Plan pracy TMZB w roku 2021
W tym specyficznym okresie udało nam się zrealizować kilka rzeczy.
1. Od początku bieżącego roku ze względu na pandemię koronawirusa nasza działalność
skupiała się głównie na prowadzeniu strony internetowej TMZB. Zamieściliśmy
ciekawe zdjęcia z Babimostu , nadesłane przez dawną mieszkankę naszego miasteczka
panią Ewę Włodarczyk (z d. Janiszewską). Zaprosiliśmy także wszystkich
zainteresowanych do podroży w czasie i przestrzeni, śladami miejsc z których
przesyłał pocztówki marynarz urodzony w Podmoklach Małych. Kartki wysyłane były
w latach 1906-1926. Część z tej kolekcji przynieśliśmy dziś do zaprezentowania.
2. 19 maja Komisja Rewizyjna jak każdego roku dokonała analizy i kontroli
prowadzenia finansów i dokumentacji naszego stowarzyszenia.
3. 7 czerwca udało nam się zorganizować pierwsze tegoroczne spotkanie Zarządu, na
którym postanowiliśmy zaprosić Państwa na dzisiejszy Sejmik.
4. Ponieważ okres pandemii dał nam się wszystkim we znaki (podobno przeciętny Polak
przytył 6 kilogramów) to najwyższy czas zacząć się ruszać. Dlatego chcemy Państwa
zaprosić na kolejny rajd rowerowy z cyklu „ Poznajemy historię regionu”. Osobami,
które wzięły na siebie obowiązek organizacji tej imprezy są Pan Jarosław Doliński,
Anna Dolińska i Wojciech Jakubiak.
Proponujemy termin rajdu to sobota 10 lipca br. Dwudniowy wyjazd integracyjny do
Żar na polsko-niemieckie święto ochrony klimatu.
Termin imprezy : sobota 04.09 – niedziela 05.09.
Program : w sobotę
-zwiedzanie stalagu w Żaganiu,
- udział w polsko-niemieckim święcie ochrony klimatu
– impreza integracyjna.
W niedzielę:
- wyjazd do Parku Mużakowskiego
– powrót do Babimostu
5. Najważniejszą dla nas tegoroczną uroczystością będą obchody 55-lecia istnienia i
działalności TMZB, które planujemy zorganizować w piątek 1 października br.
Gościem specjalnym, który uświetni naszą uroczystość, będzie pani Maja
Komorowska.
6. Również w październiku planujemy wspólnie z Nadleśnictwem Babimost wziąć udział
w sadzeniu lasu. Już w marcu ub. roku byliśmy umówieni na to przedsięwzięcie.
Niestety, z wiadomych względów musieliśmy je przesunąć.
7. Jesienią, w okolicy Andrzejek, chcielibyśmy zaprosić państwa na spotkanie autorskie
z panią Zofią Mąkosą na promocję trzeciej części Wendyjskiej winnicy

8. Proponujemy, aby pod koniec bieżącego lub na początku przyszłego roku tradycyjnie
wyjechać do teatru w Zielonej Górze ( lub filharmonii )

