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Jednym z najważniejszych punk-
tów sesji będzie debata poświęco-

na podsumowaniu dokonań pięciu ka-
dencji samorządu, które od 1990 roku 
pracują na rozwój miasta. Debatę po-
prowadzi prof. Marek S. Szczepański. 
Swoimi poglądami i doświadczenia-
mi wymienią się radni obecnej i po-

przednich kadencji. W uroczystej sesji 
wezmą udział również przedstawiciele 
władz wojewódzkich i samorządowych, 
honorowi obywatele miasta Tychy, lu-
dzie kultury, lokalni politycy. Podczas 
sesji wystąpi też prof. Jerzy Buzek, Prze-
wodniczący Parlamentu Europejskiego. 
– Debata ma odpowiedzieć na pyta-
nie, co zmieniło się w ciągu dwóch de-
kad działalności samorządu dla miasta 
i jego mieszkańców – mówi Zygmunt 
Marczuk, przewodniczący Rady Miasta 
Tychy. – Ma jednocześnie pokazać pla-
ny na dwie nadchodzące dekady.

W podsumowaniu 20 lat samo-
rządu nie zabraknie głosu młodych lu-
dzi. Tuż po debacie, na scenę zostaną 
zaproszeni uczniowie Zespołu Szkół  
nr 1 – którzy reprezentują Tychy 
w Młodzieżowej Akcji Obywatelskiej 
„20 lat wspólnie!” prowadzonej przez 
Centrum Edukacji Obywatelskiej. 
Celem akcji jest przybliżenie młodym 
mieszkańcom miast i gmin działalno-
ści samorządów lokalnych i uświado-
mienie znaczenia tej działalności dla 
ich codziennego życia. W akcji wzię-
li też udział uczniowie – Gimnazjum 

nr 6 i Szkoły Podstawowej nr 6. Za-
daniem uczestników akcji było prze-
prowadzenie wywiadów ze swoimi 
rodzinami i sąsiadami oraz samorzą-
dowcami na temat zmian, jakie za-
szły w ich miejscowości przez ostat-
nich 20 lat. Na tej podstawie młodzież 
ze szkół z całej Polski przygotowała 
prezentacje multimedialne. Tyscy li-
cealiści będą mieli okazję zaprezen-
tować wyniki swojej pracy oraz swój 
punkt widzenia dotyczący pracy sa-
morządu podczas jutrzejszej sesji. – 
Zarówno samorząd, jak i mieszkań-
cy, przyczynili się do rozwoju tego 
miasta – piszą w swojej prezentacji 
uczniowie ZS nr 1. – Mieszkańcy dba-
ją o to, by im się lepiej żyło, a nacisk 
mieszkańców na samorząd skłania go 
do tego, by bardziej się starał o lepszy 
wizerunek miasta.

Prezentacje uczniów z całej Pol-
ski można obejrzeć na stronie inter-
netowej: www.ceo.org.pl. Z listy „Re-
alizowane programy” należy wybrać 
program „20 lat wspólnie”. Prezen-
tacje umieszczono w zakładce Edu 
Tuba na Interaktywnej Mapie Polski 
oraz na www.umtychy.pl w zakładce 
Aktualności pn. Młodzieżowa Akcja 
Obywatelska „20 lat wspólnie” w Ty-
chach.

Zwieńczeniem uroczystej sesji 
będzie koncert wielokrotnie nagra-
dzanej w ostatnim czasie wokalistki 
Gaby Kulki, córki znanego polskiego 
skrzypka, Konstantego Andrzeja Kul-
ki. Artystka wystąpi w Teatrze Małym 
z repertuarem z płyty „Sleepwalk”, 
przygotowanej wraz z grafikiem 
i kompozytorem muzyki elektronicz-
nej, Konradem Kuczem.

Podczas koncertu prezydent 
Tychów Andrzej Dziuba wręczy do-
roczne Nagrody Prezydenta Miasta 
Tychy w dziedzinie kultury i spor-
tu i nagrodę dla „Dobroczyńcy 2009 
roku”.

Sylwia ZawadZka

Od początku 2009 roku 
w Tychach działa pro‑
gram „3 + liczna rodzi‑
na”. Uczestniczy w nim 
ponad 800 rodzin wycho‑
wujących troje lub więcej 
dzieci (w tym tyskie rodzi‑
ny zastępcze oraz dzieci 
z Ośrodka Usług Opiekuń‑
czo – wychowawczych 
w Tychach) oraz 38 ty‑
skich firm i instytucji. 
liczba uczestników stale 
się powiększa.

P rogram wprowadził sys-
tem zniżek dla rodzin 

wielodzietnych w wybranych 
punktach handlowych i usłu-
gowych na terenie miasta. Za-
łożenie było proste: ułatwić 
rodzinom wielodzietnym ko-
rzystanie z oferty kultural-
nej, rozrywkowej i rekreacyj-
nej, aby wspólne rodzinne 
wyjście do kina czy na basen 
było mniejszym obciążeniem 
dla domowego budżetu. In-
stytucje miejskie – teatr, mu-
zeum, lodowisko, pływalnia – 
przystąpiły do programu jako 
pierwsze. Przyłączyło się też 

NoveKino Tychy oraz GKS Ty-
chy. Program szybko wzbudził 
zainteresowanie tyskich przed-
siębiorców i logo 3+ można 
spotkać w wielu sklepach i za-
kładach usługowych. Duże ro-
dziny w otrzymują zniżki m.in. 
w restauracjach, kwiaciar-
niach, salonach piękności, za-
kładach fotograficznych, szko-
łach językowych, księgarniach, 
sklepach odzieżowych, droge-
riach itp.

~Jedno kryterium
Co ważne, „3 + Licz-

na rodzina” nie jest progra-
mem pomocy rodzinom ma-
jącym trudności finansowe. 
Wysokość dochodów nie 
ma tu znaczenia. Nie jest też 
istotne, czy dzieci wychowu-
je jedno czy dwoje rodziców. 
Kryterium jest wyłącznie licz-
ba dzieci w rodzinie; troje lub 
więcej. Nie chodzi też o to, 
by wprowadzać zniżki na tak 
zwane najpotrzebniejsze ar-
tykuły. Idea programu opie-
ra się raczej na promowaniu 
i wspieraniu wielodzietności; 
liczna rodzina kupuje więcej, 

a więc powinna kupować ta-
niej.

Jak działa 
program?

Po wypełnieniu odpo-
wiedniego wniosku, dostęp-
nego m.in. na stronie inter-
netowej www.umtychy.pl 
i złożeniu go w Biurze Ob-
sługi Klienta Urzędu Miasta 
Tychy wraz z odpowiednimi 
dokumentami, każdy z człon-
ków rodziny wielodzietnej 
otrzymuje imienną kartę ra-
batową „3+ Liczna Rodzina”. 
Zniżka przysługuje po oka-
zaniu karty oraz dokumentu 
tożsamości, w punktach bio-
rących udział w programie 
3+. W przypadku dzieci do 7. 
roku życia, zniżka obowią-
zuje po okazaniu dokumen-
tu rodzica lub opiekuna wraz 
z jego kartą 3+.

Karta wydawana jest 
na rok – po upływie tego cza-
su trzeba ją odświeżyć. Ponad-
to, karta jest ważna wyłącznie 
z dowodem osobistym lub in-
nym dokumentem tożsamości.

A jakie korzyści z uczest-
nictwa w programie odnoszą 
firmy oferujące zniżki? Przede 
wszystkim korzyści promocyj-
ne i tak zwaną „dobrą markę”. 
Po drugie – liczne rodziny sta-
nowią grono potencjalnych sta-
łych klientów. Dlatego uczest-
nictwo w programie może być 
dla firmy skutecznym zabie-
giem marketingowym skie-
rowanym do określonej gru-
py klientów. Czy prowadząc 
np. aptekę lub sklep z artykuła-
mi szkolnymi, nie warto zwró-
cić na siebie uwagi ponad 800 
rodzin z gromadką dzieci?

Z pewnością warto 
i świadczy o tym rosnąca licz-
ba firm 3+. Na stronie interne-
towej programu www.liczna-
rodzina.pl znajduje się wciąż 
aktualizowana lista punktów, 
które oferują zniżki. Tegorocz-
ną nowością jest 50-procen-
towy rabat na wypożyczenie 
sprzętu wodnego w Ośrodku 
Wypoczynkowym Paprocany. 
Gdy tylko pogoda na to po-
zwoli, na tyskie liczne rodziny 
czeka tańszy wypoczynek nad 
wodą. SZ
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Szczegółowych infor‑
macji, zarówno ro‑
dzinom jak i firmom 
pragnącym, przystąpić 
do programu udzielają:
æ wydział Spraw Spo‑
łecznych i Zdrowia 
Urząd Miasta Tychy
naczelnik krystyna  
Rumieniuch
pokój 511a, V piętro
tel. (32) 776‑35‑51  
krystyna.rumieniuch@
umtychy.pl
 
æ wydział Spraw Spo‑
łecznych i Zdrowia 
Urząd Miasta Tychy
dorota Majcher‑Rosi‑
kowska, koordynator 
Programu „3+ liczna 
rodzina”, Biuro Obsłu‑
gi klienta, stanowisko 
nr 3, tel. (32) 776 30 30, 
licznarodzina@umty‑
chy.pl
informacje znajdziesz 
też na:
www.licznarodzina.pl

ważne 

Bilans 20 lat

zaPraszamy do udziału w Programie „3+ Liczna rodzina”

dla rodzin i firm

w sobotę w muzeum miejskim padł pierwszy klaps.

zapowiedź filmu promocyjnego, nad którą pracowano w sobotę, będzie 
można zobaczyć na uroczystej sesji rady miasta.
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konferencJa 
BudowLana

Nowe 
rozwiązania

27 i 28 maja, w auli 
wyższej Szkoły Zarzą‑
dzania i Nauk Społecz‑
nych w Tychach, odbę‑
dzie się konferencja pt. 
„interwencjonizm pań‑
stwowy – nowe roz‑
wiązania w zakresie 
polityki mieszkaniowej 
państwa”.

Patronat nad konfe‑
rencją objął Piotr Sty‑
czeń, Podsekretarz 
Stanu w Minister‑
stwie infrastruktury.
Spotkanie zostanie 
zorganizowane jako 
drugi etap konsultacji 
społecznych w spra‑
wie nowych rozwią‑
zań prawnych w za‑
kresie budownictwa 
pod wynajem.
Podobne konsultacje 
odbyły się w 2003 
roku, wówczas nowo‑
czesna strategia bu‑
downictwa społecz‑
nego, jaką posiadało 
miasto Tychy, zosta‑
ła uznana za mode‑
lową w skali całego 
kraju. Tyskie Towa‑
rzystwo Budownic‑
twa Społecznego, 
jako pierwsze w Pol‑
sce, stworzyło bazę 
lokali użytkowych, 
którymi zarządzało, 
i które generowały 
zyski. 
Zarządzanie wyłącz‑
nie mieszkaniami 
czynszowymi nie jest 
działalnością docho‑
dową, dlatego tyskie 
rozwiązania zyskały 
dużą uwagę i popu‑
larność.
konferencja otworzy 
cykl spotkań pod na‑
zwą „konferencje Ma‑
jowe”.
w posiedzeniu we‑
zmą udział  przedsta‑
wiciele władz woje‑
wódzkich, prezydenci 
największych miast 
Śląska, wójtowie 
i burmistrzowie oko‑
licznych gmin oraz 
przedstawiciele or‑
ganizacji związanych 
budownictwem spo‑
łecznym. 
Z odczytami wystą‑
pią m.in.: Piotr Sty‑
czeń, Podsekretarz 
Stanu w Ministerstwie 
infrastruktury, Mar‑
cin Murawski wice‑ 
prezes Zarządu Banku 
Gospodarstwa krajo‑
wego, Jacek kolibski 
z Europejskiego in‑
stytutu Nieruchomo‑
ści, prof. dr. hab. Jan 
Pallado i dr Ryszard 
Nakonieczny z Poli‑
techniki Śląskiej w Gli‑
wicach.
Materiały konferen‑
cyjne zostaną  wyda‑
ne w postaci biulety‑
nu. SZ


