2010
1. 10.01.2010

– współorganizacja XVIII Finału WOŚP w Babimoście, wykonywanie
darmowych pomiarów ciśnienia oraz zabezpieczenie pod względem
medycznym

2. 19.01.2010

– nadanie numeru

identyfikacyjnego

przez Biuro Powiatowe Agencji

Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Zielonej Górze
3. 26.01.2010

– zorganizowanie i przeprowadzenie pogadanki z psychologiem na temat
„Wpływ używek na życie i zachowanie człowieka” w sali udostępnionej
przez GOK w Babimoście

4. 30.03.2010

– Zebranie Zarządu

1. 30.03.2010

– Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia

5. 22.04.2010

– Zebranie Zarządu

6. 27.04.2010

– zakup materiałów na kwotę 128,09 PLN, przeznaczonych na realizację
zajęć z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną realizowanych przez GOK
w Babimoście

7. 04-06.06.2010

–

przeprowadzenie

Konkursu

z

nagrodami

(skuter,

telewizor

i kamera cyfrowa) w ramach obchodów Dni Babimostu 2010.
Nagrody otrzymali:
Pani Natalia Chromińska z Poznania - nagroda - skuter Router Bassa,
Pan Andrzej Lubczyński z Babimostu - nagroda - kamera cyfrowa JVC,
Pani Wika Laszczak z Babimostu - nagroda - telewizor LCD 22" LG,
8. 05.07.2010

– Zebranie Zarządu

9. 28.08.2010

– organizacja wyjazdu dzieci niepełnosprawnych wraz z rodzicami
i opiekunami na III Piknik "Wszyscy Razem" organizowany przez Polskie
Towarzystwo Walki z Kalectwem oraz Ośrodek Informacji dla Osób
Niepełnosprawnych w Zielonej Górze zorganizowany w Drzonowie na
terenie Lubuskiego Muzeum Wojskowego
Dzieci brały udział w wielu atrakcjach, m.in. strzelały z wiatrówki, miały
możliwość przejechania się wozami bojowymi, starymi motocyklami, mogły
także nauczyć się zasad udzielania pierwszej pomocy oraz obejrzeć
nowoczesny sprzęt rehabilitacyjny. W bardzo przyjemnej atmosferze odbył
się konkurs piosenki żołnierskiej, gdzie jednana z naszych podopiecznych Ewa Chybin zdobyła pierwsze miejsce prezentując piosenkę "Róża
czerwono" z filmu "Jak rozpętałem II-gą wojnę światową", za której
wykonanie otrzymała piękny puchar.

10. 11.09.2010

–

organizacja

Wojewódzkiego

Festiwalu

Zespołów

Folklorystycznych

z Biesiadą Rybacką w Podmoklach Małych.
W Festiwalu wzięło udział 10 zespołów: "Wiwat" z Podmokli Małych,
"Jarzębinki"

z

Otynia,

"Kargowiacy"

z

Kargowej,

"Sześciopak"

z Czerwieńska, "Dziewczynki jak malinki i rodzynki" z Nietkowa,
"Trzebiechowianie"
z Trzebiechowa, "Dojrzałe Kłosy" ze Szprotawy, "Dąbrowszczanka"
z Dąbrowy Wlkp, oraz Zespół Śpiewaczy z Pałcka
Laureaci Festiwalu:
I miejsce – "Dąbrowszczanka" z Dąbrowy Wlk.,
II miejsce – Zespół Śpiewaczy z Pałcka,
III miejsce – "Dojrzałe Kłosy" ze Szprotawy.
11. 08.11.2010

– Zebranie Zarządu

12. 11.12.2010

– współorganizacja wyjazdu dzieci niepełnosprawnych do Mariankowa,
w zakresie zapewnienia opieki medycznej oraz zapewnienia opiekunów.

13. 18.12.2010

–

współorganizacja

Jarmarku

Świątecznego

w

Babimoście

oraz

zabezpieczenie imprezy pod względem medycznym
14. 31.12.2010

– organizacja

Zabawy Sylwestrowej dla mieszkańców – zebranie

darowizny w kwocie 12 450 PLN

