowym, który jest uwielbiany 
przez uczniów naszej szkoły.

W czasie spotkania wprowadził małych Pod-
moklan na nowo w świat dzikiej przyrody. 

Podczas wycieczki obserwowały co dzieje się 
jesienią w parku.

Pan Krystian dokonał nagrania dronem na-
szego dzikiego terenu, aby za trzy miesiące wy-
konać je ponownie i wtedy dzieci będą mogły 
zauważyć zmiany jakie zachodzą w przyrodzie.

Jest nadzieja, że dzieci nauczone w szkole 
postaw proekologicznych będą je prezentowa-
ły w dorosłym życiu. Ale by tak się stało dzisiej-
sze działania szkoły powinny być wzmacniane 
w domu. Rodzice też muszą być „eko” – nie za-
śmiecać obejścia, nie wycinać zbędnej zieleni, 
nie palić odpadami…..

Wycieczka do grodu Kopernika
i pierników.

20 października uczniowie klas I-III Sp 
w Podmoklach Małych udali się na wyciecz-
kę do Torunia. Tak to wspominają nauczyciele: 
W kopernikańskim mieście nasze dzieci miały 
okazję „sprawdzić swoje sumienie” przy Krzywej 
Wieży, poznały historię nazwy miasta, a także 
inne legendy i opowieści związane z Toruniem. 
Spacer po starówce rozpoczęliśmy od domu 
naszego wielkiego rodaka - Mikołaja Kopernika. 
Byliśmy zafascynowani niezwykłymi budynka-
mi miasta. Kolejnym punktem był Ratusz oraz 
pomnik Kopernika. Następnie udaliśmy się do 
kościoła, w którym astronom został ochrzczony. 

Z zachwytem podziwialiśmy piękne obrazy. Po 
obiedzie udaliśmy się do geodim w Centrum 
Popularyzacji Kosmosu „Planetaruim”, gdzie 
przy interaktywnych wystawach zagłębialiśmy 
naszą wiedzę na temat Ziemi i kosmosu. Ostat-
nim punktem programu było Żywe Muzeum 
Piernika. Z zaangażowaniem słuchaliśmy o tra-
dycyjnym sposobie wypiekania pierników, a na-
stępnie sami mogliśmy takie pierniki wykonać. 
Wróciliśmy do domu zmęczeni, ale zadowoleni 
i pełni wrażeń!

Wyjazd dofinansowany w ramach programu 
Ministra Edukacji i Nauki „Poznaj Polskę”.
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W Kramskiej szkole nie tylko się uczą…

Mistrz wolnej jazdy na rowerze
4 października 2022 r. został ustanowiony 

nowy rekord szkoły w wolnej jeździe na czas. 
Dotychczasowym mistrzem w wolnej jeździe 
na rowerze był nasz absolwent Oskar Eckert 
(20 min 42 s). Wyczyn Leona Szymańskiego, 
ucznia szóstej klasy, wicemistrza Polski 2022 
w zawodach BRD, zmienił lidera konkurencji. 
Szóstoklasista z dużym zaangażowaniem poko-
nywał swoją drogę do sukcesu, by ostatecznie 
uzyskać zwycięski wynik 25 min 46 s . 

Wyczynowi Leona kibicowali koleżanki i kole-
dzy z szóstej klasy, kompani z drużyny BRD. Ju-
rorem bicia rekordu szkoły była dyrektor szkoły, 
Patrycja Pempera-Cichy, która pogratulowała 
chłopcu tuż po zakończonej próbie. Z gratulacja-
mi przybiegła też mama Leona – pani Katarzyna. 

Wolna jazda na rowerze to konkurencja, 
w której walczą zawodnicy uczestniczący w Tur-
niejach “W Europie jeździmy bezpiecznie”. Po-
lega na jak najdłuższej jeździe rowerem na wy-
znaczonym odcinku. Zawodnik musi wykazać się 
świetnym opanowaniem jazdy , umiejętnością 
utrzymywania równowagi oraz dużą wytrzyma-
łością fizyczną i psychiczną. 

...lecz wyczyniają różne pożyteczne brewerie. I słusznie, bowiem szkoła nie powinna być tylko miej-
scem nauki. Zresztą tak dzieje się we wszystkich naszych szkołach. A w szkole w Nowym Kramsku 
działo się m.in. to:

Nowokramska drużyna BRD w eterze
Skoro już jesteśmy przy informacjach o dzia-

łaniach w zakresie bezpieczeństwa ruchu dro-
gowego to miło napisać, iż 15 października br., 
szkolna drużyna BRD wraz z opiekunami wzięła 
udział w audycji radiowej Elżbiety Wozowczyk - 
Leszko „Gry i zabawy dla dzieci” nadawanej na 
antenie Radia Zachód w Zielonej Górze. Maja, 
Milena, Hubert i Leon oraz absolwent SP Oskar 
wraz z panem Mirosławem przekazali słucha-
czom potrzebną wiedzę na temat tego, jak być 
bezpiecznym na drodze. Drużyna zachęciła od-
biorców do udziału w konkursach, które polegały 
na udzielaniu odpowiedzi na pytania dotyczące 
bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Maja, Mile-
na, Hubert, Leon opowiedzieli o swoich przygo-
towaniach do startów w turniejach BRD oraz po-
chwalili się swoimi osiągnięciami. Jak podkreślali, 
wszystkie zwycięstwa okupione są pracą.

„Śmieciobranie 2022”
„Wszystkie śmieci nasze są” - to hasło te-

gorocznej Akcji Sprzątania Świata, do której 
tradycyjnie przyłączyli się uczniowie. Dbałość 
o środowisko w obecnych czasach to bardzo 
ważny aspekt życia każdego człowieka. Wraz 
z najmniejszym sprzątniętym papierkiem rozwi-
ja się postawa proekologiczna uczestników akcji, 
mającej na celu usuwanie śmieci, które zostały 
porzucone w miejscach nieprzeznaczonych do 
ich składowania. 

Uczniowie naszej szkoły udali się „Sprzątać 
Świat” 19 września br. Przemieszczali się pieszo 
i rowerami. Dzięki pracy dzieci, posprzątany został 
teren Nowego Kramska i ścieżki rowerowej oraz 
znajdujące się przy nich pasma lasów na trasie 
Nowe Kramsko - Babimost oraz Kolesin - Stare 
Kramsko .Bardzo odkrywcza okazała się eskapada 
rowerowa, ponieważ grupa znalazła w lesie mnó-
stwo pociętych na kawałki i porzuconych części 
samochodowych. Wszystkie zebrane śmieci zo-
stały zabrane przez Nadleśnictwo Babimost. 

Dzieci swoją akcję zakończyły poczęstunkiem 
w postaci grillowanej kiełbaski i chleba. 

 W ramach akcji Sprzątania Świata nasza szko-
ła włączyła się do wspólnych działań z Fundacją 
Nasza Ziemia oraz Planet Hero.

Warto dodać, że podobne akcje przeprowa-
dziły też pozostałe nasze szkoły w Babimoście 
i Podmoklach Małych

Tornistry wciąż za ciężkie
W szkole przeprowadzono akcję ważenia tor-

nistrów i plecaków. Zaskoczenia nie było. Waga 
tornistrów naszych uczniów przekroczyła normę, 
która stanowi 2 – 4 kg, czyli 10 – 15 % masy ciała 
dziecka. W naszej szkole średni wynik to 4, 34. 

Wyniki w poszczególnych klasach okazały 
się następujące: Klasa I – 3, 13 kg ,klasa II – 3,26 
kg, klasa III – 3,19 kg, klasa IV – 3,97 kg ,klasa V – 
5,3kg, klasa VI – 5,45 kg, klasa VII – 5,05 kg, klasa 
VIII – 6,15kg.

Zawartość plecaków i tornistrów też nie sta-
nowiła zaskoczenia. Znalazły się w nich książki, 
zeszyty, piórniki, ubrania na lekcje WF, a także 
jedzenie, przekąski czy napoje. 
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Wiadoma rzecz - stolica

17-19 października 2022 uczniowie klasy 
IV - VIII  szkoły podstawowej w Nowym Kram-
sku pod opieką wychowawców: R. Gronkow-
skiej, A. Przewłockiej – Bajda, I. Niewiadomskiej, 
J. Pempery i K. Szymańskiej  uczestniczyli  w wy-
cieczce do Warszawy współfinansowanej przez 
Ministerstwo Edukacji Narodowej w ramach 
programu „Poznaj Polskę”.  

Warszawa przywitała piękną i kolorową je-
sienną aurą a zwiedzanie rozpoczęto od prze-
pięknych Łazienek Królewskich. Spacer piękny-
mi parkami obok pomnika Chopina, Pałacu Na 
Wyspie, oranżerii amfiteatru, teatru dworskie-
go, Muzeum Łowiectwa i Jeździectwa, licznych 
wolnostojących rzeźb wywołał piękne wrażenie. 
Po południu należało obejrzeć Pałac Kultury 
i Nauki oraz Muzeum Powstania Warszawskie-
go. Muzeum zrobiło ogromne wrażenie! Dzięki 
tej wizycie dzieci poszerzyły wiedzę na temat Po-
wstania, jego oddziaływania na losy Warszawy 
i całego państwa; poznały historię powstańców, 
na własne oczy zobaczyły jak zniszczona była 
nasza stolica. 

Drugiego dnia po śniadaniu, ruszono do 
Centrum Nauki Kopernik. Uczestnicy wyprawy 
dowiedzieli się, jak działa na nas iluzja, jak pra-
cują ludzkie stawy i kości, dlaczego pewne zja-
wiska mają miejsce w przyrodzie. Każdy mógł 
przeprowadzać eksperymenty pokazujące jak 
działa nasz świat.

Nieopodal Centrum Nauki Kopernika znaj-
duje się pomnik Syrenki z roztaczającym się 
pięknym widokiem na most Świętokrzyski oraz 
Stadion Narodowy. Być w Warszawie i nie być 
na Narodowym? Wśród naszych uczniów jest 
wielu kibiców piłki nożnej i wizyta na tym sta-
dionie była spełnieniem ich marzeń. Ogrom 
tego obiektu naprawdę robi wrażenie! Tego 
dnia zwiedzono też Muzeum Narodowe i Woj-
ska Polskiego, odwiedzono Grób Nieznanego 
Żołnierza i Pałac Prezydencki.

Trzeciego dnia rozpoczęto tour od Zamku 
Królewskiego, gdzie największe wrażenie zrobił 
Pokój Marmurowy z przepięknymi zdobieniami 
i iście królewskim przepychem. Ważnym punk-
tem było dla nas odwiedzenie Sali Senatorskiej, 
w której uchwalono Konstytucję 3 maja w 1792 r.   

Potem był spacer uliczkami Starego Miasta. 
Przewodnik przedstawił między innymi historię 
Pomnika Małego Powstańca, który upamiętnia 
najmłodszych uczestników Powstania War-
szawskiego. 

Wycieczka do stolicy bardzo się uczniom 
z Kramska podobała. Były to trzy dni intensyw-
nego zwiedzania miasta, ale też czas integracji 
i wzmacniania relacji między uczniami.

Próbna ewakuacja placówki
w Podmoklach Małych

W Szkole Podstawowej w Podmoklach Ma-
łych już na początku roku szkolnego przećwiczo-
no ewakuację placówki.

Po sygnale dźwiękowym oraz komunikatach 
słownych uczniowie wraz z nauczycielami opu-
ścili budynek szkoły i udali się na miejsce zbiórki 
- boisko szkolne „Orlik”. Nauczyciele na podsta-
wie sprawdzonej obecności przekazali dyrektor 
Elżbiecie Ryczek prowadzącej akcję ewakuacyj-
ną informacje dotyczące stanu liczebności klas 

i przebiegu ewakuacji. Obserwatorem-uczest-
nikiem akcji był główny specjalista ds. BHP pani 
Renata Bączyk.

Wnioski ze zdarzenia pewnie posłużą przy na-
stępnych ćwiczeniach.

Warto jednak by takie ćwiczenia odbywały się 
regularnie nie tylko w szkołach ale i wszystkich 
jednostkach i zakładach pracy.

Po ewakuacji najważniejszym momentem 
jest policzenie czy nikt się nie zgubił.
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W bibliotece dzieci nie
tylko czytały…

Wprawdzie od lata minęło sporo czas ale 
z kronikarskiego obowiązku warto odnotować 
ciekawe inicjatywy, jakie w wakacje pojawiły się 
w naszej bibliotece. Najważniejszą wyda-
je się nam ta: zajęcie z dziećmi zatytuło-
wane „Smartfon przyjaciel- Smartfon czy 
wróg?”, które przeprowadziła Pani Ewa Lipka, 
uśmiechnięta Specjalista Terapii Uzależnień 
z 30 -letnim doświadczeniem w pracy z ludź-
mi. Po warsztatach nie zabrakło zabaw na krę-
gielni oraz sali sportowej w Centrum Sportu 
i Rekreacji „Olimpia”. 

W czasie wakacyjnych zajęć dzieci poznały 
inną formę czytania bajek, połączoną z te-
atrem zwanym KAMASHIBAI. Przeczytane 
w ciekawy sposób opowiadanie bardzo 
spodobało się najmłodszym. Słuchacze na 

zajęciach wykonywały swoje własne szablony 
potrzebne do teatru cieni. Następnym punk-
tem programu były zajęcia muzyczne przy 
wykorzystaniu Bum Bum rurek. Na zakończe-
nie w tak upalny dzień oczywiście były LODY. 
W czasie jednego z dni obejrzano przedsta-
wienie teatralne pt. „Pchła Krętaczka”, które 
miało nauczyć dzieci, że nie wolno oszuki-
wać. Główna bohaterka Pchała za wszystkie 
swoje oszustwa została osądzona i ukarana. 
Dzieci bardzo aktywnie brały udział w przed-
stawieniu.

Na placu w Centrum Sportu i Rekre-
acji była też zabawa z EVENT TIME. Bar-
tosz Kalembkiewicz ze swoją asystent-
ką przez dwie godziny dostarczyli wiele 
atrakcji dzieciom: zagadki, tańce, zawo-

dy sportowe, wata cukrowa, balony, bańki 
i wiele innych atrakcji. 

Latem dzieci odwiedziła też „Fabryka 
Zabawy” z Wolsztyna, Było kreatywne bu-
dowanie, gra terenowa, zabawy z chustą 
animacyjną, zabawy sportowe oraz tworze-
nie gniotków z kulek hydrożelowych, któ-
re przeprowadziła pani Paulina. „Wakacje 
z Biblioteką” były też z wizytą na Posterun-
ku Policji w Babimoście, gdzie nie zabrakło 
dyskusji na temat „bezpiecznego spędzania 
czasu wolnego. Dzieci zapoznały się z pracą 
w Policji. Zakończeniem wakacji był poczę-
stunek w Pub „Arena”. Chcieliśmy uczestni-
kom „Wakacji z Biblioteką” zapewnić niesa-
mowitych wrażeń, aby każdy spędzony dzień 
wywołał szczęście i uśmiech na twarzy każde-
go dziecka.
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Czytanie nie tylko w domu
ale i …bibliotece

Sztuka czytania na głos nie jest łatwą
 Na nasze zaproszenie odpowiedziało 5 pań, 

które czytały głośno najciekawsze, ich zdaniem 
fragmenty ulubionych książek, takie które poru-
szają różne emocje - radość, smutek, nostalgię, 
miłość, wdzięczność i wiele innych. Była to do-
skonała okazja aby porozmawiać o uczuciach, 
które dana książka wywołuje w czytelnikach. Miło 
nam było gościć w tym dniu panie Marię Waligó-
rę i wysłuchać fragmentu z książki Zofii Mąkosy 
„Siostry. Makowa spódnica”, Marzenę Piwecką, 
która zaprezentowała Erica-Emmanuela Schmit-
ta „Oskar i pani Róża”, Renatę Gronkowską 
w utworze Gabrielii Zapolskiej „Moralność pani 
Dulskiej”, Teresę Rychłą czytającą fragmenty po-
wieści Nicholasa Sparksa „Jedno życzenie” oraz 
Jolantę Ungerechts z powieścią Pearala Buck 
„Pałac kobiet”.  

I choć czytanie na głos nie jest dla amato-
rów rzeczą łatwą to nasze panie wyszły z tej akcji 
obronną ręką. Po prezentacji rozpoczęła się żywa 
dyskusja na temat przedstawionych utworów li-
terackich. Uczestnicy spotkania obdarowani zo-
stali upominkami. Spotkanie przebiegło w fan-
tastycznej atmosferze i głęboko wierzymy, że na 
długo pozostanie w pamięci uczestników, dlate-

Nasza biblioteka po raz pierwszy przystąpiła do  „Ogólnopolskiego Dnia Głośnego Czytania” za-
praszając  osoby dorosłe z Gminy Babimost, by głośno zaprezentowały swoje  ulubione fragmenty  
książek.

go też postanowiliśmy kontynuować tę akcję raz 
na kwartał.

Narodowe czytanie Wieszcza
Akcja „Narodowe Czytanie” została zainau-

gurowana w 2012 roku i odbywa się pod hono-
rowym Patronatem Pary Prezydenckiej. W tym 
roku, podczas 11 edycji Narodowego Czytania, 
nasza biblioteka i jej filia w Nowym Kramsku 
przygotowały czytanie „Ballad i romansów” Ada-
ma Mickiewicza. Podczas tegorocznej edycji, 
uczestnicy Narodowego Czytania zaprezento-
wali fragmenty wybranych interpretacji poezji. 
Do czytania „Ballad i romansów” Adama Mic-
kiewicza zaprosiliśmy czytelników i sympaty-
ków z Filii Bibliotecznej w Nowym Kramsku. Dla 
gości przygotowany został słodki poczęstunek, 
a uczestnicy Narodowego Czytania otrzymali 
książkowe upominki .Natomiast nasza książnica 
otrzymała podziękowanie od Prezydenta Rzecz-
pospolitej Polskiej, wraz z okolicznościowym wy-
daniem „Ballad i Romansów” Adama Mickiewi-
cza, wzbogaconym ilustracjami, które powstały 
specjalnie na Narodowe Czytanie 2022. Swą de-
dykację wpisała do tego egzemplarza para pre-
zydencka.

Pogaduszki o książkach

 Kolejne spotkanie Dyskusyjnego Klubu 
Książki już za bibliofilami. Ostatnio gadano 
sobie w naszej bibliotece o dwóch pozycjach: 
„Zabawnej Falppy” Santy Montefiore i „Domu 
Orchidei” Lucindy Riley „Zabawna Flappy”. 
To opowieść o przemijaniu, ale też o tym, 
że w każdym wieku możemy zdecydować się 
na radykalne zmiany w naszym życiu. Zawsze 
jednak warto zastanowić się, czy warto. Czy to 
co nam dobrze znane, nie jest lepsze od nie-
przewidywalnej przyszłości. Flappy jest doj-
rzała, jednak tak bardzo dba o to, co powiedzą 
o niej ludzie, iż zapomina o zwykłej radości dnia 
codziennego. Santa Montefiore napisała histo-
rię lekką, pełną uroku, a przy tym ujmującą. To 
książka na jeden wieczór, zrelaksujecie się przy 
niej i zwyczajnie spędzicie miło czas w towarzy-
stwie wyjątkowej Flappy. Jak napisano w recen-
zji: Pełna zabawnych spostrzeżeń oraz celnych 
puent, napisana z ogromnej potrzeby serca – ta 
powieść niesie wytchnienie każdemu, kto szuka 
w książkach ukojenia.

Natomiast powieść „Dom orchidei”, to książ-
ka idealna na spokojne wieczory, taka, przy któ-
rej nie raz uronicie łzę. Taką książkę nie czyta się 
jednym tchem, bo niektóre rozdziały wymagają 
spokoju, skupienia. Tu nie goni się po kartkach. 

W tą powieść trzeba się wczuć i poczuć to co 
czują jej bohaterowie. „Dom orchidei” poleca-
my każdemu, kto lubi książki pełne prawdzi-
wych uczuć i powieści z rodzinną zagadką w tle. 
Główną bohaterką powieści jest Julii Forrester. 
Poznajemy ją, gdy dotyka ją ogromna trage-
dia. Strata bliskich sprawia, że Julia ucieka od 
świata. Ucieka aż do Wharton Park, posiadłości, 
w której niegdyś służyła jej babka. Tam w ręce 
Julii trafia pamiętnik z czasów II wojny świato-
wej. Co odkryje Julia? Czy losy osób opisanych 
w pamiętniku są związane z nią i jej rodziną? Czy 
przeczytana historia wpłynie też na nią samą? 
Czy Julii uda się wrócić do życia, stawić czoło 
prawdzie i odbudować po ogromnej stracie? 
O tym wszystkim dowiecie się z książki.

Pisząc o tych spotkaniach mamy nadzieję, 
że więcej Babimojszczan zechce sięgnąć po 
te, i inne , utwory ze zbiorów naszej książnicy. 
A biblioteka czeka na nowych czytelników. 
Choć tylko w sierpniu odwiedziło ją 303 czytel-
ników, którzy wypożyczyli 831 książek to ciągle 
jest tu miejsce dla tych, którzy po książkę sięga-
ją rzadko. Nadchodzące długie wieczory warto 
wykorzystać nie tylko na siedzenie przed telewi-
zorem ale na bardziej wysublimowaną rozrywkę 
jaką jest korzystanie z wynalazku Gutenberga.
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Świętowaliśmy jubileuszowo!

W końcu po dłuższej przerwie, spowodowanej 
pandemią koronawirusa, mogliśmy znów wró-
cić do świętowania Dni Babimostu, w tym roku 
w sposób szczególny, w ramach 625-lecia nasze-
go Miasta. 10-12 czerwca 2022 r. wszyscy miesz-
kańcy oraz osoby przyjezdne mogli wziąć udział 
w wielu atrakcjach. Nie można było narzekać na 
nudę, każdy mógł znaleźć coś dla siebie.

W piątek, 10.06.2022 r., w Zielonym Zakątku 
odbyło się przedstawienie teatralne ŚWIATEŁ-
KO, przygotowane przez grupę teatralną REIMA-
NÓWKI, jak również koncert Orkiestry Dętej 
OSP Babimost. Dużą furorę, wśród najmłod-
szych, zrobił Festiwal Kolorów oraz malowanie 
twarzy. Podczas tego dnia można było podziwiać 
prace pokonkursowe Lubuskich Konfrontacji Ar-
tystycznych - Plastyka.

Sobotni dzień rozpoczął się występem dzie-
ci ze Szkoły Podstawowej w Babimoście, Nie-
publicznego Przedszkola Pod Muchomorkiem 
w Babimoście, Zespołu Edukacyjnego w Nowym 
Kramsku oraz Zespołu Edukacyjnego w Pod-
moklach Małych, a także z sekcji artystycznych 
GOK Babimost. Oprócz występów na scenie, na 

Orliku odbył się dziecięcy turniej piłki nożnej, 
w której uczestniczyły drużyny z Babimostu, Pod-
mokli, Wolsztyna i Zbąszynia. Tego dnia na spor-
towo rywalizowali również strażacy z OSP naszej 
Gminy, biorąc udział w turnieju kręglarskim.

Z okazji święta naszego Miasta, wszyscy 
mieszkańcy, i ci najmłodsi, jak również ci najstar-
si, mogli przyczynić się do powstania pięknego 
muralu, przedstawiającego krajobraz Babimostu.

Pierwszą gwiazdą sobotniego dnia był zespół 
WOLTER. Główną gwiazdą tego wieczoru, był ze-
spół DE MONO, na koncert którego przybyło bar-
dzo wielu fanów. Zgromadzeni świetnie się bawili 
i gromko oklaskiwali występ zespołu Na zakończe-
nie pierwszego dnia odbyła się zabawa taneczna 
z zespołem DUET COVER.

W niedzielne popołudnie mieszkańcy naszej 
gminy mogli wysłuchać koncertu zespołu CZARNY 
MIŚ, coverów Zbigniewa Wodeckiego, czy też utwo-
rów zespołu GUITAR HITS SHOW OFF 60’S STRA-
TOSFERA. Na zakończenie Dni Babimostu, główną 
gwiazdą był MICHAŁ SZPAK, który zgromadził pod 
sceną liczną publiczność. Zgromadzeni świetnie się 
bawili i gromko oklaskiwali występ artysty.

Poza występami na scenie, na mieszkańców 
czekały również inne atrakcje. Odbył się bieg 
przedszkolaków oraz „Babimojska Mila” przygo-
towana przez Babimojski Klub Biegowy „Bakcyl”, 
rodzinny turniej kręglarski, turniej kręglarski sto-
warzyszeń z naszej gminy, a także pokaz akroba-
tyki w wykonaniu dzieci z UKS OLIMP Podmokle 
Małe. Ponadto, dla najmłodszych przygotowane 
były dmuchane zamki, mega bańki, balonowe 
zwierzaki oraz wiele innych atrakcji.

Przez cały weekend w Gminnym Ośrodku Kul-
tury można było podziwiać wystawę materiałów 
i dokumentów historycznych Babimojszczyzny.

Pogoda dopisała, publiczność nie zawiodła. 
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Polacy, Niemcy, warsztaty
takie i takie
Tanecznie i śpiewająco….

We wrześniowy weekend w GOK Babimost 
odbyły się Polsko -Niemieckie Warsztaty Arty-
styczne (w takich dziedzinach jak taniec, per-
kusja, wokal, gitara, instrumenty klawiszowe). 
Uczestnikami projektu były dzieci z Gminy Ba-
bimost oraz z partnerskiego miasta Neuruppin. 
Celem projektu było doskonalenie i rozwijanie 
umiejętności tanecznych, wokalnych, instru-
mentalnych a także pokazanie młodzieży, że naj-
lepszą drogą do rozwoju jest otwartość, toleran-
cja i dialog międzykulturowy. Wspólne warsztaty 
artystyczne umożliwiły uczestnikom poznanie 
nowych technik artystycznych, ale również po-
znanie siebie nawzajem. Przez trzy dni instruk-
torzy prowadzili warsztaty dla dzieci, młodzieży; 
uczestnicy doskonalili swój warsztat wokalno- 
instrumentalno-taneczny oraz poszerzali hory-
zonty świata muzyki i tańca. Finałem projektu 
była Gala podczas, której dzieci zaprezentowały 
swoje umiejętności.

…i przy garach
W październiku w Gminnym Ośrodku Kultu-

ry w Babimoście odbyły się Polsko – Niemieckie 
Warsztaty Potraw Regionalnych. Uczestnikami 
projektu były osoby dorosłe (Koła Gospodyń 
Wiejskich) z Gminy Babimost oraz z partnerskie-
go miasta Neuruppin.

Celem warsztatów kulinarnych prezentują-
cych potrawy kuchni regionalnej było nabycie 
lub poszerzenie wiedzy oraz umiejętności prak-
tycznych m.in. w zakresie przygotowania i poda-
nia tradycyjnych potraw regionalnych, przygo-
towanych z lokalnych produktów oraz dawnych 
recept, charakterystycznych dla regionu nawią-
zujących do idei projektu.

Poza przygotowanymi potrawami uczestni-
cy warsztatów mogli nauczyć się efektownego 
zdobienia potraw (ozdoby z warzyw) oraz spró-
bować różnych odsłon jesiennej herbaty. Warsz-
taty były też polem do wymiany doświadczeń 
i pogłębiania swojej wiedzy kulinarnej w oparciu 
o doświadczenie „szefów” kuchni.

W niedzielę, 9 października odbyła się Degu-
stacja Potraw dla mieszkańców wraz z koncer-
tem kwartetu „Lepiej Późno Niż Wcale”.

Zamiast siedzieć przed kompem 
biegnijcie do GOK

6 października przez GOK Babimost przewi-
nęło się wiele dzieci. W czterech salach Ośrodka 
odbywały się pierwsze zajęcia w nowym seme-
strze. Na  zajęciach z robotyki ich uczestnicy za-
poznali się ze sprzętem i programami. A niektóre 
grupy skonstruowały już swojego pierwszego 
robota. Na plastyce grupa małych artystów ma-
lowała gałązkę eukaliptusa. Ponadto odbyły się 
zajęcia z koła Teatralnego i Szachowego. 

Poniżej informujemy o rozkładzie zajęć i za-
chęcamy młodych babimojszczan – nie siedźcie 

przed kompem, biegnijcie do GOK. Tam też jest 
ciekawie. A nawet bardzo!

Zajęcia z Robotyki odbywają się w czwartki od 
15:00 (grupy zamknięte),zajęcia z plastyki w po-
niedziałki o godz. 14:30 (5/6 lat); wtorek o godz. 
16:00 (7 lat); czwartki o godz.15:00 (8/9 lat).

Zajęcia koła szachowego są we wtorek o godz. 
16:15 grupa najmłodsza, 17:00 – grupa zaawanso-
wana i czwartek o godz. 17:00 grupa zaawanso-
wana .

Zajęcia teatralne są w czwartki o godz. 18:00.

Seniorzy zbijali kręgle cały rok
Kręglarze zakończyli całoroczny cykl turnie-

jów kręglarskich stowarzyszeń uroczystym wrę-
czaniem statuetek przez burmistrza Babimostu 
Bernarda Radnego. Przez cały rok w każdą środę 
i czwartek o godzinie 10:00 na kręgielni spoty-
kali się członkowie Babimojskiego Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku oraz Gminnego Stowarzyszenia 
Osób Niepełnosprawnych i Ich Przyjaciół. Każdy 
turniej był punktowany i najlepszy uzyskany wy-
nik był nagradzany 15 punktami, a każdy kolejny 
o jeden punkt mniej. Po zsumowaniu wszystkich 

rund wyłoniliśmy w każdym stowarzyszeniu naj-
lepszych sześciu zawodników, a ich umiejętności 
zostały nagrodzone statuetką i pamiątkowym 
medalem. Oto zwycięzcy: Grand Prix Babimostu 
UTW w kręgle: 1. Stefan Tobolczyk 2. Stanisław 
Baer 3. Leszek Król 4. Michał Pisarek 5. Hali-
na Tobolczyk 6. Zygfryd Pirsch natomiast w 
stowarzyszeniu GSON w kręgle najlepiej kulali 
1. Józef Weigt 2. Czesława Giwerska 3. Stani-
sława Kasprzyk 4. Genowefa Kędzierzyńska 
5. Krystyna Kowalec.
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Jubileusz na sportowo 
„Babimojska Mila” 

Z okazji 625-lecia Miasta Babimost Centrum 
Sportu i Rekreacji wraz z Babimojskim Klubem Bie-
gaczy ,,Bakcyl” zorganizowały ”Babimojską Milę” 
czyli bieg sztafetowy.

W sztafecie wzięły udział cztery drużyny. Pierw-
sze miejsce zdobyła drużyna w składzie: Magdale-
na Stasik, Małgorzata Stasik, Katarzyna Stasik oraz 
Leszek Stasik. Drugie miejsce zajęli: Maja Krzanow-
ska, Zuzanna Bnola, Nadja Nowak, Tomasz Bnola. 
Na trzecim miejscu uplasował się zespół w składzie: 
Dominik Dzikowski, Karolina Łysiak, Antoni Łysiak, 
Jagoda Odrobna. Czwarte miejsce przypadło dru-
żynie: Leszek Łopuszyński, Arleta Kula, Artur Kula 
oraz Wiesław Pajchrowski. Drużyny otrzymały pa-
miątkowe medale oraz puchary.

Kulanie kulkami
Z tej samem okazji Centrum Sportu i Rekreacji 

w Babimoście zorganizowało Kręglarski Turniej 
Stowarzyszeń. W niedzielne czerwcowe popołu-
dnie 12.06.2022r. na kręgielni spotkały się cztery 
stowarzyszenia: Uniwersytet Trzeciego Wieku, 
Gminne Stowarzyszenie Osób Niepełnospraw-
nych i ich Przyjaciół, Towarzystwo Miłośników 
Ziemi Babimojskiej oraz Babimojski Klub Biego-
wy ,,Bakcyl”. Na pierwszym miejscu uplasował się 
,,Bakcyl” z wynikiem 502 punkty. Kolejne miejsca 
zajęli: drugie - GSON (476 pkt), trzecie - TMZB (467) 
oraz czwarte UTW (451). Na zakończenie wszystkie 
drużyny otrzymały z rąk burmistrza Babimostu 
Bernarda Radnego piękne puchary.

Kobiety haratały w gałę

„Haratać w gałę” to nowe, żargonowe okre-
ślenie gry w piłkę nożną. I właśnie we wrześniowy 
weekend Lubuszanki „haratały w gałę” na obiek-
tach „Olimpii”. W dniach 17.09-18.09 w Centrum 
Sportu i Rekreacji odbyło się zgrupowanie Lu-

buskiej Kadry Kobiet. Na jego zakończenie ka-
drowiczki rozegrały sparing z GKS Olimpia Ba-
bimost. Mecz przebiegał w zdrowej, sportowej 
atmosferze. 

„Olimpia” meczami 
świętowała jubileusz

To już 15 lat. A jakby wczoraj. To już 15 lat do 
dyspozycji babimojszczan i wielu gości są obiek-
ty Centrum Sportu i Rekreacji „Olimpia”. Kiedy 
burmistrz mówił o planach ich budowy więk-
szość niedowierzała w jego powstanie. A jednak 
powstały! I możemy być z nich dumni bowiem 
takich obiektów nie ma żadne, z wyjątkiem Zie-
lonej Góry i Gorzowa miasto w województwie. 
A do dobrego łatwo się przyzwyczaja więc nie-
wielu ma w pamięci, iż kiedyś w tym miejscu było 
szczere pole. 

15 lat to dużo i mało. Ale warto to zaznaczyć. 
Dlatego 3 i 4 września obchodziliśmy 15 - lecie 
„Olimpii”. Z tej okazji zorganizowaliśmy turniej 
dla dzieci w kategorii Orlik. Rywalizowały ze sobą 
drużyny z Chobienic, Podmokli, Sulechowa oraz 
Babimostu. Turniej odbył obył się w zdrowej 
sportowej atmosferze. Po rozgrywkach zawod-
nicy udali się na pokaz freestylowca z Zielonej 
Góry . Na zakończenie imprezy odbył się mecz 
Lubuskiej Kadry Kobiet kontra Śląsk Wrocław.

Finały sztafet
18 października 2022 r. w CSiR odbyły się finały 

Lubuskiej Olimpiady Młodzieży w sztafetowych 
biegach przełajowych. Mimo niesprzyjającej 
aury sportowcy rywalizowali dzielnie o medale.

W biegu dziewcząt na 800 metrów(rocz-
nik 2009 i młodsi) zwyciężyła reprezentacja SP 
nr 3 Sulechów, przed SP nr 2 Słubice i SP nr 2 Gu-
bin. Reprezentacja SP Babimost był ósma. Wśród 
chłopców na tym dystansie najlepsi okazali się 
uczniowie SP nr 1 Sulęcin, przed SP Dobiegniew 
i SP nr 8 Żary.

Na 800 metrów (roczniki 2007-2008) dziew-
częta z SP Babimost zajęły 3 miejsce wyprzedzo-
ne przez SP nr 1 Wschowa i SP nr 1 Kożuchów. 
Chłopcom z tego rocznika poszło gorzej. Byli na 

siódmym miejscu. Na podium stanęły reprezen-
tacje SP nr 2 Strzelce Krajeńskie, SP nr 20 Go-
rzów Wielkopolski i SP nr 1 Kożuchów.
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Mecz towarzyski Polska-Irlandia U15 Dni Babimostu 2022

11 listopada 2022 r. na stadionie Centrum 
Sportu i Rekreacji w Babimoście odbyło się 
niezwykłe wydarzenie – międzypaństwowy to-
warzyski mecz piłki nożnej reprezentacji Polski 
z Irlandią w kategorii U15. 

Reprezentacje wyszły na boisko prowadzone 
przez dzieci, które grają w piłkę nożną w gmin-
nych klubach – Olimpia Babimost oraz Jedność 
Podmokle. Mecz zakończył się wynikiem 0: 1 dla 
reprezentacji Irlandii. Jedyna bramka w spotka-
niu padła w drugiej połowie meczu. Mimo po-
rażki Polaków, kibice nie zawiedli. Głośno do-
pingowali naszych rodaków. 

Mecz, który odbył się na terenie CSiR w Ba-
bimoście był jednym z dwóch spotkań tych 
drużyn. Pierwsze spotkanie rozegrane zostało 
w Zbąszynku 8 listopada. Zakończyło się wygra-
ną w rzutach karnych dla Polski. 

Mecz w Babimoście przyciągnął tłumy kibi-
ców na trybuny. W imieniu piłkarzy serdecznie 
dziękujemy za doping.




