DWUMIESIĘCZNIK MŁODZIEŻOWEGO OŚRODKA ADAPTACJI
SPOŁECZNEJ W SZUBINIE

Jak co roku nasza drużyna bierze udział w rozgrywkach dla
pracowników Zakładów Poprawczych. W tym roku gospodarzem
finałów jest Schronisko dla Nieletnich w Szczecinie. Mecze zostaną
rozegrane w Rewalu w dniach 24-25 kwiecień 2004.

Fot.T.Kaszewski

Organizatorzy WOŚP w ZP-MOAS
Już po raz drugi wychowankowie naszej placówki włączyli się do organizacji
WOŚP w Szubinie. Z tej okazji 11 stycznia 2004 zorganizowaliśmy festyn sportoworekreacyjny dla dzieci i młodzieży szubińskiej. Wychowankowie przeprowadzili wiele
ciekawych zabaw m.in. suche wędkowanie, tor przeszkód, rzut do kubła, rzut do
minikosza, unihok, kręgle, tenis stołowy, piłkarzyki stołowe. Największą atrakcją
okazał się konkurs chodzenia na szczudłach, w którym główną nagrodą była piłka do
koszykówki-ufundowana przez zarząd UKS MOASEK. Otrzymał ją Piotr Klępka,
wychowanek grupy samokontroli.
Oprawę muzyczną zapewnił pan Wojciech Kasprzak – pracownik naszej
placówki. Każde dziecko przystępując do festynu otrzymywało kartę uczestnika, którą
po zaliczeniu wszystkich konkurencji wrzucało do specjalnej urny. Na końcu zabawy
rozlosowane były nagrody rzeczowe ufundowane przez Szubiński Dom Kultury. Każde
dziecko otrzymało drobny upominek. Podczas festynu dzieci zabawiał Święty Mikołaj,
który rozdawał słodycze. Impreza ta na stałe zagościła w harmonogramie naszej
placówki.
Tomasz Kaszewski

1.

Finały poprzedziły gry eliminacyjne. Nasza drużyna wylosowała
Moas Koszalin. W dniu 02.02.04 rozegraliśmy spotkanie wyjazdowe,
które wygraliśmy 8-3. Wynik ten jest dobrym prognostykiem przed
finałami, ponieważ drużyna z Koszalina zawsze zaliczana była do
faworytów rozgrywek. Mamy nadzieję, że powtórzymy sukces z 2000
roku z Pszczyny, skąd wróciliśmy z pięknym pucharem za zdobycie
tytułu Mistrza Polski.
Tomasz Kaszewski

2.

Moje dzieciństwo zostało przekreślone w wieku ośmiu
lat, gdyż zostałem umieszczony w pogotowiu opiekuńczowychowawczym. Następnym był ośrodek szkolnowychowawczy. Częste ucieczki z wychowka zmusiły mnie do
popełniania kradzieży. Gdy ukończyłem 13-sty rok życia
umieszczono mnie w schronisku dla nieletnich. Dawano mi
dwa razy szansę, ale jej nie wykorzystałem. Po trzecim
umieszczeniu w schronisku wyrokiem był zakład poprawczy.
Szesnaście miesięcy bez środowiska, w którym przebywałem
dało mi dużo do myślenia.
Postanowiłem skończyć z dawnym trybem życia i
wreszcie wydorośleć. W Moasie, w którym przebywam są do
tego dobre warunki. Zrobiłem zawód skończyłem szkołę i chcę
jak najszybciej wrócić do rodziny. Często marzę o założeniu
własnej rodziny, takiej która nigdy nie zostanie rozdzielona.
Moje dzieci będą miały dłuższe dzieciństwo.
Wydaje mi się, że w życiu wszystkich ludzi na tym
świecie powinna być miłość i ciepło rodzinne. Ja coś o tym
wiem przecież zostało mi to zabrane. Teraz gdy już to
doświadczyłem postanowiłem odzyskać to co straciłem w
dzieciństwie.
W końcu zrozumiałem, że nie wolno nam się nigdy
poddawać złemu losowi. Ja się nie poddam dotąd, aż się nie
spełnią moje marzenia.
Rafał Trzosowski z gr. I

Na zaproszenie zawodników naszego UKS MOASEK do naszej placówki
przyjechała drużyna UKS Łabiszynianka pod opieką pana Stefana Kryszaka. Był to
rewanż za przegrane spotkanie w listopadzie 2003 r.
Rozegrano 16 meczów systemem każdy z każdym. Niestety przegraliśmy 5-11,
ale zdobyliśmy nowe doświadczenia sportowe. Mecz był też kolejną okazją do
zapoznania się z przepisami gry w „8”.
Drużynę Moaska reprezentowali:
1. Piotr Pachuta – zdobywca 2 punktów.
2. Waldemar Niezgoda – 2 pkt.
3. Paweł Czeszejko – 1 pkt.
4. Karol Paszkiewicz – 0 pkt.
W marcu odbędzie się mecz tenisa stołowego. Zawodnicy
naszego klubu będą mogli zweryfikować swoje umiejętności z młodzieżą z Łabiszyna.

Tomasz Kaszewski

********************************************************

Zima jak co roku komplikuje nam nasze plany i...
Gdy tylko zrobiło się zimno i spadł śnieg tak zaraz zabraliśmy się do pracy
usypaliśmy bandy ze śniegu i nasze boisko zamieniło się w lodowisko tyle, że bez
wody. Pierwsza woda poszła z sikawek panów strażaków, trzy pełne
beczkowozy zalały całą powierzchnię i czekaliśmy do rana na efekty.
Niestety rankiem okazało się, że woda nie zalała całej powierzchni, a na
dodatek swoim sposobem uciekła znaną tylko sobie dziurą. Poczynione
poprawki i kolejne warstwy wody doprowadziły do oczekiwanego efektu.
Na trzeci dzień można było pojeździć, a właściwie popróbować swoich
sił na łyżwach. Dla niektórych to sztuka całkiem łatwa, ale kilku z nas
musi jeszcze sporo potrenować. Liczyliśmy na długi pobyt zimy na
naszym lodowisku. Niestety ta kapryśna panna płata nam zawsze jakiegoś figla i .... po
dziesięciu dniach zamiast mrozu pojawiło się ciepło i nasze lodowisko spłynęło do
kanalizacji, a wraz z nim nasze marzenia o prawdziwym meczu hokejowym, który
planujemy od ubiegłego roku. Trudno nie poddamy się i mecz odłożymy do następnej
zimowej pory, a niebawem zemścimy się za te kaprysy i tej pani podziękujemy za
tegoroczne występy.

Roman Kociałkowski
3.

4.

Od kilku miesięcy na zajęciach sportowych w internacie
dominuje siatkówka. Swoje umiejętności doskonalimy grając w
Szubińskiej Amatorskiej Lidze Siatkówki. Aby bliżej zapoznać się z
zasadami sędziowania siatkówki grupa czwarta wyjechała do
Bydgoszczy na mecz pierwszej ligi kobiet pomiędzy Pałacem Bydgoszcz
a Stalą Bielsko Biała.
Zwróciliśmy uwagę na ilość przerw w spotkaniu i współpracę
sędziów liniowych z sędzią głównym. W przerwie meczu mogliśmy
podziwiać popisy dziewcząt dopingujących zespół bydgoski. Wyjazd na
mecz integruje grupę i jest zawsze nagrodą za dobre zachowanie
wychowanków.
Fot. T.Staroń

W lutym 29.02.04 rozegrano turniej koszykówki w ramach
rozgrywek o Puchar Dyrektora naszej placówki pomiędzy grupami w
internacie.
Końcowa klasyfikacja:
I miejsce zajęła grupa pierwsza.
II miejsce – grupa 4
III miejsce – grupa 2
IV miejsce - grupa 3
Najwięcej punktów w klasyfikacji króla strzelców zdobył Karol
Paszkiewicz z grupy 4.

Tomasz Staroń wychowawca gr. 4
Organizatorem turnieju był wychowawca grupy I pan Adam Kulczyk.
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
5.

6.

W dniu 15.02.04 wychowawca grupy pierwszej pan Maciej
Wiśniewski zorganizował turniej siatkówki pomiędzy grupami w
internacie. Dyscyplina ta jest bardzo popularna wśród wychowanków
naszej placówki. Mecze były bardzo wyrównane a o końcowej kolejności
decydowała ilość wygranych setów.

Adam Kulczyk

Od 1994 r. jestem organizatorem turystyki kajakowej dla
wychowanków naszego zakładu. Spływy kajakowe odbywamy głównie na
szlaku rzeki Gąsawki oraz Strugi Foluskiej.
Ponieważ chcemy aby to była prawdziwa szkoła życia
dla
naszych wychowanków, świadomie rezygnujemy z
przewozów kajaków transportem kołowym w miejsca
niedostępnych do przepłynięcia, a także płyniemy pod
prąd. Wydłużamy też znacznie trasę. Wodujemy
kajaki na Jezioro Wąsoskie k. Szubina. Po jego
przepłynięciu przenosimy kajaki przez drogę
Wąsosz- Chomętowo, aby osiągnąć J. Żędowskie (
wyjątkowa przejrzystość wody). Aby dostać się na
następne Jezioro Sobiejuskie wystarczy przenieść kajaki
przez śluzę. Po prawej stronie mijamy położony
neoklasyczny dwór Chłapkowskich z 1912 r. i wpływamy na
otoczone
w większości lasami J. Dobrylewskie. Odcinek Gąsawki
prowadzący do Jeziora Dużego Żnińskiego przy wysokim stanie wody jest do
przepłynięcia, choć wymaga przeniesienia kajaków. Od Jeziora Małego
Żnińskiego nasza trasa nie kończy się na J. Ostrowickim ale przez Jeziora
Kierzkowskie i Wolickie wpływamy na Noteć. Po około 1,5 h osiągamy most
łączący miejscowości Lubostroń i Załachowo. W tym momencie można zrobić
dłuższy postój i zwiedzić klasyczny zespół pałacowy w Lubostroniu. Jest
oczywiście możliwość kontynuacji spływu np. do Rynarzewa.
Sporą atrakcją na tej trasie jest możliwość przepłynięcia przez śluzy w
Łabiszynie oraz Antoniewie. Cała trasa z Wąsosza do Rynarzewa
(przypominająca literę O0 jest możliwa do przepłynięcia w 3-4 dni. Wymaga
jednak pewnej wprwy i doświadczenia. Bez wspomagania transportem
kołowym przestaje być rekreacyjną imprezą turystyczną, a nabiera cech rajdu
przetrwania.
Muszę dodać, że przez około 10-letni okres organizowania spływów
kajakowych na tych terenach na palcach jednej ręki mogę policzyć inne
napotkane spływy kajakowe, co świadczy na pewno o dziewiczym charakterze
opisanej trasy.

7.

Tomasz Półtorak wychowawca gr.3

Wyniki zawodów :
I miejsce – grypa 4
II miejsce – grupa 1
III miejsce – grupa 2
IV miejsce – grupa 3
Do najlepszych zawodników imprezy sędziowie zaliczyli Karola
Paszkiewicza z gr. 4 i Michała Kułaka z gr. 3.

Pan Wiśniewski wręcza dyplom kapitanowi drużyny z gr.II

8.

Bardzo zachęcam do uczestniczenia w zajęciach plastycznych, które
prowadzone są przez pana Henryka Wojtasa. Można nauczyć się tam różnych
technik
plastycznych
np.
wypalania
w
drewnie,
malowania. Są to zajęcia
pożyteczne jak i przyjemne.
Przy okazji można coś wykonać
na potrzeby własnej grupy
internatowej.
Chłopacy
uczęszczają na kółko aby
wykonać jakąś ozdobę dla
siebie. Ja ostatnio namalowałem
obraz dla mamy, który podaruję
jej z okazji Dnia Matki.
Jeśli ktoś ma chęci powinien skorzystać z tych zajęć. Tam nie są
potrzebne umiejętności tylko dobra wola, cierpliwość i wiara we własne
umiejętności. Zajęcia kółka odbywają się we wtorki i czwartki w godz. 16.30 –
18.30. Doceniamy ten czas, który pan Henryk nam poświęca. Serdecznie was
zapraszam.

Michał Korgul z gr.I
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Wyniki konkursu czystości w internacie w styczniu 2004:
I miejsce – Grupa 2
II miejsce – Grupa 4
II miejsce – Grupa 1
IV miejsce – Grupa samokontroli
V miejsce – Grupa 3
W lutym zwyciężyła Grupa I. W punktacji ogólnej były trzy drugie miejsca, które zajęły
Grupy III, IV, i samokontroli. Niestety triumfator poprzedniej edycji zajął V miejsce.
Wszystkim serdecznie gratuluję i wiem, że konkurs czystości dopinguje was do
wzorowego wykonywania podstawowych czynności porządkowych.

W najbliższym czasie wychowankowie naszej placówki
uczestniczyć będą w różnych imprezach.

Data
1. 08.03.04

Nazwa imprezy
Dzień Kobiet dla pań pracujących

Organizator
Grupa III pod
kierunkiem
w ZP MOAS Szubin
p.A.Siuchnińskiego
I Dzień wiosny - prezentacje
Grupa II pod kierunkiem
grup, skecze, kawały
p.R.Kociałkowskiego
Halowy turniej piłki nożnej Reprezentacja placówki
zaproszenie Komendy Policji Nakło
p.Daniel Wypych
Spotkania Teatralne-Meandry,Teatr Wychowankowie z Inowrocławia, Wychowankowie
p.R.Kociałkowski
Zebranie sprawozdawcze
p.T.Kaszewski
UKS Moasek
p.Karol Roj
Otwarte Mistrzostwa Szubina
p.T.Kaszewski
w bilarda "8"
p.Karol Roj
Zawody Strong Man
p.T.Półtorak
p.T. Staroń
Konkurs wiedzy Olimpijskiej
p.T. Staroń

2.

21.03.04

3.

14.03.04

4.

24.03.04

5.

18.03.04

6.

20.03.04

7.

04.04.04

8.

Kwiecień

9.

28.03.04

Halowy turniej piłki nożnej

p.R.Kociałkowski

10. 26.03.04

Uroczysta Droga Krzyżowa

Ksiądz Piotr

Karol Roj

Tomasz Kaszewski
9.

10.

Światowy snowboarding mógłby w tym roku obchodzić
godny jubileusz; bowiem czterdzieści lat temu Tom Sims
skonstruował; „gołą” jeszcze wtedy deskę śnieżną.
1965 - Sherman Poppen połączył dwie narty w snowboard. Był
niezmiernie zaskoczony, że jeźdźcy przyjmują boczną
pozycję,
a nie narciarską, jak sobie
założył.
1968 - Jake Burton
Carpenter dołączył do
deski dwie pętle trzymające
nogi i sprzedał 100.000 snurferów.
1980 - Snowboarding zaczyna robić karierę w Europie. Jose Fernandes,
mistrz Szwajcarii w skateboardzie,
wygrywa zawody z Amerykanami.
1985 - W Soda Springs w USA odbywają
się pierwsze mistrzostwa świata
i zostaje wydana pierwsza gazeta:
International Snowboards Magazine
1986 - Na polskich stokach panikę sieją
pierwsi snowboardziści „deskarze”.
1992 - Odbywają się pierwsze nieoficjalne mistrzostwa Polski.
1994 - Snowboarding uprawia 2.500.000 ludzi, w tym 40.000 zrzeszonych
zawodników.
1995 - Drugie Mistrzostwa Świata Juniorów. Jagna Marczulajtis zdobywa
dwa złote medale.
1998 - Zimowe igrzyska w Nagano są debiutem olimpijskim snowboardu.
Rozegrano dwie konkurencje; slalom gigant i half pipe.
1999 - W Warszawie; na Nokia Takeoff pojawiają się zawodnicy ze
światowej czołówki.
2002 - Na zimowych igrzyskach w Salt Lake City Jagna Marczulajtis
„ociera się” o medal w slalomie – 4 miejsce.
2004 - Jagna Kolasińska-Marczulajtis w styczniu po raz pierwszy w karierze
wygrała slalom w Pucharze Świata.

Mariusz Rzadkiewcz
11.

Rozgrywki Salsy dobiegają już końca. Nasza drużyna pomimo
porażki z Bacikami Chomętowo 2-1 nadal zachowała szansę
na zajęcie miejsca na podium. Decydującym meczem o zajęciu
przez nas trzeciego miejsca będzie mecz z LO Szubin, w którym
jesteśmy faworytem.
Karol Paszkiewicz
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Do zakończenia rozgrywek II ligi PLM pozostały dwie kolejki. W 22 kolejce
nasz Moasek w derbowym pojedynku z Wisk Szubin wygraliśmy pewnie 8-2. Hat-tick
Karola Roja umocnił go na fotelu lidera strzeleckiej klasyfikacji, 25 bramek. Za dwa
tygodnie rozegramy mecz z liderem rozgrywek ABC Promocja Szubin. Zapowiada się
ciekawe widowisko sportowe.
Aktualna tabelka:
1. Abc Promocja
22
64
101-16
2. MOAS Szubin
23
50
73-35
3. Maja Trans Speed
22
49
64-23
4. Relax Żnin
22
35
50-46
5. Księgarnia Pałucka
22
33
44-58
6. WISK Szubin
22
30
44-48
7. Juncewianka
22
29
38-46
8. Mandaryn Szubin
22
28
39-34
9. PiS Markowski
22
24
38-45
10. EKO
22
23
44-53
11. Poligon Bożejewiczki
22
22
38-60
12. Tygodnik Pałuki
22
5
23-105
Tomasz Kaszewski
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