
 
Tytuł „Przyjaciela Rodziny 2022” dla Pani Anny Krzysteczko  
I Zastępcy Prezydenta Miasta Ruda Śląska ds. społecznych – naszej 
resortowej Wiceprezydent 
 
 
Pani Anna Krzysteczko Zastępca Prezydenta Miasta Ruda Śląska ds. społecznych otrzymała 

tytuł „Przyjaciela Rodziny 2022”. Jest pierwszą rudzianką, która otrzymała to szczególne 

wyróżnienie, w konkursie organizowanym przez Zarząd Województwa Śląskiego w ramach 

Programu pn. „Śląskie dla rodziny – Karta Dużej Rodziny”. 

Tegoroczny konkurs został zorganizowany po raz piąty, a jego celem było wyróżnienie 

osób, które z największą pasją i oddaniem wpierają rodziny z terenu województwa 

śląskiego. W poprzednich edycjach tytuł ten otrzymały m.in. Pani Małgorzata Mańka-Szulik 

Prezydent Miasta Zabrze, Siostra Anna Bałchan ze Zgromadzenia Sióstr Maryi Niepokalanej 

założycielka i prezes Stowarzyszenia dla Kobiet i Dzieci im. Marii Niepokalanej PoMOC  

w Katowicach, czy Pani Jolanta Grabowska-Markowska założycielka i dyrektor pierwszego 

na Śląsku stacjonarnego hospicjum dla dorosłych oraz pierwszego w Polsce stacjonarnego 

hospicjum dla dzieci.  

Uroczyste wręczenie tego szczególnego wyróżnienia odbyło się w dniu dzisiejszym w Sali 

Kolumnowej Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach. 

 

CZYTAJ WIĘCEJ 

Pani Anna Krzysteczko z wykształcenia i z pasji jest pedagogiem. Od 11 lat pełni funkcję 

Zastępcy Prezydenta Miasta Ruda Śląska ds. społecznych. Dotychczasowe zaangażowanie, 

aktywność zawodowa, a także zdobywana na przestrzeni lat wiedza pozwalają jej na 

podejmowanie skutecznych działań m.in. w pracy na rzecz wzmacniania trwałości rudzkich 

rodzin i ich prawidłowego, i godnego funkcjonowania. Posiada liczne umiejętności 

organizatorskie oraz zdolność integrowania ludzi z różnych środowisk i instytucji, wokół 

nowych pomysłów i zadań. Na przestrzeni wielu lat swojej działalności podejmuje szereg 

inicjatyw społecznych, kulturalnych i edukacyjnych, mając zawsze na względzie dobro 

i rozwój rodziny, a  promowanie i kreowanie pozytywnego wizerunku rodziny, jej roli 

i znaczenia w lokalnej społeczności jest priorytetem w podejmowanych przez nią 

działaniach. Wyróżnia się posiadana wiedzą, pedagogicznym taktem i empatią oraz 

gotowością do dzielenia się nimi. Należy do grona osób dla których nie istnieją przeszkody 

i bariery nie do pokonania. Priorytetem dla niej jest zawsze drugi człowiek. Jest osobą 

życzliwą, otwartą na propozycje i zaangażowaną w pomoc. Zawsze można liczyć na jej 

wsparcie i wielkie serce, a jej profesjonalizm i kreatywność służą całemu systemowi 

wspierania dzieci i rodzin w naszym Mieście. 



Takie inicjatywy jak organizacja Tygodnia Godności Osób z Niepełnosprawnościami, 

organizacja konstruktywnie spędzanego czasu wolnego połączona z integracją rodzin, 

organizacja plenerowych wydarzeń edukacyjno-kulturalnych dla rodzin, organizacja 

wyjazdów o charakterze turystycznym dla rodzin oraz realizacja Programu samorządowego 

„Rudzka Karta Rodziny 3+” to inicjatywy, które zyskują aprobatę, a nawet sympatię 

społeczności, do której są skierowane, stając się jej nieodłączną częścią. Pani Anna 

Krzysteczko nieustannie kładzie nacisk na realizowanie dotychczasowych i wprowadzanie 

nowych form wsparcia, innowacyjnych, kreatywnych, a także poszerzających istniejące 

oferty świadczeń i usług, ale przede wszystkim nakierowanych na uzupełnianie 

i wzmacnianie trudnych przestrzeni społecznych. 


