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Liczna rodzina jest
w modzie!
D

zięki kartom uczestnicy programu
mogą liczyć m.in. na 50-procentowe rabaty w Teatrze Małym, na basenie
i lodowisku, na meczach hokejowych
GKS Tychy oraz o połowę tańsze bilety
na imprezy organizowane przez Miejskie Centrum Kultury. Rodziny 3+ wejdą
za darmo na mecze piłkarskie GKS Tychy i do Muzeum Miejskiego i zapłacą
5 złotych mniej w NoveKino Tychy.

Pierwsze karty trafiły do rodzin 3+
w czwartek 26 marca.
Ich posiadacze mają prawo do zniżek
w tyskich placówkach kulturalnych
i sportowych.

– W programie „3+ Liczna Rodzina” chodzi o poszerzenie oferty kulturalnej i sportowej dla mieszkańców naszego miasta. Nie ma tu znaczenia poziom
zamożności rodzin. Chcemy po prostu,
aby życie wszystkich mieszkańców było
łatwiejsze i przyjemniejsze – mówił podczas inauguracji prezydent Tychów Andrzej Dziuba.
Do miejskiego programu „3+Liczna Rodzina” może przystąpić każda
firma i instytucja, która przedstawi
swoją propozycję oferowanych ulg czy
zniżek i podpisze umowę z Urzędem
Miasta Tychy. Instytucje partnerów
programu będą oznaczone specjalnym logo.
Tychy to drugie miasto w Polsce,
które wprowadziło ulgi dla rodzin wielodzietnych. Inspiracją były działania
podjęte w Grodzisku Mazowieckim.
Autorami tyskiego projektu są Aleksandra Spisak-Golemo i Michał Gramatyka. MW

Wniosek o kartę rabatową można
złożyć w każdej chwili w Biurze
Obsługi Klienta na parterze UM Tychy.
Kartę otrzymają rodziny z co najmniej
trójką dzieci, rodziny zastępcze
oraz podopieczni Ośrodka Usług
Opiekuńczo-Wychowawczych.

zdjęcia: Marietta Stefaniak, Iwona Ciepał

W Tychach ruszył
program „3+ Liczna
Rodzina”. 26 marca
w Urzędzie Miasta
pierwsze rodziny
odebrały karty
uprawniające do zniżek
w instytucjach
kulturalnych
i sportowych.

w ramach
obchodów 75-lecia

Gizella Dzięgielewska jest mamą trójki wspaniałych synów:
siedmioipółrocznego Bolka, pięcioipółletniego Wojtusia i dwuipółletniego
Ignasia. Dla niej liczy się czas, jaki może spędzić z dziećmi i mężem.

Ewa Chwalczyk, mama trójki dzieci podczas odbierania kart zapewniła,
że już w najbliższych dniach jej rodzina wybierze się do teatru,
a syn Jasiek pójdzie z tatą na lodowisko.

Nowy
prezydent
Tychów
Jeszcze tylko kilka godzin, do godziny 12.00,
potrwa licytacja stanowiska Prezydenta Jednego Dnia. Kto obejmie
tę funkcję, dowiemy się
1 kwietnia. To z pewnością hojna osoba o wielkim sercu, która wylicytuje najwyższą kwotę
za możliwość zastąpienia prezydenta Dziuby
w jego fotelu.
Aukcję
charytatywną
organizuje Hospicjum
im. św. Kaliksta I w Tychach. Pieniądze, które nowy szef miasta
ofiaruje za to zaszczytne stanowisko, zostaną
przekazane w całości
na budowę Domu Hospicyjnego w Żwakowie.
Jednodniowy
prezydent będzie urzędował
1 kwietnia od godziny
8.30.
A
obowiązków
będzie sporo... Prezydent
Jednego Dnia weźmie
udział w spotkaniu
z
wiceprezydentami,
sekretarzem i skarbnikiem miasta, podpisze
kilka przygotowanych
na ten dzień zarządzeń, a o godz. 13 będzie
uczestniczył w akcji budzenia misiów w Parku
Niedźwiadków i spotka się z mieszkańcami
miasta.
O godzinie 14 jednodniowy szef miasta odwiedzi hospicjum i spotka
się z wolontariuszami.
Pracowity dzień zakończy się około godziny
15.30.

Pomóżmy
obudzić misie!

W dniu inauguracji programu dzieci z rodzin 3+ oprócz karty rabatowej
otrzymały też maskotki i pamiątkowe gadżety związane z 75-leciem miasta.

Państwo Jolanta i Krzysztof Maryokowie od 2002 roku są rodziną zastępczą
pełniącą funkcję pogotowia rodzinnego. Obecnie opiekują się piątką dzieciaków,
które mają po sześć, cztery i dwa lata oraz dziesięć i sześć miesięcy. Jak mówią
nie wyobrażają sobie innego życia – bez dzieci ich dom byłby pusty.

Wnioski o wydanie karty rabatowej w Biurze Obsługi Klienta przyjmuje
Dorota Majcher, która udziela też informacji o programie. Zainteresowani
mogą dowiedzieć się więcej o programie dzwoniąc pod numer telefonu 032
776 30 30 oraz na stronie internetowej www.licznarodzina.pl

Pani Barbara Trendak wychowuje wraz z mężem Witoldem sześcioro
dzieci. Trendakowie są dobrze zorganizowani – każdy w ich rodzinie wie
jakie obowiązki do niego należą. Dzięki temu dom funkcjonuje sprawnie.
W dużej rodzinie według Trendaków nigdy nie jest nudno!

Urząd Miasta Tychy
zaprasza
wszystkich
mieszkańców do Parku Niedźwiadków. Tam
1 kwietnia o godzinie
13 odbędzie się akcja
budzenia misiów. Szczególnie mile widziane są
dzieci, dla których przewidziano wiele atrakcji
– będą konkursy, gry
i zabawy, słodkie „misiowe” niespodzianki,
pamiątkowe
upominki, ale także szczudlarze i bohaterowie bajek.
Chętni będą mogli się
sfotografować odnowionymi misiami.
Zmiana
prezydenta
miasta na jeden dzień
oraz akcja budzenia misiów to jedna z wielu
imprez organizowanych
w ramach obchodów
75-lecia nadania Tychom praw gminy miejskiej. MW

