DWUMIESIĘCZNIK MŁODZIEŻOWEGO OŚRODKA ADAPTACJI
SPOŁECZNEJ W SZUBINIE

NAGRODA MINISTRA

W dniu 5 listopada
2010r w Rejonowej
Bibliotece Publicznej w
Szubinie została otwarta
wystawa wyróżnionych
prac fotograficznych
biorących udział w konkursie pt. „Powiat na piątkę”. Wśród
wyróżnionych znalazły się zdjęcia naszego wychowanka
Radosława Rogozińskiego. Wyróżnienie otrzymał za poniższe
zdjęcia.
Mieczysław

Pan Wojciech Wypych otrzymał Nagrodę Ministra Sprawiedliwości
II stopnia.
GRATULUJEMY !!!

1.

Luchowski

2.

8 Grudnia w sali gimnastycznej naszej placówki odbył się turniej tenisa
stołowego
w ramach rozgrywek o puchar Dyrektora MOAS. W
zawodach uczestniczyło po trzech wychowanków z każdej grupy. Podzieleni
oni zostali na cztery trzyosobowe grupy.
Po dwóch najlepszych
kwalifikowało się do fazy ćwierćfinałowej. Zgodnie z przed -turniejowymi
przewidywaniami rozgrywki zdominowali wychowankowie gr. II. Wystarczy
powiedzieć, że w pierwszej piątce znaleźli się wszyscy uczestnicy z tej grupy a
finał był konfrontacją Sebastiana Kozaneckiego i Przemysława Szutowicza.
Zwycięsko z tego pojedynku wyszedł Sebastian ale pokonany zostawił po sobie
jak najlepsze wrażenie. Trzecie i czwarte miejsce przypadło Kamilom
:Kreftowi i Ludkiewiczowi. Zawody przebiegały w dość gorącej atmosferze i
niektórym wychowankom przydałby się kubeł zimnej wody. Niewątpliwie
objawieniem turnieju był nowy wychowanek P. Szutowicz, który zaskakiwał
wszystkich nietypowymi zagraniami. Turniej stał na wysokim poziomie i tylko
szkoda ,że nie wszyscy uczestnicy dostosowali do niego swoje zachowania.
Panowie nerwy na wodzy bo kolejny turniej już niedługo.

OLIMPIJCZYK W SZUBINIE
26 Listopada naszą placówkę odwiedził znamienity gość ,brązowy
medalista igrzysk olimpijskich w Barcelonie, wioślarz pan Kajetan
Broniewski. Jego wizyta związana była z realizacją projektu "SPORT

A. Siuchniński
***********************************************************
Spotkanie Mikołajkowe w Przedszkolu nr 2 w Szubinie.
6 grudnia 2010 roku w zaprzyjaźnionym przedszkolu nr 2 w Szubinie odbyły
się Mikołajki. Jak co roku nasi wychowankowie przebrali się za pomocników
św. Mikołaja i kolędowali po wszystkich grupach przedszkolnych. Maluchy z
dużym dystansem przywitały pomocników świętego Mikołaja, jednakże
wspaniała postawa naszych wychowanków pozwalała na przełamywanie oporu
i od nieśmiałych spojrzeń zabawa przerodziła się w istne szaleństwo ze ,,
świętymi” wychowankami. Zabawa była wyśmienita. Były tańce, wygłupy,
śpiewanie kolęd, dziwne i trudne pytania oraz oczywiście słodkie prezenciki dla
najmłodszych od św. Mikołaja. Łzy przeplatały się z radością. Wszystko
oczywiście zostało uwiecznione na pamiątkowych zdjęciach.
Te spotkania z najmłodszymi uczą, że warto być dobrym i robić ,,coś” dla
innych bezinteresownie. Nasi chłopacy doskonale o tym wiedzą i zawsze
chętnie współpracują z przedszkolakami, którzy dostarczają im wiele radości i
wzruszeń. W role pomocników świętego Mikołaja wcielili się wychowankowie:
Łukasz Garstka, Patryk Kosowski i Adrian Przybylski. Za dobrą postawę nasi
wychowankowie otrzymali drobne upominki i dyplomy od pań przedszkolanek.
Chłopacy już nie mogą się doczekać kolejnego spotkania z maluchami.
Daniel Wypych
3.

PRZECIWKO AGRESJI". Akcja ta polega na propagowaniu wśród
wychowanków idei olimpijskich oraz przeprowadzaniu dla nich
zawodów na ergonometrach.
Na spotkanie poza wychowankami i pracownikami naszej placówki
przybyli także goście, między innymi burmistrz Szubina pan Ignacy
Pogodziński oraz delegacje z kilku szubińskich szkół.
W pierwszej części spotkania Pan Broniewski przybliżył zebranym
historię występów polskich sportowców w igrzyskach olimpijskich.
Szczególnie akcentował to, że tylko upór i ambicja pozwala osiągać
sukcesy i to nie tylko w sporcie ale i w codziennym życiu. Jego opowieść
przeplatana była fragmentami filmowymi i była naprawdę bardzo
interesująca. Drugą
część
spotkania stanowiły zawody na
ergonometrach. Była to wewnętrzna kwalifikacja do ogólnopolskiego
finału, w którym udział wezmą najlepsze pary z wszystkich placówek w
kraju. W zawodach uczestniczyli niemal wszyscy wychowankowie
naszego zakładu. Jako, że do tej pory nie mieli oni możliwości
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sprawdzenia się w takiej rywalizacji początki przynajmniej dla
niektórych były trudne i często lądowali na parkiecie. Z każdym
występem wychowankowie nabierali większej wprawy i zawody były
coraz ciekawsze. Każdy z uczestników miał możliwość poprawienia
swojego rezultatu i niektórzy mimo dużego zmęczenia z tej opcji
skorzystali. W efekcie najlepszym wioślarzem w naszej placówce okazał
się Paweł Borowiec, który dystans 500m pokonał w czasie 1,37min.
Jego partnerem w finałowych zawodach będzie Rafał Szulik, który
uzyskał czas o dwie sekundy gorszy. Kolejne miejsca W czołowej,
nagradzanej ósemce zajęli Cyprian Szczutkowski, Dawid Kondziela,
Tobiasz Kowalik, Kamil Kreft, Piotr Tadrzak i Rafał Rogoś .Spotkanie
wychowankom i pracownikom dostarczyło wielu niezapomnianych
wrażeń a nasz gość okazał się wspaniałą osobowością. Na koniec w
imieniu wszystkich naszych podopiecznych podziękowania i wiązankę
kwiatów naszemu olimpijczykowi przekazał Cyprian Szczutkowski.
Całość trwała cztery godziny a minęła nam jak krótka chwila.
Warto było ją przeżyć.

Arkadiusz Siuchniński

13 grudnia 2010 roku zakończyła się pierwsza runda rozgrywek II
ligi w halową piłkę nożną ,,SZLIPIHA’’. Nasza drużyna MOAS na
półmetku rozgrywek zajęła III miejsce, tracąc do lidera rozgrywek 1
punkt i mając tyle samo punktów co drużyna znajdująca się na drugim
miejscu ( przegraliśmy z nimi bezpośredni pojedynek).
W tym roku postanowiliśmy zgłosić drużynę MOAS składającą się z
pracowników placówki oraz wychowanków. Na początku rozgrywek
musieliśmy zapłacić tzw. ,,frycowe” i ponieśliśmy dwie porażki jednak z
każdym kolejnym meczem nasza drużyna grała coraz lepiej i zaczęliśmy
odnosić zwycięstwa. Po drodze zremisowaliśmy jeszcze jedno spotkanie
z aktualnym liderem rozgrywek.
Strzelcami bramek dla naszej
drużyny w I rundzie byli:
Tomasz Staroń i Sebastian
Kozanecki, którzy zdobyli po 9
bramek, Daniel Wypych strzelec
8 bramek, Tomasz Kaszewski
strzelec 3 bramek i Dawid
Kowalski strzelec 2 bramek.
Wspaniałymi interwencjami
bramkarskimi popisywał się
Mariusz Rzadkiewicz oraz w
dwóch
meczach
Dawid
Kowalski.
Skład
naszej
drużyny:
Mariusz Rzadkiewicz, Wojciech Wypych, Tomasz Kaszewski,
Mieczysław Luchowski, Tomasz Staroń, Daniel Wypych, Dawid
Kondziela, Krzysztof Chmala, Dawid Kowalski, Franek Górski,
Sebastian Kozanecki, Adrian Przybylski, Łukasz Stokłosa, Patryk
Kosowski. Postawę naszej drużyny po I rundzie należy uznać za bardzo
dobrą. Miejmy nadzieję, że na koniec rozgrywek będziemy mieli jeszcze
więcej powodów do radości, ale póki co należy pamiętać, że nie wynik
jest najważniejszy a dobra atmosfera, integracja i mile spędzony czas.
Daniel Wypych
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III ZIMOWY RAJD ZIMOWY czyli jak
pokonaliśmy własną słabość…
W mroźny i
śnieżny
poranek
wyruszyliśmy naszym
białym
pojazdem
ponad 35 km od naszej
placówki
do
malowniczej
miejscowości Wójcin
położonej pomiędzy
jeziorami(
były
zamarznięte).
Tam
zaplanowaliśmy sobie start do naszego kolejnego wypadu
turystycznego. Trasa wiodła wzdłuż jeziora Ostrowieckiego, j.
Foluskiego do miejscowości Chomiąża Szlachecka i następnie
mijając j. Oćwieckie do ośrodka wypoczynkowego Aura
Piastowska. Wyprawa przebiegała w miłej i radosnej
atmosferze które nie zmąciły nawet snieżyca, zapadający się
pod nogami śnieg a nawet chwilowe zagubienie drogi( nawet
GPS nie wiedział gdzie jesteśmy). Szczęśliwie na koniec trasy
czekał na nas ogień w kominku, smaczny żurek, gorąca
herbata z cytryną oraz coś bez czego nie może odbyć się
prawdziwy rajd zimowy czyli po dwie kiełbasy na głowę z
ogniska( smakowały wspaniale). Zmęczeni, ale pełni wrażeń
wracaliśmy już o zmroku do naszej ukochanej placówki. W III
zimowym rajdzie brali udział A. Rybczyński, R. Szulik, D.
Rybicki, R. Rogoziński, P. Kosowski, Ł. Stokłosa, M.
Lipowski, Ł. Kujawa oraz A Przybylski.

Dnia 3 grudnia 2010r. gościliśmy w naszej placówce dzieci z klas I
b i II a z Zespołu Szkół w Szubinie. Uczniowie brali udział w turnieju
sportowym pn. „Mikołajkowe
igraszki” przygotowanym przez
nauczycielki obu klas panią Alinę
Rzadkiewicz i Beatę Witkowską
oraz wychowawcę p. Mariusza
Rzadkiewicza i wychowanków:
Tobiasza
Kowalika,
Piotra
Tadrzaka,
Cypriana
Szczutkowskiego i Radosława
Rogozińskiego. Dzieci mogły spróbować swoich sił i sprawdzić
umiejętności podczas gier i zabaw ruchowych. Na zakończenie wszyscy
uczestnicy otrzymali słodycze od Mikołaja i stanęli do pamiątkowego
zdjęcia.
M. Rzadkiewicz
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Szlak wytyczali wychowawcy Ł. Uciński oraz T. Półtorak
7.

8.

