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Tyska rodzina
na plus!
zdjęcia: eliza madej/marietta stefaniak/arc

w ramach obchodów
75-lecia

Już 26 marca
w tyskim urzędzie
miasta będzie można
zgłosić swój udział
w projekcie
„3+ Liczna Rodzina”.
Jakie korzyści z niego
płyną?
Jak wypełnić
wniosek?
Przeczytajcie nasz
przewodnik!

P

rojekt uchwalony przez tyskich radnych jest skierowany do trzech grup tyszan. Pierwsza
to rodziny wielodzietne, które mają
na utrzymaniu troje lub więcej dzieci
w wieku do 18 lub 24 lat (gdy dziecko
uczy się lub studiuje). Druga to rodziny zastępcze, a trzecia podopieczni
Ośrodka Usług Opiekuńczo-Wychowawczych w Tychach.

O połowę taniej
Chcemy ułatwić życie licznym
rodzinom, a także promować dzietność i korzyści wynikające z życia
w dużej rodzinie, zmienić negatywny wizerunek rodziny wielodzietnej
w społeczeństwie – wymienia Michał
Gramatyka, radny i pomysłodawca
uchwalonego projektu.
W jaki sposób? Uczestnicy projektu będą mogli kupić o połowę taniej bilety na imprezy organizowane przez Miejskie Centrum Kultury,
Teatr Mały, Miejski Ośrodek Sportu
i Rekreacji oraz Muzeum Miejskie.
Połowę ceny zapłacą też za wejście
na basen i lodowisko oraz na mecze
piłkarskie GKS Tychy’ 71 i hokejowe
GKS Tychy (dopiero od przyszłego
sezonu). NoveKino Tychy proponuje
każdemu uprawnionemu pięciozłotową zniżkę na seanse filmowe.
– Instytucja MaxFilm to pierwszy prywatny przedsiębiorca, z którym nawiązaliśmy współpracę. Prowadzimy rozmowy z kolejnymi.
Chcemy zaangażować w program
prywatnych przedsiębiorców, którzy sami zdecydują, jaki rodzaj ulg
zaproponują. Każdy z nich podpisze umowę z urzędem miasta.
W firmie uczestniczącej w projekcie, w widocznym miejscu znajdzie
się specjalna naklejka informująca,

Osoby, które otrzymają karty, zaoszczędzą wybierając się m.in. na basen, lodowisko, do kina czy muzeum
miejskiego.

że tu honorowane są karty rabatowe
– wyjaśnia Gramatyka.

Ze zniżką w portfelu
Wspomniana karta rabatowa
wielkości zwykłej karty bankomatowej, będzie świadczyć o udziale rodziny w projekcie. Jak ją otrzymać?
Pierwszy krok to wypełnienie specjalnego wniosku (można go będzie
pobrać na stronie internetowej programu, która ruszy już niebawem oraz
w urzędzie miasta). Rodzic musi wypisać w nim dane wszystkich członków
swojej rodziny oraz dołączyć ważną legitymację lub zaświadczenie z uczelni
lub szkoły potwierdzające, że dziecko
powyżej 18. roku życia nadal się uczy
(jeżeli takie jest w rodzinie).

ważne
æ Uczestnictwo w programie nie zależy od dochodów rodziny. Nie
jest także istotne, czy dzieci wychowuje jeden, czy dwoje rodziców.
æ Lista miejsc, gdzie można korzystać z karty rabatowej będzie
się wydłużać. Dlatego warto zaglądać na stronę internetową programu i sprawdzać, jakie nowe zniżki oferuje program.
æ Firmy i instytucje publiczne uczestniczące w projekcie są specjalnie oznaczone. Logo programu będzie umieszczone w danej
instytucji czy firmie w widocznym miejscu
æ W Biurze Obsługi Klienta znajduje się specjalnie oznakowane
stanowisko osoby zajmującej się projektem. Tam można zgłosić
swój udział w projekcie, składając wniosek.

Wniosek przygotowany w ten
sposób trzeba złożyć w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Tychy, gdzie znajdzie się stanowisko
programu. Będzie to możliwe już
od 26 marca.
Złożony wniosek zostanie sprawdzony w ciągu miesiąca. Jeśli wszystko będzie się zgadzać, każdy członek
rodziny otrzyma specjalną kartę rabatową „3+ Liczna Rodzina”, na której znajdzie się jego imię, nazwisko
oraz adres. Dzięki karcie będzie można korzystać z wymienionych zniżek.
Trzeba jednak pamiętać, że jest ona
ważna tylko razem z dokumentem
potwierdzającym tożsamość uprawnionego lub z dokumentem potwierdzającym tożsamość rodzica osoby
uprawnionej. Istotne jest też, że karta
jest wydawana na rok i potem trzeba
ponownie złożyć wniosek o jej wydanie.

Drudzy w Polsce
Tychy to drugie miasto w Polsce,
które wprowadza tego typu ulgi. Jak
przyznają pomysłodawcy uchwały
inspiracją były działania Gordziska
Mazowieckiego – pierwszego miasta w kraju, które wprowadziło ulgi
dla rodzin z trojgiem i więcej dzieci
(głównie tańszy lub bezpłatny transport komunikacją miejską). Podobne
zniżki są dostępne w Warszawie czy
we Wrocławiu, ale dotyczą one tylko
rodzin, które mają czworo lub więcej
dzieci.

Gramatyka podkreśla, że uchwała ma tym większe znaczenie, że duże
rodziny nie mogą liczyć na wsparcie państwa. Mimo że Konstytucja
gwarantuje rodzinom wielodzietnym „prawo do szczególnej pomocy
ze strony władz publicznych”, ogólnokrajowych ulg nie ma. Rodzice mogą
jedynie skorzystać z tzw. ulgi prorodzinnej, tj. odliczenia odpowiedniej
kwoty od podatku na każde dziecko
własne lub adoptowane (w roku 2008
to 1173,70 zł). Rodziny zastępcze nie
mają prawa do tej ulgi. W Tychach zarówno rodziny liczne, jak i zastępcze
będą mogły częściej korzystać z oferty kulturalnej czy sportowej miasta.
Marietta Stefaniak

uwaga
przedsiębiorcy!
Każda firma i instytucja
może przystąpić do programu „3+ Liczna Rodzina”. Wystarczy w tym celu
przedstawić swoją propozycję i podpisać umowę z Urzędem Miasta Tychy. Wszystkie formalności
można załatwić, zgłaszając
się do Biura Obsługi Klienta Urzędu Miasta Tychy,
gdzie znajduje się stanowisko osoby zajmującej się
projektem.

Człowiek
w teatrze
życia
Jeszcze do 10 kwietnia można
zgłaszać prace na konkurs fotograficzny „W Tychach jest pięknie. Człowiek w Teatrze życia
codziennego”,
organizowany
przez Filię nr 13 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tychach oraz
Urząd Miasta Tychy.
Zdjęcia autorskie (maksymalnie 3 egzemplarze) wszystkich pasjonatów i amatorów fotografii w formacie 20
na 30 cm przyjmują pracownicy
Filii nr 13 Miejskiej Biblioteki
Publicznej w Tychach, ul. Dmowskiego 33, tel. 032 217 31 52. Tematyka zdjęć to ludzie przy pracy, podczas zabawy, wypoczynku
czy w innych sytuacjach uchwyconych w naszym mieście.
Prace konkursowe wraz z wypełnionym formularzem zgłoszeniowym, można przekazać
osobiście lub listownie. Na odwrocie każdego zdjęcia należy
umieścić imię, nazwisko, wiek
autora, tytuł pracy oraz adres
i telefon. Osoby niepełnoletnie
podają dodatkowo imiona i nazwiska rodziców lub opiekunów prawnych wraz z ich danymi teleadresowymi.
Nagrody zostaną wręczone
w siedzibie Filii nr 13 MBP podczas uroczystego wernisażu
w galerii „W Bramie” w maju
2009 roku.

Fraszki
o Tychach
MBP wraz z Urzędem Miasta
Tychy organizuje również konkurs poetycki „O pozłacane pióro”. W konkursie, który trwa
do 15 kwietnia, mogą wziąć
udział uczniowie szkół podstawowych z klas IV do VI oraz
młodzież gimnazjalna. Każdy
uczestnik może złożyć osobiście
lub listownie wraz z formularzem zgłoszeniowym w siedzibie Filii nr 7 MBP w Tychach,
al. Niepodległości 110, tel. 032
227 83 11, maksymalnie trzy
fraszki w czterech egzemplarzach. Na odwrocie każdego
wiersza powinno znaleźć się:
imię i nazwisko, wiek autora
oraz adres i telefon. Należy podać również imiona i nazwiska
rodziców czy opiekunów prawnych wraz z danymi teleadresowymi. Młodzi poeci odbiorą
nagrody z rąk jury już w maju
w siedzibie Filii nr 7.
Oba konkursy organizowane
są pod patronatem Prezydenta Miasta Tychy w roku obchodów 75-lecia nadania Tychom
praw gminy miejskiej.
Więcej szczegółów na temat
konkursów na stronie http://
www.mbp.tychy.pl/oraz
pod
numerami telefonów: 032 217
31 52 (Filia nr 13) oraz 032 227
83 11 (Filia nr 7). MW

