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 Sukcesy naszych
wychowanków

Wychowankowie MDK zdobyli najwyższe laury w konkursie
Pozytywnej Piosenki i Pozytywnego Słowa w ramach

programu profilaktycznego "Nie jesteś sam":

LAUREACI KONKURSU PIOSENKI POZYTYWNEJ:
Marcin Gabrowski lat 21 – NAGRODA, wychowanek Pani

Małgorzaty Chmaj,
Barbara Szołtysek lat 17 – NAGRODA: PIOSENKA

PREMIEROWA, wychowanka Pana Jerzego Mazurka,
Emilia Kąkol lat 19 – NAGRODA: WYSTĘP W KONCERCIE

LAUREATÓW PIOSENKA PREMIEROWA, wychowanka
Pana Jerzego Mazurka

LAUREACI KONKURSU POZYTYWNEGO SŁOWA:
Zuzanna Macioł III – NAGRODA , wychowanka Pani Danuty

Szymczyk,
Alicja Wieczorek II – NAGRODA, wychowanka Pani Danuty

Szymczyk,
Aleksandra Faryńska lat 15 – NAGRODA: WYSTĘP W
KONCERCIE LAUREATÓW wychowanka Pana Jerzego

Mazurka
Wszystkim laureatom i nauczycielom przygotowującym

wychowanków do konkursu gratulujemy.

 Sukcesy naszych wychowanków
     
      Wychowankowie MDK zostali nagrodzeni w Konkursie
Literackim w ramach programu profilaktycznego "Nie jesteś
sam":

1. Nagroda "Jaskółka"  Alicji Porwol, lat 19 wychowanka
MDK'u w Rudzie Śląskiej, opowiadanie  "Pythia".

2. Nagroda "Jaskółka' od Alicji Porwol,  lat 19 wychowanka
MDK'u w Rudzie Śląskiej, poezja  "Nie nam pamiętać" "Ludy

zapomniane"
3. Nagroda "Oleńka" od Aleksandry Farynska,  lat 16

wychowanka MDK'u w Rudzie Śląskiej , "Twoje serce…"
"Dary".

Serdecznie gratulujemy.
                                                             Gosia Frydko
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Półkolonie w MDK
        ,,Akcja Lato'' w MDK'u to bardzo
fajna opcja na spędzenie wakacji dla
dzieci,  jak i dla młodzieży w wieku

szkolnym. Podczas letniska w
Młodzieżowym Domu Kultury

zorganizowane zostały różne wyjazdy
oraz zajęcia. Może też się zapiszesz na

następne półkolonie?
  

          W tym roku  ,,Akcja Lato" odbyła się w dniach
od 24 czerwca do 5 lipca i podzielona została na dwa

turnusy. Była to bardzo fascynująca przygoda,
podczas której odbywały się różnorodne zajęcia i

wyjazdy. Zorganizowane zostały warsztaty dotyczące
zdrowego odżywiania, podczas których

dowiedzieliśmy się, co to jest piramida żywienia, co
jest zdrowe, a co nam szkodzi oraz mieliśmy okazję

przygotować zdrowe i pożywne kanapki.  

 Przeprowadzone zostały zajęcia dotyczące  ekologii,
podczas których przypomnieliśmy sobie zasady

segregacji odpadów. 

 Do MDK'u przyjechali panowie policjanci , którzy
opowiedzieli o bezpieczeństwie podczas wakacji.
Odbyły się  też warsztaty aktorskie oraz zajęcia

sportowe na sali i na świeżym powietrzu. 

*Jedną z atrakcji półkolonii były wycieczki, w tym roku
do Zagrody Żubrów w Pszczynie i Kopalni Młodego
Górnika (Sztolnia Luiza) w Zabrzu . Były też wyjazdy

do kina na: ,,Aladyna'' oraz na ,,Agenta kota''.
Wszystkie zajęcia były prowadzone w miłej

atmosferze. W programie znalazły się też różne
konkursy np. plastyczne oraz sportowe. Każdy znalazł
coś dla siebie. Mnie osobiście podobały się wyjazdy

na wycieczki oraz zajęcia plastyczne. Było to
niesamowite przeżycie.  Z pewnością przyjdę  też za

rok :-)
Gosia Frydko

Spotkanie z Policjantem

Zajęcia sportowe

Zabawa na świeżym powietrzu

B. F.

B.F.

B.F.



www.dziennikzachodni.pl Dziennik Zachodni | Numer 7 10/2019 | Strona 3 
www.juniormedia.pl J@, MDK i

T¥
Zebranie  dla rodziców w MDK

     10 września o godz. 17:00 odbyło się zebranie z
rodzicami, które prowadziła pani dyrektor Renata
Buran.
Odbyło się ono w sali widowiskowej w MDK. Pani
dyrektor przedstawiła rodzicom ofertę MDK i omówiła
wszystkie koła, które są prowadzone w placówce.
Przedstawiła także nauczycieli, z którymi rodzice
mogli porozmawiać o zajęciach po zebraniu.
Przedstawione zostały konkursy i festiwale, które
organizowane będą w tym roku szkolnym przez 
MDK.  Pani dyrektor przedstawiła nowego
wicedyrektora panią Martę Ziębicką-Osmelak, jak i
Radę Rodziców.
Podczas zebrania odbyło się wystąpienie byłej
wychowanki koła plastycznego pani Katarzyny
Trzcinskiej i wystawa jej prac.

Łukasz Zaczek

Pani Dyrektor i wychowanka K. Trzcińska

.

Pani Marta Ziębicka-Osmelak

Wycieczka do kopalni Królowa Luiza

   We wtorek 02. 07. 2019r. pojechałam do kopalni
Królowa Luiza razem z "MDK". Gdy byliśmy już na
miejscu, przywitał nas pan przewodnik. Założył nam
kaski i zjechaliśmy na dół. Podczas zwiedzania pan
przewodnik opowiadał nam różne legendy m.in.: o
Heksie- śląskiej czarownicy i o Skarbniku, który
pomagał górnikom. Po zwiedzaniu kopalni poszliśmy
na warsztaty, podczas których robiliśmy potwory z
łyżek. Moim zdaniem wycieczka była bardzo fajna.
Warto tam pojechać.

                                                       Gosia Frydko

Sukces wychowanek koła plastycznego

 Miło nam poinformować, że  wychowanki pani
Bogusławy Trzcińskiej z koła plastycznego zdobyły
najwyższe laury w konkursie plastycznym. Julia
Kominek zdobyła I miejsce, a Maja Kurkowska II
miejsce w konkursie pt.”Jestem przyjacielem zwierząt-
ochraniam, pomagam, kocham…” zorganizowanym z
okazji 25. rocznicy powstania Towarzystwa Opieki
nad Zwierzętami „FAUNA”. Serdecznie gratulujemy!

BF

BF

BF
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Jak zostać wędkarzem

Jeżeli chcesz zostać wędkarzem, najpierw
musisz zakupić sprzęt. Potrzebujesz: bata

(czyli takiego jakby składanego patyka,
najlepiej 5-6m, do którego przypinamy
osprzęt) albo wędkę. Następnie musisz

przygotować zestawy, które robi się dość
długo. Najpierw trzeba rozłożyć bat i

wzdłuż niego przeciągnąć żyłkę, przypiąć
spławik i haczyk, który trzeba zawiązać.

Przed łowieniem należy kupić robaki
(pinki i mady), na  haczyk zaczepić

jednego białego i jednego czerwonego.
Branie ryby można rozpoznać po tym, jak

spławik "zniknie" pod powierzchnią
wody. W takiej sytuacji szybko i żwawo

należy podnieść wędkę, odpiąć haczyk od
ryby wypychaczem, potem zmierzyć ją

(gdyby nie spełniała wymogów Polskiego
Związku Wędkarskiego, trzeba ją

wypuścić do wody) i zdobyłeś/aś rybę.
                                         Paweł Zegardło

J@, MDK i T¥
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"Nie jesteś sam"
      Konkurs Piosenki Pozytywnej i Pozytywnego
Słowa ''Nie jesteś sam'' to jeden z konkursów
zorganizowanych przez MDK w Rudzie Śląskiej w
ramach programu profilaktycznego "Nie jesteś
sam".
   Konkurs miał na celu inspirowanie i rozwijanie
zainteresowań muzycznych, pobudzanie czytelnictwa
oraz popularyzowanie zdrowego stylu życia . Występy
były podzielone na grupy wiekowe, a wśród nich:
przedszkole, szkoła podstawowa i szkoła
ponadpodstawowa oraz grupy wykonawcze: soliści,
zespoły i występ rodzinny. Przesłuchania odbyły się
16 października 2019r. w Młodzieżowym Domu
Kultury w Rudzie Śląskiej. W tegorocznej edycji
konkursu wzięło udział ok. 100 uczestników z 16
placówek: przedszkoli,  szkół i domów kultury.       
Konkurs oceniało Jury w składzie: Wenancjusz
Ochman – dyrektor Prywatnej Szkoły „Venos” Studio
w Zabrzu, Bronisław Duży-muzyk jazzman i
wykładowca oraz Wiesława Żurek – nauczyciel języka
polskiego i teatrolog. Komisja Oceniająca przyznała
18 nagród w kategorii  Piosenka Pozytywna i 12
nagród w kategorii Pozytywne Słowo. Wśród
nagrodzonych byli także wychowankowie MDK.
Wszystkich serdecznie gratulujemy.
                                                    

  Paweł Zegardło
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Kolonie letnie w Rajczy

Ognisko w Rajczy

Wycieczka w górach

Wycieczka w górach

   W okresie wakacji MDK organizuje zajęcia dla
dzieci i młodzieży w formie kolonii oraz półkolonii.
W tym roku po raz pierwszy kolonie letnie
odbywały się w Rajczy, małej miejscowości
turystycznej położonej na terenie Parku
Krajobrazowego Beskidu Żywieckiego. Ta
wyjazdowa forma wypoczynku zorganizowana
została już po raz piętnasty i odbywała się w
dniach od 8 do 22 lipca 2019r. 
     
       Na kolonie wyjechało 45 osób. Najmłodszy
uczestnik miał 6 lat, a najstarszy 17. Program był
bardzo bogaty i zróżnicowany. Zorganizowano trzy
całodniowe wycieczki. Pierwsza wycieczka była do
Muzeum Browarnictwa w Żywcu i aquaparku w
Leśnej. Podczas drugiej wycieczki koloniści zwiedzili
rynek w Żywcu i skorzystali z kąpieliska w Leśniej.
Trzecia wycieczka odbyła się do kina Helios, gdzie
młodsi koloniści zobaczyli film ,,Sekretne życie
zwierzaków domowych'', a starsi ,,Spiderman". 
          
  Podczas kolonii uczestnicy mogli poznać uroki i
walory krajobrazowe Beskidu Żywieckiego.
Zorganizowane zostały trzy wycieczki pierwsze,
pierwsza na Suchą Górę, druga na górę Compel.
Trzecia wycieczka wyruszyła na Rysiankę pod opieką
przewodnika.  
Konkursy były nagradzane cennymi nagrodami. Odbył
się też Dzień Umilaczka, który polegał na robieniu
komuś miłych niespodzianek. Organizowane były
także dyskoteki wieczorne. Przeprowadzono
pogadanki na temat bezpiecznego zachowania w
placówce oraz innych sytuacjach takich jak: spacer,
wycieczki oraz wyjścia do lasu. Były także rozmowy
na temat ekologii i higieny osobistej. Na koniec
zorganizowano uroczystą akademię, podczas której
odbył się program artystyczny przygotowany przez
wychowanków, a następnie wręczono nagrody. Na
zakończenie kolonii zorganizowano uroczystą kolację
zwaną agapą, na którą zaproszono kolonistów oraz
całą kadrę.
                                         Łukasz Zaczek
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Spotkanie mieszkańców dzielnicy
Ruda z władzami miasta

   3 października 2019r. w Młodzieżowym Domu
Kultury odbyło się spotkanie władz Rudy Śląskiej
z mieszkańcami dzielnicy Ruda. 

Wśród przedstawicieli władz znaleźli się:  Grażyna
Dziedzic- prezydent Rudy Śląskiej, Krzysztof Mejer-
pierwszy zastępca ds. gospodarki komunalnej, Michał
Pierończyk- drugi zastępca ds. planowania
przestrzennego i gospodarki nieruchomościami i Anna
Krzysteczko- trzeci zastępca ds. społecznych. Na
spotkaniu obecni byli także przedstawiciele Policji i
Straży Miejskiej. 
 Wiceprezydent Krzysztof Mejer przedstawił
mieszkańcom inwestycje zrealizowane w ostatnim
czasie w Rudzie Śląskiej oraz te planowane w
najbliższym czasie. 

Występy naszych
wychowanków

  Przedstawione zostały także informacje na temat
budżetu miasta, rewitalizacji budynków w Rudzie,
modernizacji szpitala, nowych cen wody i ścieków,
powstaniu koszy na odpady BIO oraz stanu powietrza
w Rudzie Śląskiej. Poinformował też  o aplikacji "ECO
Harmonogram", dzięki której mieszkańcy mogą
zapoznać się m. in. z harmonogramem odbiorów
odpadów komunalnych dla swojego miejsca
zamieszkania.
  Mieszkańców dzielnicy Ruda najbardziej
interesowały lokalne problemy dotyczące zakończenia
remontu ulicy Piastowskiej i zakończenia modernizacji
budynków przy ulicy Matejki. Mieszkańcy pytali także
o możliwość podpięcia do sieci ciepłowniczej
budynków przy ulicy Janasa i modernizację stadionu
klubu Slavia.

  Gosia Frydko i Paweł Zegardło

14 października obchodzimy Dzień Edukacji
Narodowej. Z tej okazji 15 października w L.O. w
Rudzie Śląskiej Kochłowicach zorganizowano
miejskie obchody tego święta.  Uroczystość tę
zorganizował Wydział Oświaty w Rudzie Śląskiej, a
wśród zaproszonych gości byli m. in.: Prezydent
Miasta Ruda Śląska- Grażyna Dziedzic,
przedstawiciele Kuratorium Oświaty w Katowicach
oraz  dyrektorzy szkół i przedszkoli. wychowankowie
kół muzycznych prowadzonych w naszym MDK
podczas części artystycznej obchodów miejskich Dnia
Edukacji Narodowej. W części artystycznej tej
uroczystości wzięli udział także wychowankowie
Młodzieżowego Domu Kultury. Wystąpili
wychowankowie kół muzycznych: Zespół Wokalny
pod opieką pani Anny Barczyńskiej oraz soliści:
Magdalena Całka wychowanka Pana Wojciecha
Sanockiego, Kinga Szymczyk wychowanka Pani Anny
Barczyńskiej oraz wychowanek Pani Małgorzaty
Chmaj.
Paulina Zielińska
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