W dniu pierwszego maja 2010 roku ekipa ZP
MOAS w składzie Tomasz Półtorak, Tomasz Staroń,
Adam Wróbel i Damian Gaszczyński wybrała się do
miejscowości Człopa na maraton kajakowy.
Sportowcy z naszej placówki startowali na dystansie
12,5 km w tzw. klasie FUN. Do zawodów na tej trasie

DWUMIESIĘCZNIK MŁODZIEŻOWEGO OŚRODKA ADAPTACJI
SPOŁECZNEJ W SZUBINIE

W dniu 02.05.2010 w auli naszej placówki odbył się Szubiński
Festiwal Karaoke. Była to już piąta edycja tego konkursu a wzięło w
niej udział kilkunastu
uczestników. Tradycyjnie
zostali oni podzieleni na
dwie grupy wiekowe.
Wokalnym
popisom
przysłuchiwało się trzyosobowe
jury
pod
przewodnictwem
nauczyciela wychowania
muzycznego pani Jolanty
Muzalewskiej.
Naszą
placówkę reprezentowało
dwóch wychowanków tj.
Michał Mądry i Daniel Buszkowski. Ten pierwszy zaliczył bardzo udany
występ bo uplasował się na trzeciej pozycji w swojej grupie wiekowej i
otrzymał atrakcyjną nagrodę. W klasyfikacji końcowej najlepsi okazali
się Kacper Kantorski (grupa młodsza) oraz Joanna Jakubowska (grupa
starsza). Laureaci otrzymali cenne nagrody i pamiątkowe dyplomy.
Chwilę dla siebie miała także publiczność dla której przeprowadzony
został konkurs na wzór telewizyjnego programu Jaka to melodia. Tutaj
bezkonkurencyjny
okazał się Szymon Wypych. Cała impreza
przebiegała bardzo sprawnie i w miłej atmosferze. A już za rok szósta
edycja festiwalu.

Arkadiusz Siuchniński

przystąpiło osiem osad kajakowych z
całej Polski. Trasa wiodła rzeką
Cieszynką oraz dwoma jeziorami: Kamień
i Załom. Należało przepłynąć ponad sześć
kilometrów do punktu kontrolnego, by
następnie powrócić do miejsca startu. Z
powrotem oczywiście trzeba było płynąć
Mapa z trasami
pod prąd wartkiej rzeki, co dodatkowo utrudniało zadanie zawodnikom.
Drużyna MOAS II w składzie Tomasz Staroń i Adam Wróbel okazała się
bezkonkurencyjna i zajęła pierwsze miejsce wyprzedzając nieznacznie rodzimą ekipę w
składzie Tomasz Półtorak i Damian Gaszczyński. Zwycięzcy uzyskali czas 1 godz.45
min. a wiceliderzy byli o 4 minuty za nimi.
Należy dodać, że inni kajakarze zebrani na starcie uczestniczyli w rywalizacji
na dystansach 25 i 50 kilometrów – prawdziwi twardziele.
Następne zawody odbędą
się 29 maja 2010 roku w
miejscowości
Swornegacie:
życzmy naszym reprezentantom
powodzenia!

Tomasz Staroń.
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Na początku kwietnia na
zaproszenie wychowawcy Arkadiusza
Siuchnińskiego do naszej placówki przybyła drużyna

żużlowców Polonii Bydgoszcz. Szczególnym gościem
był Emil Sajfudinow brązowy medalista Mistrzostw
Świata. Wychowankowie mieli okazję osobiście
poznać członków teamu Polonii. Największym
zainteresowaniem cieszył się sprzęt i ubiór żużlowca.
Zadawali dużo pytań dotyczących specyfiki startu oraz
o przydarzających się wypadkach na torze.
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Na koniec Szymon Woźniak zademonstrował
jazdę na motorze co niestety pozostawiło znaczący
ślad na wykładzinie korytarza. Dziękujemy
sportowcom, którzy mimo napiętego kalendarza
imprez wyrazili chęć spotkania się z naszymi
podopiecznymi.
Tomasz Kaszewski
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26 kwietnia w
auli
naszej
placówki odbyła
się piąta edycja zakładowego konkursu
karaoke. W tym roku do batalii o tytuł najlepszego wokalisty w naszej
placówce przystąpiło aż dwunastu uczestników. Konkursowe zmagania
oceniało jury w składzie pan J. Kardzis- przewodniczący oraz dwie panie
A. Ulińska i E. Hałas. Poziom imprezy był dość zróżnicowany ale
popisy niektórych wykonawców mocno rozgrzały zebraną publiczność.
Jury przyznało dwa wyróżnienia dla Dawida Kondzieli i Piotra
Górzyńskiego oraz nagrody dla trzech najlepszych uczestników. I tak
miejsce trzecie zajął Dariusz Czaicki, drugie Mateusz Pepliński a
zwycięzcą jednomyślnie i to w opini jury jak i publiczności został Dawid
Antoszewski. Jego interpretacja piosenki „Ściernisko” była naprawdę
porywająca. W konkursie dla publiczności po kilku dogrywkach grupa
pierwsza szlachetnym gestem zrzekła się swojej nagrody na rzecz grupy
drugiej. Impreza przebiegła w miłej atmosferze a kolejna już za rok.

Arkadiusz
Siuchniński

W czwartek 6 maja w pięknej sali bilardowej w Szubinie
rozegrano II turniej PMLB. Prawie trzydziestu zawodników z 9 klubów
toczyło zacięte pojedynki w odmianę 8-bil. Impreza sportowa miała
charakter integracyjny. Bowiem udział w niej wzięli również
wychowankowie Zakładu Poprawczego w Szubinie.
Dobrze zagrały w turnieju bilardzistki z Zespołu Publicznych
Szkół w Żninie /Patrycja Sawko ,Agata Reisner i Marta Ferens/. Jednak
w ćwierćfinałach musiały uznać wyższość kolegów z Łabiszyna i
ostatecznie zajęły V miejsce. Niespodzianką była też dobra gra
Krzysztofa Hadrycha z MDK Barcin ,który zajął III miejsce. W wielkim
finale zagrali ponownie Jakub Hernet i Bartosz Kiliszewski z Łabiszyna.
Za zwycięstwo J.Hernet otrzymał puchar.Pozostała trójka zawodników
pamiątkowe medale.
Po dwóch kolejkach w Pałuckiej Młodzieżowej Lidze Bilardowej
prowadzi drużyna z Łabiszyna przed UKS Jedynką Żnin , MDK Barcin i
Jeżewem. Indywidualną klasyfikację rozpoczynają :Jakub Hernet i
Bartosz Kiliszewski przed Bartoszem Hernetem oraz Agatą Reisner z
Żnina.
Kolejna III runda Pałuckiej Młodzieżowej Ligi Bilardowej odbędzie się
12 czerwca w Zespole Szkół w Lubostroniu.
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