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Ruda Śląska,  maja 2019 r. 

XVI TGON 

  

Już po raz 16. W Rudzie Śląskiej odbędzie się Tydzień Godności Osób Niepełnosprawnych. 

To czas, kiedy klucz do miasta jest właśnie w ich rękach. – To wyjątkowa grupa osób, od której 

każdy z nas może czerpać siłę i pozytywną energię – mówi prezydent Grażyna Dziedzic. 

W ramach wydarzenia zaplanowano pikniki, warsztaty i turnieje. XVI Tydzień Godności Osób 

Niepełnosprawnych będzie trwał od 17 do 27 maja 2019 r. 

 

Uroczystości otworzy msza św. w Sanktuarium Matki Bożej z Lourdes w Kochłowicach, 

która rozpocznie się 17 maja o godz. 9.00. Po nabożeństwie uczestnicy przejdą pod „Dom św. Józefa” 

/ul. Oddziałów Młodzieży Powstańczej 3/, gdzie nastąpi przekazanie klucza do miasta. Po jego 

otrzymaniu uczestnicy zaproszą do restauracji „Maciej”, gdzie odbędzie się koncert „Muzyka łączy”. 

 

Na sobotę, 18 maja, w godz. 15.00 – 19.00 zaplanowano piknik integracyjny na terenie stadionu 

„Grunwald” w Halembie, który zorganizuje Rudzki Zakład Aktywności Zawodowej. Natomiast 

w poniedziałek /20.05/ odbędzie się Dzień Otwarty w Polskim Związku Niewidomych koło Ruda Śląska. 

W tym samym dniu Powiatowy Urząd Pracy zorganizuje indywidualne konsultacje z doradcą 

zawodowym /godz. 8.00-14.00/, a także warsztaty artystyczne dla osób z niepełnosprawnościami 

/godz. 10.00-12.00/. 

 

Wtorek i środa upłyną pod znakiem Olimpiady Radości, którą w hali Miejskiego Ośrodka Sportu 

i Rekreacji w Halembie zorganizuje Ośrodek dla Niepełnosprawnych „Najświętsze Serce Jezusa”. 

Nie są to jedyne atrakcje zaplanowane na te dni. We wtorek Szkoła Podstawowa nr 35 w Rudzie 

zorganizuje warsztaty taneczne „60 tańców na 60-lecie Rudy Śląskiej”, a w Rudzkim Stowarzyszeniu 

Amazonek „Relaks” odbędzie się dzień otwarty. Z kolei w środę /22.05/ Szkoła Podstawowa nr 11 

w Bielszowicach zaprosi na imprezę integracyjną, a Ośrodek Święta Elżbieta zorganizuje turniej 

szachowy i warcabowy. 

 

W czwartek /23.05/ sprzed Centrum Handlowo-Rozrywkowego Ruda Śląska „Plaza” do „Szkoły Życia” 

przejdzie pochód godności, którego organizatorem jest Szkoła Podstawowa nr 12 oraz Stowarzyszenie 

„Otwarte Serca” /godz. 9.30/. Również na ten dzień zaplanowany jest XIV Turniej Skata i Remika w 

DPS „Senior” w Orzegowie /start godz. 9.00/ oraz Turniej bowlingowy w CH-R Ruda Śląska „Plaza”, 

którego organizatorem jest DPS z Kochłowic /godz. 10.30/. 

 

Piątek /24.05/ zapowiada się równie aktywnie. W hali sportowej „Zgoda” w Bielszowicach 

o godz. 10.30 rozpocznie się IV Olimpiada Specjalna dla Osób Niepełnosprawnych, którą zorganizuje 

SP nr 13 oraz Fundacja „Edukacja Marzeń”. Natomiast w Ośrodku Adaptacyjnym dla Dzieci 

Niepełnosprawnych w Bykowinie odbędzie się piknik rodzinny, którego współorganizatorem 

jest Stowarzyszenie „Jaskółka” /początek o 9.30/. 
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Zdolności artystyczne będzie można podziwiać w Galerii „Fryna” w Miejskim Centrum 

Kultury, gdzie w sobotę /25.05/ odbędzie się podsumowanie wystawy, a także plener malarski /godz. 

10.00 na placu Jana Pawła II/.  

 

Zakończenie TGON nastąpi 27 maja /poniedziałek/. Na ostatni dzień zaplanowano konkurs karaoke 

w Dziennym Domu „Senior-WIGOR” /godz. 9.00-13.00/ oraz Regionalny Turniej Piłki Nożnej Olimpiad 

Specjalnych, który odbędzie się na stadionie „Grunwald” /godz. 9.30/. W organizację obchodów 

włączyła się również Szkoła Ponadgimnazjalna nr 7 Specjalna poprzez przygotowanie i kolportaż 

ulotek z ważnymi informacjami dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin. – Serdecznie zapraszam 

do udziału w przygotowanych atrakcjach – mówi Halina Ignor, pełnomocnik prezydenta miasta 

ds. osób niepełnosprawnych. – Ten wyjątkowy czas zawsze jest pełen radości i uśmiechu – podkreśla.  

 

 


