DWUMIESIĘCZNIK MŁODZIEŻOWEGO OŚRODKA ADAPTACJI
SPOŁECZNEJ W SZUBINIE

„10 lat świetlnych” –
tak
o
10
latach
przynależności Polski do
Unii Europejskiej mówi
hasło rządowego spotu.
Nadarzyła się okazja, aby podsumować ten czas i ocenić korzyści
płynące z polskiego członkostwa w Unii. W różnych miejscach w Polsce
obchodziło się ten jubileusz już od 29. kwietnia, choć przypada 1.maja.
We wtorek na szubińskim Rynku spotkali się uczestnicy
szkolnych kół europejskich działających na terenie miasta lub miłośnicy
Zjednoczonej Europy. Wszyscy wyruszyli spod swoich placówek w
uroczystym przemarszu. Po powitaniu przez Burmistrza Szubina oraz
władze powiatowe oraz wspólnym odśpiewaniu hymnów: narodowego i
UE, odbyła się część artystyczna uroczystości, do której przyczynili się
nauczyciele i uczniowie lokalnych szkół i przedszkola. Spotkanie było
również okazją do wymiany doświadczeń między uczestnikami kół
europejskich.

Joanna Stefaniak- Szmyt
1.

W dniu 27.03.2014 wychowankowie naszej placówki
wzięli udział w spotkaniu z piłkarzami Zawiszy Bydgoszcz
zorganizowanym w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w
Szubinie. Gośćmi spotkania byli: Andre Micael, Bernardo
Vasconcelos, Jorge Kadu i Piotr Petasz.

Mieczysław Luchowski
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Dnia
04.04.2014 roku pod opieką wychowawcy
Karola Roj udaliśmy się do Wrocławia. W
mieście tym została zorganizowana kolejna
edycja
cyklu
imprez
integracyjnorekreacyjnych
zorganizowanych
przez
Ministerstwo Sprawiedliwości pod nazwą
„Wizerunek na start”.W hali wrocławskiego
AWF-u rywalizowaliśmy z wychowankami
innych placówek z całej Polski i młodzieżą
miejscowych szkół.
Braliśmy udział w konkurencjach zespołowych takich jak: skaczące rury,
chodzące szarfy. Mieliśmy możliwość, również sprawdzić swoje
indywidualne
umiejętności
w
następujących
konkurencjach: rzut do
kosza, strzał na bramkę,
tor przeszkód. Całą
imprezę
prowadził
brązowy
medalista
igrzysk olimpijskich w
Barcelonie – wioślarz
Kajetan Broniewski, a
gościem specjalnym był
skoczek
wzwyż,
brązowy i srebrny medalista igrzysk olimpijskich Artur Partyka. Naszą
placówkę reprezentowali: Grzegorz Hamulczuk, Artur Bartłomiejczyk,
Jakub Majewski, Robert Pawlikowski, Krzysztof Jabłoński, Marcin
Matelski i Rafał Rogoś.
Robert Pawlikowski z gr IV

Od 25 kwietnia 2014 r. w Rejonowej Bibliotece Publicznej w
Szubinie można oglądać
kolejną wystawę
fotograficzną członków i
sympatyków grupy Flesz,
pt. „Oblicza
Wiary„. Wystawa ta
powstała z okazji
kanonizacji Jana Pawła II
i Jana XXIII. Na
wystawie można zobaczyć
prace: Iwony Dudek,
Tomasza Leśniewskiego, Romana Nawrockiego, Marka Nikodema,
Natalii Jaroszewskiej,
Anny Wrona,
Mirosława
Rzeszowskiego i
Małgorzaty Staszak . 9
maja 2014 r. wystawę
zwiedzali członkowie
koła fotograficznego
działającego przy
Zakładzie Poprawczym
w Szubinie wraz z
opiekunami Mieczysławem Luchowskim i Andrzejem Schmid

Mieczysław Luchowski
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ZAWODY STRONG MAN

Zakładowy konkurs karaoke
16 kwietnia odbyła się IX edycja zakładowego konkurs karaoke .
Prowadzącym jak i organizatorem był jak co roku wychowawca
Arkadiusz Siuchniński. W tym roku w konkursie udział wzięło siedmiu
wychowanków. Prezentowane przez nich utwory były bardzo różnorodne
(od disco-polo do hip-hopu) a dla większości uczestników liczyła się
przede wszystkim dobra zabawa. Występom przysłuchiwało się jury pod
przewodnictwem pani Agnieszki Depka. W składzie jury znaleźli się też
pani Agata Tarczałowicz , pan
Roman
Kociałkowski
i
przedstawiciel
wychowanków
Grzegorz
Hamulczuk.
Po
wysłuchaniu
wszystkich
wykonawców jury przystąpiło do
obrad natomiast publiczność
miała okazję do sprawdzenia
swoich sił w konkursie pt. Czy
znasz polskie seriale. W tej
rywalizacji najlepsze okazały się grupa II i I . Następnie jury
przedstawiło wyniki swoich obrad.
I miejsce zajął Mateusz
Gronowski (After Party – „Bujaj się”) II miejsce przepadło Jakubowi
Rogalskiemu (Wilki
„Nie stało się nic” ) a trzecie Jakubowi
Majewskiemu (Enej
„Symetryczno-liryczna”). Laureaci otrzymali
drobne upominki i dyplomy a dla grup najlepszych w konkursie
muzycznym znalazły się skromne niespodzianki. Zainteresowanie
imprezą oraz liczba uczestników świadczą o tym że mimo niepokojów
organizatora, śpiewanie w naszej placówce cieszy się nadal dużą
popularnością i z powodzeniem można przygotowywać się do X
jubileuszowej imprezy.

Damian Rybicki z gr. 4
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24 kwietnia, tuż po godzinie 10.30 na terenie Zakładu Poprawczego w
Trzemesznie, rozegrano III Amatorskie Mistrzostwa Strong Man
Wychowanków Zakładów Poprawczych i Schronisk
dla Nieletnich. Organizatorem i pomysłodawcą
turnieju od samego początku
jest
były
gnieźnieński Strong Man Przemysław Budziszewski
(Kaban),
obecnie
wychowawca młodzieży tegoż zakładu. Jak w
poprzednich edycjach tak i w tegorocznym nie mogło zabraknąć zaproszonych
gości, wśród których byli: Lubomir Libacki pierwszy Mistrz Polski Strong Man, mieszkaniec
Gdańska, reprezentant Polski, z Gniezna
byli: Karolina Koszela – dziewięciokrotna
Mistrzyni Polski w boksie amatorskim, Mistrzyni
Polski w kick boxingu, Artur Walczak – strong
man, który wspólnie z Lubomirem Libackim
sędziowali zawody oraz Przemysław
Budziszewski koordynator i prowadzący
zawody. Do grona zaproszonych gości
zaliczyć
należy
również
Macieja
Domińczaka z Głogowa, trenera Kadry
narodowej juniorów K1, reprezentanta
Polski oraz Medalisty MŚ i Europy w K1,
który pojawił się wspólnie ze swoimi
dwoma uczniami: Mariuszem Lach i
Labrygx Denis. Denis występował również
w roli byłego wychowanka ZP w Głogowie - obecnie mający tytuł Mistrza
Polski Juniorów w K1. Ta trójka w przerwie między zawodami dali pokaz walk
K1. Uroczystego otwarcia zawodów dokonał Burmistrz Miasta Trzemeszna –
Krzysztof Dereziński oraz Dyrektor Zakładu Poprawczego - Grzegorz
Grzegorek. W turnieju udział wzięło dwunastu zawodników z: Szubina,
Głogowa, Koszalina, Poznania oraz z Trzemeszna, którzy startowali w sześciu
konkurencjach. Naszą placówkę reprezentowali Grzegorz Hamulczuk oraz
Michał Janik. W końcowej klasyfikacji Grzegorz zajął 10 miejsce. Natomiast
Michał Janik nawiązał bardzo równorzędną walkę z reprezentantem gospodarzy
i ostatecznie zajął II miejsce.
Krzysztof Jabłoński z gr. 3
6.

Wykorzystując krótka przerwę w rozgrywkach tenisowej I ligi
wychowawca Arkadiusz Siuchniński zaprosił do naszej placówki
tenisistów drużyny Gwiazdy
Zooleszcz Bydgoszcz.
Na
spotkanie przybyli
kapitan
zespołu Zbigniew Leszczyński i
zawodnik
Damian
Forjas.
Drużyna ta zajmuje aktualnie I
miejsce w I lidze tenisa
stołowego i walczy o wejście do
super ligi. Zawodnicy najpierw
zaprezentowali się
w grze
pokazowej, potem wtajemniczali słuchaczy w różne tajniki gry. Była tez
możliwość spróbowania
swoich
sił
z
utytułowanymi
rywalami.
Wychowankow ie mogli
się
dowiedzieć
o
różnych niuansach tej
dyscypliny a szczególne
zainteresowanie
wzbudziły
kwestie
sprzętowe.
Goście
odpowiadali tez
na
różne pytania dotyczące tej dyscypliny sportu a każdy wychowanek
został przez nich obdarowany kalendarzem z wizerunkiem zespołu. Po
spotkaniu wychowankowie nie ukrywali, że spotkanie wzbudziło ich
zainteresowanie tą dyscypliną sportu.

Zebranie sprawozdawcze
UKS „MOASEK”
Dnia

28.03.2014

odbyło

się kolejne zebranie
sprawozdawcze
z
działalności
klubu
sportowego działającego
przy naszej placówce. Po
wysłuchaniu wszystkich
wystąpień
członkowie
klubu
udzielili
absolutorium zarządowi
klubu, który przez ten
rok
działał
w
następującym składzie: Karol Roj – prezes; Mariusz
Rzadkiewicz – wice prezes;
Wojciech Wypych – skarbnik;
Tomasz Staroń – sekretarz,
Tomasz Kaszewski – członek.

Krzysztof Jabłoński z gr. 3

Sebastian Kozanecki z gr. 2

7.

8.

GRALIŚMY DLA JULKI
Już po raz trzeci na Hali Widowiskowo- Sportowej w Szubinie odbył
się Turniej Charytatywny „Gramy dla Julki”. Julka – mieszkanka pobliskiej
wsi cierpi na porażenie mózgowe czterokończynowe i padaczkę lekoodporną.
W
zawodach
rywalizowali piłkarze z
regionu, stawiło się
dziewięć
drużyn:
Płonące
Strzelby
Kcynia, Deko Trade
Dziewierzewo, Gazeta
Wyborcza Bydgoszcz,
LZS
Gąsawa,
A.S.
Kuantom
Szubin,
Komenda Wojewódzka
Policji Bydgoszcz, DaroPomoc Drogowa Szubin,
Oldboys Szubin oraz nasza MOAS Szubin. Reprezentantami naszej placówki
byli: Artur Bartłomiejczyk, Sebastian Kozanecki, Grzegorz Hamulczuk,
Damian Rybicki, Tomasz Twardowski, Kacper Oleszek, Patryk Nawalaniec,
Marcin Matelski, Rafał Rogoś oraz Daniel Wypych z Łukaszem Ucińskim opiekunowie. Nasza drużyna w fazie grupowej z meczu na mecz grała coraz
lepiej, duży wkład na wyniki drużyny miał Sebastian, który strzelił 6 bramek w
czterech meczach, chociaż nikomu nie brakło ambicji oraz woli walki.
Ostatecznie udało się awansować do ćwierćfinału.
W ćwierćfinałach trafiliśmy na doświadczoną drużynę Oldboy’s
Szubin, gdzie po wyrównanej walce mecz zakończył się remisem. A w rzutach
karnych przegraliśmy jedną bramką, a tym samym pożegnaliśmy się z
turniejem.
W przerwie meczu zawodnicy oraz publiczność mogli posilić się
przygotowanymi słodkościami oraz wziąć udział w licytacji sportowych
koszulek, piłek oraz wielu innych gadżetów. Piłkarze oraz kibice okazali
wielkie serce, łącznie ze wszystkich licytacji zebrano ponad 2400 złotych.
Nasza drużyna również włączyła się do licytacji na tak szczytny cel.
Wylicytowaliśmy piłkę nożną Adidas Brazuca oraz koszulkę FC Barcelony.
Zebrane pieniądze rodzice przeznaczą na nowy wózek rehabilitacyjny. My
natomiast cieszymy się, że mogliśmy pomóc Julce, która razem z rodzicami
kibicowała tego dnia wszystkim zawodnikom.
Rafał Rogoś z gr. 4
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Jak co roku z okazji
Święta Kobiet odbyła się w naszej
placówce
okolicznościowa
impreza.
Wychowankowie pod
kierownictwem
wychowawcy
Arkadiusza
Siuchnińskiego
zaprezentowali
specjalny
program
artystyczny. W tym
roku wypełnił go
bardzo zróżnicowany materiał ( od skeczy po poezję). Naszym paniom
do gustu najbardziej przypadł skecz „Sąd”, w
którym w roli policjanta zaprezentował się
wyjątkowo wychowawca Siuchniński a w roli
oskarżonej ”bogu ducha winna” pani Donata.
Duże wrażenie zrobiły też nasze zakładowe
„jarzębinki”w osobach S. Kozaneckiego i R.
Rogosia. Poszczególne występy przeplatane
były piosenkami zespołu pod kierownictwem
pani Michaliny Kontowicz. Całość zakończona
została życzeniami, które w imieniu
wszystkich wychowanków złożył paniom
Rafał Rogoś. Każda z pań obdarowana została
drobnym upominkiem a do życzeń przyłączył się również pan
Dyrektor. Kolejna impreza z tej okazji już za rok ale my bądźmy mili dla
naszych pań zawsze.

Damian Rybicki z gr. IV
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SPRAWOZDANIE Z ZAJĘĆ OTWARTYCH Z UDZIAŁEM
DZIECI Z PRZEDSZKOLA NR 3 W SZUBINIE.

X Gminny Festyn dla przedszkolaków
„ Mamo, tato baw się z nami”
Już po raz 10 odbył się Gminny Festyn Sportowy „Mamo, tato
baw się z nami”. Tym razem impreza odbywała się w Hali
Widowiskowo-Sportowej przy Szkole Podstawowej nr 1. Organizatorem
było Samorządowe Przedszkole nr 2 w Szubinie wraz z Szubińskim
Domem Kultury. Zaprosili do
zabawy
wszystkie
przedszkola
i
odziały
przedszkolne
w
gminie
Szubin.
W
sportowych
zmaganiach
udział
wzięli: Samorządowe
Przedszkole
nr
3
Szubin, Oddziały
Przedszkolne z : Turu,
Kowalewa, Chomętowa, Królikowa oraz oddział „O” przy SP nr 1 w
Szubinie. Mariusz Piotrkowski zastępca burmistrza Szubina rozpoczął
X festyn życząc wszystkim udanej zabawy.
Do sportowej rywalizacji wprowadziła wszystkich gimnastyczną
rozgrzewką Małgorzata Jaroch. W imprezie pomagali także
wychowawcy MOAS – A. Kulczyk, P. Marchwiński, którzy pełnili rolę
sędziów oraz wychowankowie, których zadaniem było dbanie o sprzęt,
pomoc dzieciom i rodzicom przy konkurencjach. Organizatorzy zadbali o
to, aby dzieci i dorośli mogli wspólnie, aktywnie, spędzić czas
wolny. Pani dyrektor Samorządowego Przedszkola nr 2, Irena
Mastalerz podziękowała wszystkim przybyłym gościom za udział w X
festynie sportowym. Organizatorzy zadbali o nagrodzenie uczestników.
Każda placówka otrzymała dyplom, pamiątkowy puchar, a każdy mały
sportowiec wrócił do domu z medalem na szyi.

W dniu 19.12.2013 na
dziale stolarskim w ramach
współpracy ze środowiskiem
lokalnym odbyły się zajęcia
otwarte dla dzieci z przedszkola
nr 3 w Szubinie. Tematem zajęć
było „Wykonywanie ozdób
świątecznych”. Na początku zajęć
przybliżony został dzieciom
zawód stolarza oraz narzędzia i
urządzenia które są na wyposażeniu stolarni. Dzieci chętnie
uczestniczyły w instruktażu zadając pytania
i oglądając przygotowane eksponaty.
Następnie dzieci zajęły się wykonywaniem
ozdób świątecznych w postaci choinek,
które dekorowały według własnego gustu.
W napotkanych trudnościach dzieciom
pomagali nasi wychowankowie, którzy
godnie reprezentowali naszą placówkę. Na zakończenie zajęć dzieci
otrzymały upominki w postaci karmnika, samochodzika i żyrafy z
drewna oraz zostały zaproszone na następne zajęcia tego typu.

Organizatorzy zajęć: Tomasz Kmieć i Jacek Duda
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Adam Kulczyk
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