
Wioletta i Krzysztof Blacheto-
wie wychowują trójkę pociech: 
10-letnią Magdę, 8-letnią Nata-
lię i 3-letniego Łukasza. – Naj-
przyjemniej jest spędzać czas 
razem, a nie da się ukryć, że wyj-
ście w pięć osób do teatru czy 
na basen oznacza spory wydatek 

– mówią zgodnie. Już w styczniu 
to się zmieni. W Zabrzu rusza bo-
wiem program „Rodzina na 5+”. 
Wprowadza on szereg zniżek dla 
rodzin wielodzietnych. Na 50-pro-
centowy rabat przy zakupie biletu 
będzie można liczyć w Miejskim 
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Dobre wieści dla rodziców wychowujących trójkę lub więcej dzieci. Od stycznia będą 
mogli korzystać ze zniżek przy korzystaniu z ofert miejskich instytucji kultury i obiektów 
sportowych. Programem „Rodzina na 5+” może zostać objętych nawet sześć tysięcy 
mieszkańców Zabrza.

Niech magiczna moc Wigilijnego Wieczoru
przyniesie spokój i radość,

a Nowy Rok obdaruje pomyślnością i szczęściem.
Najpiękniejszych Świąt Bożego Narodzenia 

oraz szczęśliwego 
Nowego Roku życzy

Małgorzata Mańka-Szulik
Prezydent Miasta Zabrze

Zakładzie Kąpielowym, Miejskim 

Małgorzata Mańka-Szulik

Ogrodzie Botanicznym oraz Miej-
skim Ośrodku Sportu i Rekreacji. 
Upust w tej samej wysokości na 
wstęp na własne imprezy zaofe-
rują również Muzeum Miejskie, 
Dom Muzyki i Tańca, Teatr Nowy, 
Miejski Ośrodek Kultury oraz Fil-
harmonia Zabrzańska.
– Na razie z 50-procentowych 
zniżek będzie można korzystać 
w jednostkach miejskich, ale 
mamy nadzieję, że program bę-
dzie się rozrastać. Zapraszamy 
do współpracy inne instytucje 
oraz przedsiębiorców, którzy 
mogą proponować własne ulgi 
dla rodzin – mówi Czesława 
Winecka, naczelnik Wydziału 
Ochrony Zdrowia i Pomocy Spo-
łecznej Urzędu Miejskiego w Za-
brzu.
Z udogodnień w ramach progra-
mu będą mogli korzystać tylko 
mieszkańcy Zabrza. – Szacuje-
my, że uprawnionych osób jest 
około sześciu tysięcy – mówi 
naczelnik Czesława Winecka. 

Do korzystania ze zniżek bę-
dzie uprawniać specjalna kar-
ta. Z wnioskiem o jej wydanie 
należy się zwrócić do Wydziału 
Ochrony Zdrowia i Pomocy Spo-
łecznej. Odpowiedni formularz 
można otrzymać w urzędzie lub 
znaleźć na stronie internetowej  
www.um.zabrze.pl. Karta będzie 

imienna i ważna wyłącznie z do-
kumentem tożsamości. Placów-
ki, w których można korzystać 
z rabatu, zostaną oznaczone na-
klejką umieszczoną w witrynach 
i przy kasach. 
- Super, że ktoś pomyślał o rodzi-
nach wielodzietnych. Do tej pory 
nie zawsze mogliśmy sobie po-

zwolić na wyjście gdzieś w piąt-
kę. W Zabrzu sporo się dzieje 
i teraz na pewno będziemy mogli 
częściej wybrać coś z tej ofer-
ty. Fajnie, że zniżki będą też na 
korzystanie z basenu, bo dzie-
ciaki bardzo lubią tam chodzić 
– podkreślają państwo Wioletta 
i Krzysztof Blachetowie. (hm)

Zachęcam do korzystania z programu
Małgorzata Mańka-Szulik, 
prezydent Zabrza
Jako matka czworga dzieci doskonale wiem, ile radości daje posia-
danie tak licznej rodziny i jednocześnie zdaję sobie sprawę, z iloma 
wyzwaniami przychodzi się zmierzyć w codziennym życiu. Przyjmu-
jąc program „Rodzina na 5+”, chcemy pomóc rodzicom, którzy wy-
chowują liczną gromadkę swoich pociech. Zależy nam, by wspól-
ne wyjście do teatru czy na koncert nie wiązało się ze znaczącym 
uszczerbkiem w domowym budżecie, a zabrzańskie wielodzietne 
rodziny mogły w pełni korzystać z atrakcji oferowanych w naszym 
mieście. Mam nadzieję, że do programu „Rodzina na 5+” będą 
się włączać kolejne zabrzańskie firmy i instytucje, a z oferowanych 
zniżek skorzysta jak najwięcej osób.

KTO MOŻE KORZYSTAĆ Z PROGRAMU?

•  rodziny mieszkające w Zabrzu, składające się z rodziców (rodzica) 
mających na utrzymaniu troje lub więcej dzieci w wieku do 18. 
lub 24. roku życia w przypadku, gdy dziecko uczy się lub studiuje

• rodziny zastępcze mieszkające w Zabrzu
•  podopieczni całodobowych placówek opiekuńczo-wychowa-

czych działających w Zabrzu

KTO MOŻE KORZYSTAĆ Z PROGRAMU?

Program 
na piątkę z plusem

Od stycznia zabrzańskie 
rodziny wielodzietne będą 

mogły korzystać z szeregu zniżek

Świetnie, 
że ktoś pomy-
ślał o rodzinach 
wielodzietnych 
– mówią Wio-
letta i Krzysztof 
Blachetowie, 
rodzice 10-let-
niej Magdy, 
8-letniej Natalii 
i 3-letniego 
Łukaszka

reklama


