1/ W sobotę 2 kwietnia o godz. 10.15 planujemy wyjazd do Muzeum Ziemi Lubuskiej na
zaproszenie Pani Anitty Maksimowicz. Zbiórka na parkingu przy hali sportowej OLIMPIA.
W godz.11.00-13.00 zwiedzamy muzeum. Następnie do godz. 16.00 czas na zajęcia własne
( galeria Fokus, Palmiarnia itp.). Powrót do Babimostu ok. godz.17.00. Ten wyjazd wiązał się
będzie z kosztami – 40 zł od członka TMZB a 60 zł od osób spoza stowarzyszenia. W ramach
tych kosztów są bilety wstępu oraz opłata za autokar.
2/ W sobotę 23 kwietnia chcemy rozpocząć tegoroczny cykl rajdów rowerowych pt.
„Poznajemy historię regionu”. Na inaugurację zamierzamy zorganizować wyjazd do
Kosieczyna, gdzie o historii miejscowości opowie nam lokalna regionalistka. Następnie, na
poczęstunek drożdżowym ciastem pojedziemy nad Jeziorko Koźlarskie do Chlastawy.
Wyjazd o godz. 10.00 z parkingu przy hali OLIMPIA, powrót ok. 14.00
3/ W piątek 13 maja o godz.17.00 w GOKu w Babimoście planujemy spotkanie z
Krzysztofem Raniowskim – autorem książek „Rody Ziemi Wolsztyńsko-Babimojskiej” i
„Siedliska Nadobrzańskie”.
4/ Na sobotę 28 maja zaplanowaliśmy wyjazd do Spreewaldu na wycieczkę, której główną
atrakcją będzie spływ łodziami po kanałach Sprewaldzkich. Ponadto możemy zwiedzić
Cottbus. W zależności od liczby chętnych wyjazd ten odbędzie się własnymi samochodamiwówczas koszty będą ponoszone indywidualnie przez każdego uczestnika, lub autokarem z
zakupem biletów grupowych na spływ łodziami i wejście do skansenu. Wówczas koszt
wynosił będzie ok. 250 zł od członka TMZB, 280 zł od pozostałych. Wyjazd planujemy o
godz. 8.00 z parkingu przy OLIMPII a powrót ok. godz.20.00
5/ W czerwcu planujemy zorganizować kolejny rajd rowerowy z cyklu „Poznajemy historię
regionu”. Zamierzamy pojechać do Rogozińca do Szkółki Leśnej i Technikum Leśnego.
Termin tej wycieczki zostanie doprecyzowany na przełomie kwietnia i maja.
6/ Podczas dwóch wakacyjnych miesięcy nie planujemy żadnych wydarzeń, natomiast we
wrześniu chcielibyśmy zorganizować spotkanie z prof. Marcelim Tureczkiem, autorem
książki „ Pogranicze. Przeszłość bez historii”. Dokładny termin i miejsce spotkania zostaną
ustalone w czerwcu bądź lipcu.
7/ Jesienią włączymy się w organizację obchodów 100. lecia powstania ZPwN oraz 90. lecia
Znaku Rodła. Uroczystość planujemy zorganizować 21 lub 22 października w Gminnym
Ośrodku Kultury w Babimoście w godzinach popołudniowych.
8/ W listopadzie chcielibyśmy zorganizować integracyjne spotkanie Andrzejkowe. Wstępna
data tej imprezy to sobota 26 listopada br.
9/ W grudniu planujemy przedświąteczny wyjazd do Teatru Lubuskiego w Zielonej Górze.
Data wyjazdu uzależniona jest od terminarza i repertuaru teatru.
10/ Zamierzamy w tym roku spotykać się w kręgielni CSIR na zawodach o puchar Prezesa
TMZB, który byłby wręczony na spotkaniu noworocznym w 2023 roku. Można zgłaszać swój
udział telefonicznie – 691 350 939 lub mailowo babimojszczyzna66@gmail.com. Pierwsze
dwa spotkania odbędą się : w czwartek 31.03. br o godz. 16.30 do 18.30 i 21.04.br od g.16.30
do 18.30.

