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Roześmiane maluchy i towarzyszący im rodzice odbierali w ubiegłym tygo-
dniu karty uprawniające do zniżek w ramach programu „Rodzina na 5+”.  
Z oferty może już korzystać dziesięć rodzin. Dla kolejnych kilkunastu cha-
rakterystyczne zielone karty są przygotowywane. Dzięki nim bilety za pół 
ceny dostępne są w miejskich instytucjach kultury i obiektach sporto-
wych. Ale oferta już się rozszerza.

– Do tej pory wpłynęło do nas 
około 25 wniosków. Karty przy-
gotowaliśmy już dla pierwszych 
dziesięciu rodzin – wylicza Cze-
sława Winecka, naczelnik Wy-
działu Ochrony Zdrowia i Polityki 
Społecznej Urzędu Miejskiego  
w Zabrzu.
W ubiegłym tygodniu, podczas spo-
tkania zorganizowanego w urzę- 
dzie, pierwsi uczestnicy programu 
odebrali karty z rąk prezydent Za-
brza Małgorzaty Mańki-Szulik.  
– Ogromnie się cieszę, że możemy 
się tu dziś spotkać, bo często jest 

tak, że o rodzinach wielodzietnych 
dużo się mówi, ale mniej się robi. 
Polityka państwa pod tym wzglę-
dem wygląda różnie. Dlatego, jako 
samorząd, chcemy nie tylko orga-
nizować konferencje i duże święta, 
ale pomagać na co dzień – podkre-
śla prezydent Małgorzata Mańka-
-Szulik.
Swój komplet kart odebrali m.in. 
Małgorzata i Piotr Ficowie, rodzi-
ce 12-letnich bliźniaków Asi i Ada-
ma oraz 17-letniej Oli. – To bardzo 
fajny program. Super, że nasze 
miasto zdecydowało się na coś 

takiego – uśmiechają się państwo 
Ficowie. – To na pewno będzie dla 
nas spore ułatwienie, bo wyjście 
gdzieś w piątkę to spory wydatek. 
W pierwszej kolejności wybierzemy 
się do teatru – dodają.
Plany wspólnych wypadów mogą 
już również przygotowywać pań-
stwo Wioletta i Krzysztof Blache-
towie. A trójce ich pociech,10-
-letniej Magdzie, 8-letniej Natalii  
i 3-letniemu Łukaszowi, pomy-
słów nie brakuje. – Chcemy iść 
na łyżwy, na basen i do kina – wy-
liczają dziewczynki.

– To naprawdę program na piąt-
kę z plusem – przyznają rodzice 
roześmianej trójki. – Gdy o nim 
usłyszeliśmy, od razu postano-
wiliśmy złożyć wniosek. Teraz 
na pewno będziemy mogli czę-
ściej wybierać się gdzieś razem 
– dodają.
Przypomnijmy, że program „Ro-
dzina na 5+” skierowany jest 
do rodziców, którzy wychowują 
trójkę lub więcej dzieci, rodzin 
zastępczych oraz podopiecznych 
działających w naszym mieście 
całodobowych placówek opiekuń-

czo-wychowaczych. Z wnioskiem 
o wydanie karty należy się zwró-
cić do Wydziału Ochrony Zdrowia 
i Pomocy Społecznej. Odpowiedni 
formularz można otrzymać w urzę-
dzie lub znaleźć na stronie inter-
netowej www.um.zabrze.pl. Karta 
jest imienna i ważna wyłącznie  
z dokumentem tożsamości. 
Na 50-procentowy rabat przy zaku-
pie biletu można liczyć w Miejskim 
Zakładzie Kąpielowym, Miejskim 
Ogrodzie Botanicznym oraz Miej-
skim Ośrodku Sportu i Rekreacji. 
Upust w tej samej wysokości na 

wstęp na własne imprezy oferują 
Muzeum Miejskie, Dom Muzy-
ki i Tańca, Teatr Nowy, Miejski 
Ośrodek Kultury oraz Filharmonia 
Zabrzańska. Ale oferta już się roz-
szerza. Zniżki przy wykupie ubez-
pieczenia zaproponował uczest-
niczącym w programie rodzinom 
Allianz Polska.
– A ja na pewno będę chciała, 
żeby w Dniu Dziecka na bonifi-
katę można było również liczyć 
w zabrzańskich restauracjach  
– deklaruje prezydent Małgorzata 
Mańka-Szulik.  (hm)

Ze zniżek w ramach programu „Rodzina na 5+” mogą 
już korzystać pierwsze zabrzańskie rodziny wielodzietne

Pierwsze
karty 
wręczone

Podczas spotkania nie brakowało uśmiechów Prezydent Małgorzata Mańka-Szulik wręcza karty Do programu zgłosiło się już ponad 20 rodzin

Wioletta i Krzysztof Blachetowie, rodzice 10-letniej Magdy, 
8-letniej Natalii i 3-letniego Łukasza, ze swoimi kartami


