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Dziś przedstawiamy kolejne firmy 3+, 
które wspierają program „3+ Liczna ro-
dzina”. Dzięki nim członkowie rodzin 
3+ mają zapewnione m.in. tańsze leki, 
kwiaty, wyjście na basen, posiłek w re-
stauracji czy usługi internetowe. Firm 
3+ jest już 38. 
Zachęcamy kolejne, by przyłączały 
się do programu wspierającego i pro-
mującego wielodzietność. W tym 
celu wystarczy przedstawić propozy-
cję zniżek i podpisać umowę z Urzę-
dem Miasta Tychy. Więcej informa-
cji można uzyskać na stronie www.
licznarodzina.pl lub w Urzędzie Mia-
sta Tychy, al. Niepodległości 49, Biu-
ro Obsługi Klienta – stanowisko nr 
3, tel. (32) 776 30 30. Urząd Miasta 
zaprasza do wspierania programu. 
Warto być firmą 3+!

K w i a c i a r n i a 
„FrancusKa” oferu-

je 20 proc. rabatu na usługi florystyczne 
– sprzedaż kwiatów i artykułów dekora-
cyjnych oraz aranżacji, wystroju wnętrz 
w tym również przyjęć okolicznościo-
wych (śluby, komunie i inne).
Przydatne adresy:
ul. Armii Krajowej 27a
tel (32) 217 70 01
www.kwiaciarnia-francuska.pl

nDi – Usługi Interne-
towe przyznają 10 proc. 

rabatu rodzinom 3+ na usługi szeroko-
pasmowego dostępu do internetu dla 
nowych i obecnych klientów
Przydatne adresy:
al. Piłsudskiego 30/70
tel (32) 750 68 00, (32) 328 17 99 695 
434 131
http://www.ndi.net.pl/index.html

F.H.u. „Dominet” 
oferuje 10 proc. raba-

tu na usługi szerokopasmowego dostę-
pu do internetu dla nowych i obecnych 
klientów
Przydatne adresy:
ul. Filaretów 21
tel (32) 750 68 00
http://www.dominet.net.pl/

apteKa „avicen-
na” dla rodzin 3+ 
daje 10. proc. rabatu 
na wszelkie produkty 
farmaceutyczne za wy-
jątkiem leków refundo-
wanych.
Przydatne adresy:
ul. o. I. Bocheńskiego 9

tel (32) 227 42 85

rusza drugi etap projektu „alternaty-
wa dla nudy”, skierowanego do dzieci 
i młodzieży z mieszkań socjalnych przy  
ul. Browarowej.

P ierwszy etap odbył się w styczniu br. 
w świetlicy w Wilkowyjach oraz na sali 

gimnastycznej Zespołu Szkół nr 7. W ramach 
programu zorganizowano cykl zajęć dla dzieci 
i młodzieży mieszkającej w bloku przy ul. Bro-
warowej 4. W budynku mieści się 68 lokali so-
cjalnych.

sport i przedsiębiorczość
Celem projektu było zagospodarowanie 

czasu wolnego, „odciągnięcie” młodzieży od al-

koholu i środków odurzających oraz przeciw-
działanie bierności oraz zachowaniom agre-
sywnym. W pierwszej edycji „Alternatywy” 
największą popularnością cieszyły się zajęcia 
sportowe, które odbywały się na sali gimna-
stycznej „browarnika”. Grupy liczyły nawet 
po 20 osób.

– Były to grupy otwarte, nie stawialiśmy 
żadnych ograniczeń czy wymogów – mówi 
Agata Gasz z Wydziału Spraw Społecznych 
i Zdrowia UM Tychy. – Mógł przyjść każdy, 
kto chciał. Można było przychodzić regular-
nie lub tylko czasami. Oprócz tych zajęć od-
były się także spotkania z rodzicami, mające 
na celu zaangażowanie ich w projekt i w pracę 
z dziećmi.

Blok przy ul. Browarowej 4 zamieszku-
ją rodziny, które z różnych powodów znalazły 
się w trudnej sytuacji finansowej. Wiele z nich 
stale korzysta z opieki społecznej. – Chcemy 
przeciwdziałać tworzeniu i utrwalaniu się po-
staw roszczeniowych – mówi Agata Gasz. – 
W programie „AlternatywA dla nudy 2 – lato” 
realizowane są m.in. zajęcia praktyczne z ele-
mentami przedsiębiorczości. Dzieci wykonu-
ją prace plastyczne, które następnie sprzeda-
ją na różnych kiermaszach. Uzyskane w ten 
sposób pieniądze można potem przeznaczyć 
np. na wycieczkę czy dodatkowe zajęcia. Chce-
my, by dzięki uczestnictwu w projekcie, mło-
dzież nauczyła się, że własną pracą i wysiłkiem 
można coś osiągnąć.

Druga odsłona
W letniej edycji „Alternatywy dla nudy” 

zaplanowano m.in. zajęcia sportowe, wycieczki 
piesze i rowerowe, turnieje, gry terenowe, wyj-
ścia na basen, warsztaty teatralne. Zajęcia będą 
się odbywały w grupach 5 – 20 osób, trzy razy 
w tygodniu, po trzy godziny.

Pierwszą, zimową edycję „Alternatywy” 
zrealizował Caritas Archidiecezji Katowic-
kiej, Ośrodek św. Dominika w Tychach. Or-
ganizatorem letniej edycji jest Stowarzyszenie 
„Od Nowa”, które zgłosiło się do Urzędu Mia-
sta z opracowanym przez siebie programem 
i otrzymało na jego realizację środki w wysoko-
ści 9.940 zł.

sylwia ZawaDZKa

PRZECIWDZIAŁAĆ BIERNOŚCI

alternatywa dla nudy 2

ZaprasZamy 
Do proGramu

Narodowy FuNdusz 
ochroNy Środowiska 

i Gospodarki 
wodNej uruchamia 

kolejNy proGram 
doFiNaNsowaNia 

przedsięwzięć 
z zakresu 

odNawialNych 
źródeł eNerGii. 

w latach 2010‑2014 
300 mlN zł zostaNie 

przezNaczoNe 
Na dotacje do spłaty 

kredytów Na zakup 
i moNtaż kolektorów 

słoNeczNych.

To dobra wiadomość dla każde-
go, kto zastanawiał się nad 

montażem kolektorów i wykorzysta-
niem energii słonecznej we własnym 
gospodarstwie domowym. Już nie-
bawem będą dostępne nowe i tań-
sze kredyty na tę inwestycję. Dodat-
kowo, będzie można wnioskować 
o dotację z NFOŚiGW w wysokości 
do 45 proc. kwoty kredytu. Skorzy-
stać z programu będą mogli właści-
ciele nieruchomości oraz wspólnoty 
mieszkaniowe. Umowy pomiędzy 
Funduszem i bankami mają zostać 
podpisane jeszcze w czerwcu.

opłacalna inwestycja
Kolektory słoneczne, które po-

zwalają zamienić energię słonecz-
ną na ciepło, są wykorzystywane 
do ogrzewania wody użytkowej w go-
spodarstwach domowych. Korzyści 
płynące z takiej inwestycji są dwoja-
kie; dla właścicieli domu to znaczne 
ograniczenie kosztów ogrzewania, 

dla środowiska – mniejsze zużycie 
tradycyjnych źródeł energii.

W Tychach nowy program Na-
rodowego Funduszu Ochrony Śro-
dowiska promować będzie Urząd 
Miasta Tychy oraz MPGOiEO Ma-
ster. – Zamierzamy uruchomić punkt 
konsultacyjny – mówi Marek Mrów-
czyński, prezes Mastera. – Naszą rolę 
upatrujemy w jak najlepszym poin-
formowaniu mieszkańców miasta 
o programie i o korzyściach płyną-
cych z montażu kolektorów. Chce-
my przekonać ludzi, że to się opłaca. 
Naszym zadaniem będzie też za-
pewnienie odpowiedniej informacji 
technicznej i pomocy merytorycznej 
przy składaniu wniosków.

Szacunkowy okres zwrotu inwe-
stycji w kolektory słoneczne wynosi 
od czterech do sześciu lat. Jak wyja-
śnia Marek Mrówczyński, rachunek 
ekonomiczny dla każdego będzie 
nieco inny, zależy bowiem od indy-

widualnych warunków i potrzeb. – 
Czas zwrotu inwestycji zależy przede 
wszystkim od tego, z jakich źródeł 
ogrzewania korzystaliśmy dotych-
czas. Im droższe źródło, tym wcze-
śniej zwróci się inwestycja w kolek-
tory – mówi Marek Mrówczyński. 
– Statystycznie jest to kilkuletni okres 
zwrotu, co pokazuje, że taka inwesty-
cja bardzo się opłaca. Koszty trady-
cyjnej energii wciąż rosną i wszystko 
wskazuje na to, że w kolejnych latach 
będą rosły nadal. Tym bardziej warto 
zastanowić się nad inwestycją w od-
nawialne źródła energii.

pomoc w wyborze
O tym, jaki procent zapotrzebo-

wania na energię pokryją kolektory 
słoneczne, decydują indywidualne 
uwarunkowania, m.in. liczba do-
mowników i zużycie ciepłej wody. 
Wydajność kolektorów zależy też 
od stopnia nasłonecznienia (kolek-
tory pracują przez cały rok, jednak 
nasłonecznienie jest różne). Wresz-
cie, decyduje o tym technologia, 
w jaką zdecydujemy się zainwesto-
wać. – Kolektory są różne – mówi 
Marek Mrówczyński. – Ich wydaj-
ność w gospodarstwie domowym 
zależy również od tego, czy zdecy-
dujemy się na niższą i tańszą tech-
nologię, czy na urządzenie bardziej  
zaawansowane technologicznie i tym 
samym droższe.

Punkt konsultacyjny, który zo-
stanie stworzony w Tychach przez 

spółkę MPGOiEO Master, będzie 
pełnić rolę doradczą dla wszystkich 
osób chcących skorzystać z programu 
NFOŚiGW. – Naszym zadaniem bę-
dzie m.in. pomoc w wyborze kolekto-
rów, by inwestycja jak najbardziej od-
powiadała indywidualnym potrzebom 
– mówi prezes Mrówczyński. – Dla 
miasta Tychy oraz okolicznych gmin 
ważne jest, żeby jak najwięcej miesz-
kańców zdecydowało się na mon-
taż kolektorów. Im więcej zużywanej 
energii będzie pochodzić z odnawial-
nych źródeł, tym większa oszczędność 
na konwencjonalnej energii i większe 
ograniczenie emisji gazów cieplarnia-
nych w gminie. Dlatego chcemy pro-
mować program, by wnioski zaczęły 
spływać jak najwcześniej i by jak naj-
więcej ludzi z niego skorzystało. Przy-
gotowujemy się do tego, żeby być 
kanałem informacyjnym, żeby prze-
konać mieszkańców, że warto.

Wnioski będzie można skła-
dać  już w lipcu, po uruchomieniu 
linii kredytowych przez banki wy-
znaczone do tego przez NFOŚiGW. 
Również w lipcu rozpocznie dzia-
łalność punkt informacyjny MA-
STERA.

Więcej szczegółów nt. progra-
mu NFOŚiGW, lista banków z któ-
rymi Fundusz podpisze umowy, in-
formacje o punkcie konsultacyjnym 
prowadzonym przez MASTER już 
za tydzień, w kolejnym numerze 
Twojego Miasta. 
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Kolektory słoneczne  
– zdrowa energia

informacje nt. możliwości zakupu i montażu kolektorów sło-
necznych oraz warunków uzyskania dofinansowania można 
uzyskać również na stronie www.nfosigw.gov.pl w zakładce  
„o nFoŚiGw” w dziale „aktualności” oraz „Już wkrótce”,  
a także pod nr tel. (22) 45 90 100.
na Śląsku informacje można uzyskać m.in. w wojewódzkim 
Funduszu ochrony Środowiska i Gospodarki wodnej:
www.wfosigw.katowice.pl zakładka „wnioski/współpraca  
z bankami”, marek adamus tel. (32) 60 32 264. mail: biuro@
wfosigw.katowice.pl

ważne 

koszt zakupu i montażu kolektorów słonecznych w ramach programu może zwrócić się w ciągu czterech – 
sześciu lat.


