ROZGRYWKI O PUCHAR DYREKTORA W ROKU
SZKOLNYM 2012/13

DWUMIESIĘCZNIK MŁODZIEŻOWEGO OŚRODKA ADAPTACJI
SPOŁECZNEJ W SZUBINIE

W dniu 11.09 nasi chłopcy w
składzie J. Majewski, R. Jadczak, T.
Twardowski oraz M. Wypych pod opieką T.
Staronia oraz T. Półtoraka udali się wraz z
naszymi kajakami nad j. Wąsoskie. po
rozładowaniu sprzętu oraz jego zwodowaniu
powitaliśmy 20 -osobowa grupę uczniów z
Gimnazjum nr.1 w Szubinie pod opieką Doroty Mazurek i Adama
Adamczewskiego. Mieliśmy przyjemność poprowadzić już któreś z
kolei szkolenie kajakowe w ramach wolontariatu pomiędzy naszymi
placówkami
Zajęcia objęły część teoretyczną i praktyczną. Wykład
teoretyczny zawierał podstawowe informacje dotyczące historii
kajakarstwo oraz sprzętu i odzieży potrzebnej podczas wypraw
kajakowych. Zajęcia na wodzie były skierowane na techniki pływania
kajakiem. Podczas części praktycznej dużą pomocą słuzyli nasi
wychowankowie którzy pomagali w wsiadaniu do kajaków. na koniec
szkolenia odbyły sie zawody kajakowe w których pierwsze miejsce
zajęła osada mieszana z R. Jadczakiem
Szkolenie zostało ocenione przez uczestników jako bardzo
atrakcyjna forma rekreacji ruchowej i w przyszłości Gimnazjum wraz z
Zakładem Poprawczym wspólnie zorganizują podobne zajęcia.
Tomasz Półtorak, Tomasz Staroń
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„Ruch to zdrowie” przedszkolak o tym wie
ZLOT "NIEPRZETARTEGO SZLAKU”
W FUNCE
W dniach 21 – 26 września 2013 roku
w Harcerskim Centrum Edukacji Ekologicznej
w Funce odbył się 47 Zlot Drużyn Harcerskich "Nieprzetartego Szlaku"
Kujawsko-Pomorskiej Chorągwi ZHP.

4 października 2013 r. w naszej placówce gościliśmy dzieci 4
i 5- letnie z grup Pszczółki i Smerfy, uczęszczające do
Samorządowego Przedszkola nr 2 w Szubinie. Dzieci podczas
zabaw sportowych realizowanych w ramach programu „Ruch
to zdrowie” mogły skorzystać z bazy placówki, rozwijając
zwinność, koordynację i wytrzymałość fizyczną. Zadbaliśmy
o to, aby najmłodsi mieli uatrakcyjniony pobyt w przedszkolu.
Wszystkie zabawy i ćwiczenia wzmacniał nasz doping i
motywacja.
Dopilnowaliśmy, aby każde zadanie było
wykonane z dużą precyzją i zaangażowaniem. Nagrodą za
udział w konkurencjach były przejażdżki rydwanami, które
wymagały dużego nakładu naszych sił. Zrobiliśmy jednak
wszystko, aby wywiązać się na równie najwyższym poziomie
jak dzieci podczas wykonywanych ćwiczeń. Dla nich byliśmy
bowiem bohaterami. 
Łukasz Uciński
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Spotkanie w Funce
zawsze budzi wiele emocji
zwłaszcza
dla
tych
uczestników, którzy po raz
pierwszy uczestniczą w Zlocie.
Ciekawość tego co się wydarzy
jest ogromna. Rzeczywistość
potwierdza to czego każdy
oczekuje. Jest po prostu fajnie,
a gdy trzeba wyjeżdżać, to
okazuje się, że wszystko minęło
za szybko
Przez cały pobyt
wszyscy
uczestnicy
korzystali z bogatej oferty
HCEE w Funce. Wśród
atrakcji, wszystkich form
edukacji
ekologicznej
wymienić
należy
chociażby:
warsztaty
ceramiczne,
zajęcia
terenowe z ornitologii, czy
wreszcie
własnoręczne
wykonywanie ozdób z wikliny. Oprócz tego opiekunowie zorganizowali
również karaoke, wspólne ognisko i projekcję filmu panoramicznego,
pełnometrażowego wyświetlanego na starej aparaturze kinowej. Dużym
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wyzwaniem i atrakcją było pływanie na łodziach typu ,,DZ”. Uczestnicy
mogli skorzystać z kąpieli w Parku Wodnym w Chojnicach. Kolejną
atrakcją, jaką zafundowano podczas zlotu, były "Ekonomiczne Gry
Uliczne", których głównym pomysłodawcą był Narodowy Bank Polski.
Tutaj wszyscy uczyli się rozpoznawać waluty zarówno polskie, jak i
europejskie.
Tradycyjnie odbyły się zajęcia z ratownictwa przed medycznego i
udzielania pierwszej pomocy, prowadzone przez przedstawicieli
Harcerskiego Patrolu Ratowniczego oraz zajęcia z łączności prowadzone
przez Harcerski Klub Łączności „Emiter”.
Najważniejsza podczas całego przedsięwzięcia była walka ze
swoimi słabościami, wspólna zabawa, integracja, niezapomnianie chwile.
Na twarzach wszystkich uczestników tegorocznego zlotu gościł uśmiech.
Nad całością tego co się zdarzyło lub miało się zdarzyć czuwali
jak zwykle nasi wychowawcy Roman Kociałkowski i Mariusz
Rzadkiewicz. Dodatkową
atrakcją była podróż do
Funki, a właściwie to co
po drodze zobaczyliśmy.
Niewątpliwie perłą jest
Akwedukt w Fojutowie
największa tego typu
budowla w Europie. Po
remoncie prezentuje się
naprawdę
okazale.
Wrażeń wiele, jest co
wspominać i opowiadać.
Mamy adresy i numery
telefonów do koleżanek, niebawem umówimy się na spotkanie, kolejny
Zlot już blisko.

Mariusz Rzadkiewicz, Roman Kociałkowski
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Szubina.

Pod

W dniu 09.11.2013 roku
na pomoście Tarpana
Mrocza zaprezentowali się
zawodnicy
–
reprezentanci
zamiejscowej filii klubu
z Mroczy. Kto to jest ? To
podopieczni
Zakładu
Poprawczego MOAS z
opieką Karola Roj, wychowankowie
szubińskiego MOAS-u poprzez
sport ciężarowy starają się zerwać
ze złymi nawykami, zrealizować
swoje pasje i odnaleźć swoją nową
drogę życiową. Nie ukrywają też,
że tym, który ich zainspirował
jest...
Adrian
Zieliński.

O współpracy pomiędzy klubem, a zakładem z Szubina
rozmawialiśmy już od jakiegoś czasu - Inicjatywa wyszła ze
strony Szubina. Doszło do konkretnych uzgodnień, na mocy
których został przekazany do MOAS-u sprzęt. Obecnie
chłopacy z Szubina przyjeżdżają, do Mroczy raz w tygodniu.
Tu są prowadzone wspólne treningi ogólnorozwojowe i
specjalistyczne oraz konsultacje, podczas których ustalane są
plany treningów.
Karol Roj
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Dzień Edukacji Narodowej
Dzień Edukacji Narodowej był okazją do spotkania się
całej społeczności naszej placówki i uczczenia oraz
podkreślenia ważności tego święta. Uroczystość rozpoczęto
częścią oficjalną, podczas
której głos zabrał Dyrektor
placówki pan Wiesław
Guziński. W dalszej części

spotkania ujawniły się talenty
aktorsko-kabaretowe
naszych
podopiecznych.
W
humorystyczny występ wychowanków zaangażował się
wychowawca pan Arkadiusz
Siuchniński, a o oprawę
muzyczno-plastyczną
zadbała pani Michalina
Kontowicz.
Na
zakończenie
uroczystości
pracownicy
zostali obdarowani rękodziełem
artystycznym naszych
wychowanków.
Joanna Stefaniak- Szmyt
Mieczysław Luchowski

W maju 2013 wychowankowie naszej placówki pod opieką Adama
Kulczyka i Pawła Marchwińskiego przeprowadzili gry i zabawy dla młodzieży
uczęszczającej do Szkoły Specjalnej w Szubinie. Poniżej fotoreportaż z
imprezy.
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