Sprawozdanie Prezydenta Miasta Katowice z realizacji programu:
„Nas troje i więcej” za 2012 rok

W dniu 27 września 2010 r. Rada Miasta Katowice przyjęła Uchwałę nr LXV/1306/10
w sprawie wprowadzenia na terenie miasta Katowice programu: „Nas troje i więcej”.
Adresatami programu są:
- rodziny wielodzietne zamieszkałe na terenie miasta Katowice posiadające na utrzymaniu troje, bądź więcej
dzieci w wieku do 18 roku życia lub ukończenia 24 roku życia, w przypadku, gdy dzieci się uczą, bądź
studiują;
- rodziny zastępcze zamieszkałe na terenie miasta Katowice,
- rodziny posiadające jedno, bądź dwoje dzieci, korzystające z pomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Katowicach.
Celem programu jest wprowadzenie systemu 50% ulg pozwalających na zwiększenie ww. rodzinom
dostępności do dóbr kultury i imprez sportowych organizowanych przez miejskie jednostki organizacyjne.
W okresie od 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2012 r. podjęte zostały następujące działania:
1. Przyjętych zostało 536 wniosków o wydanie karty programu (a od początku realizacji programu 1.125),
w tym:
Rodziny

Liczba rodzin, które
złożyły wniosek
w 2012 r.

wielodzietne

421

Liczba rodzin, które
złożyły wniosek
narastająco od początku
realizacji programu
825

korzystające z pomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Katowicach
zastępcze

92

207

23

93

RAZEM

536

1.125

2. Wydano łącznie 2.535 kart programu (a od początku realizacji programu 5.231).
3. W programie udział brało 7 jednostek miejskich.
L.p.

Nazwa

Adres

1.

Galeria Sztuki Współczesnej
BWA
Muzeum Historii Katowic

Aleja Korfantego 6
Katowice
ul. ks. J. Szafranka 9
Katowice
ul. św. Jana 10
Katowice
Aleja Korfantego 35
Katowice

2.
3.
4.

Śląski Teatr Lalki i Aktora
„Ateneum”
Spodek (Miejski Ośrodek
Sportu i Rekreacji)

Oferowana zniżka

50% zniżki na zakup biletu
wstępu
50% zniżki na zakup biletu
wstępu na: lodowisko oraz
siłownię
zima: lodowiska „Jantor”,

Lodowisko „Jantor” (Miejski
Ośrodek Sportu i Rekreacji)
Ośrodek Rekreacyjno –
Wypoczynkowy „Zadole"
(Miejski Ośrodek Sportu
i Rekreacji)
Ośrodek Rekreacyjno Wypoczynkowy „Rolna"
(Miejski Ośrodek Sportu
i Rekreacji)
Ośrodek Rekreacyjno –
Wypoczynkowy „Bugla"
(Miejski Ośrodek Sportu
i Rekreacji)
Hala Sportowa „Józefowska”
(Miejski Ośrodek Sportu
i Rekreacji)
Ośrodek Sportowy „Słowian"
(Miejski Ośrodek Sportu
i Rekreacji)

ul. Nałkowskiej 11
Katowice
ul. Wczasowa 8,
Katowice

11.

Ośrodek Sportowy
„Szopienice" (Miejski Ośrodek
Sportu i Rekreacji)

ul. 11-Listopada 20,
Katowice

12.

Ośrodek Sportowy "HETMAN"
(Miejski Ośrodek Sportu
i Rekreacji)

ul. Siwka 6,
Katowice

13.

Ośrodek Sportowy
„Podlesianka" (Miejski
Ośrodek Sportu i Rekreacji)
Miejski Dom Kultury
„Bogucice – Zawodzie”

ul. Sołtysia 25
Katowice
ul. Markiefki 44a
Katowice

15.

Centrum Kultury Katowice
im. Krystyny Bochenek

Plac Sejmu Śląskiego 2
Katowice

16.

Miejski Dom Kultury
„Ligota”

ul. Franciszkańska 33
Katowice

5.
6.

7.

8.

9.

10.

14.

„Spodek”, ślizgawki na wolnym
powietrzu
lato: kąpieliska „Bugla”,
„Rolna”
50% zniżki na zakup biletu
wstępu na lodowisko
50% zniżki na zakup biletu
wstępu na: siłownię i korty
tenisowe

ul. Nasypowa 65,
Katowice

50% zniżki na zakup biletu
wstępu na: kąpielisko
i siłownię

ul. Żeliwna 26
Katowice

50% zniżki na zakup biletu
wstępu na kąpielisko

ul. Józefowska 40,
Katowice

50% zniżki na zakup biletu
wstępu na siłownię

ul. 1-go Maja 99,
Katowice

50% zniżki na zakup biletu
wstępu na:
siłownię
i korty tenisowe
50% zniżki na zakup biletu
wstępu na:
siłownię
i korty tenisowe
50% zniżki na zakup biletu
wstępu na:
siłownię
i korty tenisowe
50% zniżki na zakup biletu
wstępu na
korty tenisowe
50% zniżki na wycieczki
i wyjścia w ramach akcji „Ferie
i wakacje w Mieście” oraz
spektakle teatralne, kabaretowe
i muzyczne organizowane przez
MDK „Bogucice – Zawodzie”
50% zniżki dla 20 pierwszych
osób na zakup biletu wstępu na
wszystkie imprezy biletowane,
których Centrum Kultury będzie
organizatorem
50% zniżki na wycieczki
i wyjścia w ramach akcji „Ferie
oraz wakacje w Mieście”
oraz na zajęcia grupowe
organizowane przez
pracowników – instruktorów

MDK „Ligota”
4. W programie udział brało 84 instytucji/prywatnych przedsiębiorców, w tym 20 pozyskanych w 2012 r., tj.:
L.p.
Nazwa
Biura podróży:
1.
Biuro Podróży i Turystyki
„Almatur – Katowice”
Finanse:
2.
Śląskie Centrum Finansowe

Gabinety kosmetyczne:
3.
Zakład Fryzjersko – Kosmetyczny
„Maja”
4.
Gabinet Kosmetyczny
MEA STYLE

ul. 3-go Maja 7
Katowice
ul. Żwirki i Wigury 27
Katowice

ul. Nasypowa 8/3a
Katowice
ul. Panewnicka 99
Katowice

5.

Firma P.U.H. „MariRoza”
Mariola Kalis

ul. Zamkowa 11
Katowice

6.

Firma P.U.H. „MariRoza” Róża
Wdowiak

ul. Karliczka 9
Katowice

7.

P & P INTERNET GROUP s.c.

ul. Jaracza 7
Częstochowa
adres w Katowicach:
CH Silesia City Center
ul. Chorzowska 107

8.

Studio Fryzjerskie „Maria”

ul. 1-go Maja 119
Katowice

Gabinety masażu leczniczego:
9.
MED Recovery Polska

10.

Gabinet Masażu Leczniczego

Gabinety ortodontyczne:
11.
Dentim Clinic Wojciech Fąferko

12.

Niepubliczny Zakład Opieki
Zdrowotnej „Peri-Ort” spółka
partnerska Stanisław Musiał,
Magdalena Kubika - Musiał

Oferowana zniżka

Adres

Katowice

ul. Krucza 4
Katowice

ul. Opolska 7/3
Katowice

ul. Warszawska 26
Katowice

10% zniżki na wszystkie
zagraniczne i krajowe

wyjazdy

a) 10%
zniżki
przy
rozliczaniu
rocznego zeznania podatkowego,
b) 1% zniżki przy ubezpieczeniu
komunikacyjnym i majątkowym
30% zniżki na makijaż
15% zniżki na zabiegi związane
z pielęgnacją dłoni i stóp,
b) 10% zniżki na zabiegi związane
z pielęgnacją twarzy
20% zniżki na usługi świadczone przez
Salon fryzjersko – kosmetyczny
(kosmetyka dłoni i stóp) damsko –
męski przy ul. Zamkowej 11 oraz na
zakup profesjonalnych kosmetyków do
pielęgnacji włosów i ciała
20% zniżki na usługi świadczone przez
Salon fryzjersko – kosmetyczny
(kosmetyka dłoni i stóp) damsko –
męski przy ul. Karliczka 9 oraz na
zakup profesjonalnych kosmetyków do
pielęgnacji włosów i ciała
15% zniżki na zabiegi kosmetyczne na
twarz (z wyłączeniem dermatologii
i
makijażu
permanentnego
oraz
aktualnych promocji) w salonie w CH
Silesia
City
Center
przy
ul. Chorzowskiej 107 (lok. 101 i 102)
15% zniżki na wszystkie usługi
pielęgnacji dłoni i paznokci
a)

5% zniżki na wszystkie usługi
rehabilitacyjne świadczone w domu
klienta
10% zniżki na wszystkie karnety
na ćwiczenia i masaż Rollen Fit Studia
Vacu Fit
20% zniżki na leczenie ortodontyczne
oraz leczenie zachowawcze i chirurgię
stomatologiczną
w
Centrum
Implantologii i Ortodoncji przy
ul. Opolskiej 7
20% zniżki dla osób do ukończenia 18
lub 24 roku życia pod warunkiem
kontynuowania nauki na następujące
usługi: wykonywanie dokumentacji
ortodontycznej;
stałe,
standardowe

13.

Osiedlowe Centrum Stomatologii
„Rewadent” W. Wypych
Gabinety psychologiczne i terapeutyczne:
14.
Zespół Szkoleniowo –
Terapeutyczny „Ego” s.c.

ul. Karliczka 31
Katowice
ul. Warszawska 40/1a
Katowice

15.

Gabinet Psychologiczny
„Equilibrium”

ul. Warszawska 31
Katowice

16.

Katarzyna Kopczak – Zagórna
Gabinet Psychoterapii

ul. Zielonogórska 22/46
Katowice

17.

Akademia Indygo

ul. Dąbrowskiego 24/2
Katowice

aparaty ortodontyczne oraz wizyty
kontrolne związane z ww. aparatem;
leczenie
podtrzymujące/retencyjne;
aparaty:
do
„wyjmowania”
(jednoszczękowe), dwuszczękowe, stałe
czynnościowe; terapię – ekstrakcyjną
seryjną; wizyty kontrolne u pacjentów
wymagających obserwacji i nadzoru
ortodontycznego; RPE
20% zniżki na ortodoncję
a) 25% zniżki na cykl 10 spotkań
organizacyjnych w ramach „Szkoły dla
rodziców i wychowawców”, tj. cena 1
cyklu spotkań wynosić będzie 450,00 zł,
istnieje także możliwość zakupu
pojedynczych spotkań w cenie 45,00 zł
za każde spotkanie,
b) 30% zniżki na terapię indywidualną
dziecka,
c) 15% zniżki na terapię małżeństw
i par
a) 30% zniżki na usługi: konsultacja
psychologiczna,
diagnostyka
psychologiczna
(m.in.
diagnoza
dysleksji,
trudności
szkolnych),
konsultacja lekarska (kwalifikacja do
terapii EEG-biofeedback), terapia EEGbiofeedback, doradztwo zawodowe,
b) 20% zniżki na usługi: psychoterapia,
warsztaty rozwoju osobistego
10% zniżki na wstępną konsultację oraz
psychoterapię indywidualną, par oraz
rodzin
15% zniżki na zajęcia edukacyjno –
rozwojowe dla dzieci w wieku od 6
miesięcy do 7 roku życia
* rozwiązanie porozumienia z dniem 17
stycznia 2012 r. , powód: zamknięcie
działalności firmy na terenie miasta
Katowice

Gabinety stomatologiczne:
18.
Niepubliczny Zakład Opieki
Zdrowotnej AlfaDENT
19.
Praktyka Stomatologiczna
Maria Baronowska - Ślusarczyk

ul. Teatralna 10
Katowice
ul. Raciborska 31c/7
Katowice

50% zniżki na usługi stomatologiczne
dla dzieci
a)
bezpłatny przegląd uzębienia
kamerą,
b)
zniżka od 10 do 50%
na leczenie i materiały
ww.
usługi
świadczone
będą
w Przychodni przy KWK „Halemba”
w Rudzie Śląskiej przy ul. Kłodnickiej
59
*w
indywidualnych
przypadkach
(za
wcześniejszym
kontaktem
telefonicznym)
istnieje
możliwość

20.
---

---

Prywatna Poradnia
Stomatologiczna PRIMA-DENT
Osiedlowe Centrum Stomatologii
„Rewadent” W. Wypycha

ul. Radockiego 154/1
Katowice
ul. Karliczka 31
Katowice

dowozu do ww. Przychodni
15% zniżki na wszystkie usługi
stomatologiczne
20%
zniżki
na:
profilaktykę
stomatologiczną,
chirurgię,
stomatologię zachowawczą, endodencj

P & P INTERNET GROUP s.c.

ul. Jaracza 7
Częstochowa
adres w Katowicach:
CH Silesia City Center
ul. Chorzowska 107

15% zniżki na usługi stomatologiczne (z
wyłączeniem ortodoncji, protetyki,
implantologii oraz aktualnych promocji)
w salonie w CH Silesia City Center przy
ul. Chorzowskiej 107
(lok. 101
i 102)

Firmy świadczące usługi: elektroniczne, informatyczne, internetowe:
21.
Firma Wiencek Elektronik
ul. Ligocka 5
Katowice
Kancelarie notarialne:
22.
Kancelaria Notarialna Michał
Grajner i Partner
Kluby Fitness:
23.
Zakład Usługowo – Handlowy
„PELFORTH”
Sebastian Krupski

24.

Klub Fitness dla Kobiet
VIVIDORA

a) 5% zniżki na usługi internetowe,
b) 10% zniżki na usługi elektroniczne,
c) 15% zniżki na usługi informatyczne

ul. Gliwicka 15
Katowice

20% zniżki na wszystkie czynności
notarialne

ul. Wesoła 3
Katowice

a) 50% zniżki na zakup karnetu
miesięcznego „CLASSIC” (siłownia,
fitness,
vacu-step)
uprawniającego
do wejścia codziennie: od poniedziałku
do piątku w godzinach od 7.00 do 16.00
oraz w soboty i niedziele w godzinach
od 9.00 do 19.00,
b) 30% zniżki na zakup karnetu
miesięcznego „CLASSIC” (siłownia,
fitness,
vacu-step)
uprawniającego
do wejścia codziennie: od poniedziałku
do piątku w godzinach od 7.00 do 22.00
oraz w soboty i niedziele w godzinach
od 9.00 do 19.00,
c) 40% zniżki na zakup karnetu
miesięcznego
„AQUA”
(basen)
uprawniającego do wejścia codziennie:
od poniedziałku do piątku w godzinach
od 7.00 do 16.00 oraz w soboty
i niedziele w godzinach od 9.00
do 19.00
a) 20% zniżki na karnet na 4 i 8 wejść,
b) 30% zniżki na karnet „open”

ul. Przemysłowa 3
Katowice

* zakończenie porozumienia z dniem
1 marca 2012 r., brak dalszej
kontynuacji
Kluby malucha:
25.
Firma MARKO
Mariola Kocjan

26.

Firma SPB Anna Stokłosa-Nowak

ul. Paderewskiego 4/2
Katowice

Laskowa 60
Wodzisław

25% zniżki na wszystkie usługi związane
z opieką nad dzieckiem do lat 3,
świadczone
w
Klubie
Malucha
w Katowicach przy ul. Gliwickiej 224
20% zniżki na zajęcia Socatots Piłkarskie
Maluszki (zajęcia prowadzone są w:
COB przy ul. Wesołej 3 w Katowicach

oraz w IX Liceum Ogólnokształcącym
przy Al. Bolesława Krzywoustego 9
w Katowicach)
Kluby sportowe:
27.
GKS GieKSa Katowice S.A.

Księgarnie:
28.
Księgarnia Internetowa
Net-Books

ul. Bukowa 1
Katowice

50% zniżki na zakup biletu na mecze
organizowane przez GKS GieKSa
Katowice S.A. w roli gospodarza
(dotyczy Sektora Rodzinnego – max 6
osób)

ul. Ściegiennego 7b
Katowice

a) 13% zniżki od cen katalogowych,
wyznaczonych przez wydawnictwo
(rabat może być wyższy i wynosić 15%
w przypadku złożenia zbiorowego
zamówienia od kwoty 200,00 zł w górę),
b) 10% zniżki na wszystkie pozycje
z oferty pozajęzykowej,
ww. zniżki dotyczą zarówno zakupów
dokonanych za pośrednictwem Internetu,
jak
i
w
siedzibie
firmy
przy ul. Ściegiennego 7b
12% zniżki od cen detalicznych
(katalogowych) na całą ofertę, tj. m.in.
podręczniki szkolne i akademickie,
słowniki, repetytoria, przewodniki,
lektury, beletrystykę, bajki
10% zniżki na zakup książek w księgarni
przy Pl. Wolności 10a oraz jej filii
przy ul. Francuskiej 38
15% zniżki na cały asortyment księgarni
przy ul. Warszawskiej 10

29.

Księgarnia „Nauka” s.c. J i M.
Kasperczyk, G. Steininger

ul. Warszawska 11
Katowice

30.

Księgarnia Prawnicza

Pl. Wolności 10a
Katowice

31.

Księgarnia POLANGLO
Podręczniki szkolne

Siedziba firmy: ul. Kolejowa 21
Warszawa
Adres księgarni: ul. Warszawska
10
Katowice

Kwiaciarnie:
32.
Kwiaciarnia „Rajski Ptak”
Nieruchomości:
33.

PACTA

Ośrodki szkolenia kierowców:
34.
F.U. Tomasz Stefańczyk „Apollo”

35.

36.

Ośrodek Szkolenia Kierowców
„Centrum” Robert Siuda,
Krzysztof Rogowicz s.c.
Ośrodek Szkolenia Kierowców
ELMAK

ul. 1-go Maja 126b
Katowice

15% zniżki na zakup kwiatów ciętych

ul. Graniczna 29/104
Katowice

a) 50% zniżki na usługę pośrednictwa
w
sprzedaży
nieruchomości
na
wyłączność,
b) 35% zniżki na pozostałe usługi
pośrednictwa
w
obrocie
nieruchomościami (w sprzedaży, kupnie,
w wynajmie)

ul. Sienkiewicza 74
Katowice
(budynek L.O. im.
M. Kopernika)

ul. Warszawska 3 /4-4
Katowice

20% zniżki na zakup podstawowego
kursu prawa jazdy kategorii B (ww. kurs
obejmuje 30 godzin teorii, 30 godzin
jazd praktycznych, badania lekarskie,
podręcznik
„Dobry
kierowca”,
zaświadczenie o ukończeniu kursu)
10% zniżki na kurs prawa jazdy
kategorii A i B

ul. Armii Krajowej 63
Chorzów
ul. Ułańska 5 Katowice

10% zniżki na szkolenie podstawowe
w zakresie prawa jazdy kategorii B
(zniżka nie dotyczy badań lekarskich) –

37.

Ośrodek Szkolenia Kierowców
MELMAC

ul. Ligocka 5
Katowice

38.

Ośrodek Szkolenia Kierowców
POŁUDNIE

ul. Gen. Jankego 160
Katowice

39.

Nauka Jazdy „AURUM”
Andrzej Hanzlik

ul. Wiertnicza 3
Katowice

ww. zniżka dotyczy punkt przy
ul. Ułańskiej 5 w Katowicach
20% zniżki na zakup podstawowego
kursu prawa jazdy kategorii B
5% zniżki na wszystkie szkolenia
w zakresie kursów prawa jazdy kategorii
AiB
5% zniżki na szkolenie podstawowe
w zakresie kursu prawa jazdy kategorii B
* rozwiązanie porozumienia z dniem 27
grudnia
2012 r. , powód: zawieszenie działalności
firmy
na terenie miasta Katowice

Pizzerie:
40.
41.

Dominium S.A.
Flunch Polska Sp. zo.o.

Pracownie złotniczo – grawerskie:
42.
Pracownia Złotniczo – Grawerska
J&M Kurczok s.c.
Przedszkola niepubliczne:
43.
Niepubliczne Przedszkola
Językowe MUNDO MARINO

44.

Firma CONTRATO
Katarzyna Kostempska

Restauracje:
45.
Buon Cibo Łukasz Waluś,
Małgorzata Mucha s.c.

46.

Restauracja „Między Drzewami”

47.

Odlot Sp. z o.o.

ul. Staromiejska 12
Katowice
ul. Górczewskiej 124
Warszawa
ul. Reńców 30
Katowice

40% zniżki na pizzę w lokalu przy
ul. Staromiejskiej 12
50% zniżki na zakup małej pizzy
w przypadku równoczesnego zakupu
pizzy dużej (w całości) w Restauracji
Pizza Pai w Katowicach przy
ul. Reńców 30 (pasaż Hipermarketu
Auchan)

ul. Młyńska 5
Katowice

10% zniżki na zakupy w sklepie przy
ul. Młyńskiej 5

ul. Fitelberga 4
ul. Hierowskiego 2
Katowice

a) zniżka w miesięcznym czesnym
w wysokości 50% (od aktualnego
cennika) dla drugiego dziecka oraz 100%
dla trzeciego i każdego kolejnego
(trzecie
i kolejne dziecko uczęszcza do
przedszkola całkowicie bezpłatnie),
b) powyższe zniżki dotyczą także (w tej
samej
wysokości)
wszystkich
dodatkowych,
odpłatnych
zajęć
sportowo-rekreacyjnych organizowanych
w przedszkolu oraz opłat rekrutacyjnych
Miesięczne czesne za pobyt dziecka
w Niepublicznym Przedszkolu „Wesołe
Słoneczka” w Katowicach przy
ul. Hetmańskiej 7 w wysokości 280 zł

ul. Hetmańska 7
Katowice

ul. Mariacka 4
Katowice

ul. Wierzbowa 30
Katowice
ul. Białostocka 20/26
Warszawa

a) 15% zniżki na wszystkie posiłki
i napoje bezalkoholowe w Restauracji
„Buon Cibo” przy ul. Mariackiej 4
w godzinach od 12.00 do 19.00,
b) 10% zniżki na wszystkie posiłki
i napoje bezalkoholowe w Restauracji
„Buon Cibo” przy ul. Mariackiej 4
po godzinie 19.00
20% zniżki na całe menu dla dzieci
20% zniżki na obiady rodzinne
w Restauracji „Odlot” przy ul. Lotnisko

48.

49.

Restauracja Pocco Locco
Sandwiches
& Co
Firma Handlowo –
Gastronomiczna „Łosoś”

50.

Restauracja „Thai Express”

51.

Gastro-MAR s.c.
Marzena Miner, Rafał Kucharski

ul. Lotnisko 1 Katowice
ul. Mikołowska 21
Katowice
ul. Mysłowicka 20
Katowice
ul. Pocztowa 10
Katowice
ul. Grzyśki 13
Katowice

1
15% zniżki na wszystkie dania (oprócz
napojów i zestawów) oraz 3,50 zł
za porcję frytek, cafe latte lub herbatę
10% zniżki na usługi gastronomiczne
w
Restauracji
Rybnej
przy
ul. Mysłowickiej 20
20% zniżki na całe menu od piątku
do niedzieli
10% zniżki na danie dnia w lokalach:
„Karczma pod strzechą” przy ul. Grzyśki
13 oraz „Marysin Dwór” w WPKiW
w Chorzowie
* zakończenie porozumienia z dniem 1
lipca 2012 r. , brak dalszej kontynuacji

Rozrywka:
52.
Śląski Ogród Zoologiczny
53.

Miasteczko Twinpigs Sp. z o.o.

Sale zabaw dla dzieci:
54.
Wonder World

Promenada Gen. Jerzego Ziętka 7
Chorzów
ul. Katowicka 4
Żory

50% zniżki na wejście do ZOO od cen
według cennika
Bilet normalny oraz ulgowy w cenie
29,99 zł

ul. Tuszyńska 139/143 lok. 15
Łódź
ul. Chorzowska 107
Katowice

3 godziny zabawy w cenie 1 godziny
w Sali Zabaw dla Dzieci „Jupi Park”
w Katowicach przy ul. Chorzowskiej 107
(CH Silesia)

55.

JTJ Sp. z o.o.

ul. Kolegialna 47/7
Płock
ul. Pszczyńska 6
Katowice

25% zniżki na zabawę dla dzieci
w okresie od stycznia do grudnia (bez
lipca i sierpnia) oraz 50% w okresie
od lipca do sierpnia
w Rodzinnym Centrum Rozrywki
„Magiczna
Laguna”
przy
ul. Pszczyńskiej 6 (Giszowiec)

56.

Sala Zabaw dla Dzieci
„Nibylandia”

ul. Pawła Kołodzieja 44
Katowice

25% zniżki na zabawę dla dzieci
w okresie od stycznia do grudnia (bez
lipca i sierpnia) oraz 50% w okresie
od lipca do sierpnia - ww. ulga dotyczy
dni powszednich, tj. od poniedziałku
do piątku

57.

Sala Zabaw dla Dzieci
„Figlarnia”

ul. 1-go Maja 11/13
Katowice

58.

Sala Zabaw dla Dzieci
„Niebieski Zakątek”
Katarzyna Kopczak - Zagórna

Sklepy spożywcze:
59.
Sklep Firma ABC
Gwóźdź Knabel

ul. Zielonogórska 22/46
Katowice

25% zniżki na zabawę dla dzieci
* rozwiązanie porozumienia z dniem 17
grudnia 2012 r. , powód: zawieszenie
działalności Sali Zabaw
50% zniżki na zabawę dla dzieci
* rozwiązanie porozumienia z dniem 31
marca 2012 r. , powód: zaprzestanie
działalności Sali Zabaw

ul. Mościckiego 6
Katowice

5% zniżki na zakupy płacone gotówką
(z wyłączeniem napojów alkoholowych
i papierosów)

60.

---

Firma KASBIE
K. Kasprzykiewicz, M. Belka s.c.

Firma Handlowo –
Gastronomiczna „Łosoś”

Sklepy meblowe:
61.
Armarium mgr inż. Paweł Klimuk

Sklepy z art. biurowymi, szkolnymi:
62.
Grupa D-H Grzegorz Krzemiński

ul. Mickiewicza 18
Katowice

ul. Mysłowicka 20
Katowice

* rozwiązanie porozumienia z dniem 14
czerwca 2012 r. , powód: zaprzestanie
działalności firmy
5% zniżki na całość asortymentu
w sklepach przy ul. Mysłowickiej 20
oraz ul. Gliwickiej 117,

ul. Gliwicka 172/10
Katowice

10% zniżki na meble kuchenne i szafy
na wymiar w sklepie przy ul. Gliwickiej
172

ul. Targowa 22/42
Skoczów
ul. Piotrowicka 39
Katowice

8% zniżki na cały asortyment sklepu
firmowego przy ul. Piotrowickiej 39, tj.
art. szkolne, biurowe, komputerowe,
plastyczne (decoupage), ewidencje, druki
akcydensowe, kalendarze, papier, rolki,
tusze, tonery itp.

Sklepy z akcesoriami do sztuki walki, odżywkami, suplementami:
63.
IRIMI Andrzej Gryś
ul. Wojewódzka 9
Katowice
Sklepy z odzieżą, zabawkami dla dzieci:
--IRIMI Andrzej Gryś
ul. Wojewódzka 9
Katowice
64.
PUZZLOLANDIA Magdalena
ul. Gliwicka 15
Skorupa-Grajner
Katowice

65.

Firma DAMAG

ul. Katowicka 19
Katowice

66.

MODELMANIA Sp. z o.o.

ul. Dekerta 1/3
Sosnowiec

Sklepy zoologiczne:
67.
Firma ZAWO Wojciech Zaremba

5% zniżki na cały asortyment w sklepach
mięsnych „Przysmaki Regionalne”
przy ul. Mickiewicza 18 oraz przy
ul. Gen. Jankego 108g

ul. Kustosza 11
Bielsko – Biała

10% zniżki na zakupy w
„Wojownik” przy ul. Matejki 4

sklepie

10% zniżki na zakupy w sklepie
„Boboland” przy ul. Wojewódzkiej 9
15% zniżki na cały asortyment stoiska
handlowego znajdującego się na terenie
CH Silesia City Centem w Katowicach
(ww. oferta nie łączy się z innymi
promocjami, ofertami i programami
rabatowymi)
* rozwiązanie porozumienia z dniem 29
października
2012
r.,
powód:
zaprzestanie działalności firmy
15% zniżki na cały asortyment dostępny
w sklepie Kraina Zabawek Fionki przy
ul. Katowickiej 19 (*zniżka nie będzie
naliczana na produkty będące już
w promocji)
10% zniżki na cały asortyment w sklepie
stacjonarnym przy ul. Dekerta 1/3
w
Sosnowcu,
bądź
w
sklepie
internetowym
www.model-mania.pl
oraz na Allegro jako sklep: Modelmania.pl (ww. oferta nie łączy się
z
innymi
promocjami,
ofertami
i programami rabatowymi)
10% zniżki na wszystkie artykuły dla
zwierząt w sklepie stacjonarnym
przy ul. 1 Maja 42 oraz w sklepie
internetowym: www.bestanimal.pl
nie objęte innymi promocjami

Sklepy (inne):
--GKS GieKSa Katowice S.A.

68.

Usługi Inżynierskie Wojciech
Charysz

Szkoły podstawowe, gimnazja, licea:
69.
Stowarzyszeniem Rodziców i
Nauczycieli Społecznego Liceum
Ogólnokształcącego im.
Wojciecha Korfantego

Szkoły pływania:
70.
Firma „AQUA” Ewelina
Kromalicka

71.

Szkółka Pływacka „WODNIK”
Piotr Kromalicki

Szkoły rodzenia i inne:
72.
Rodzinny Instytut Pisklaczek,
Hogan Mariusz Colta
Szkoły tańca:
73.
NOVA s.c Anna Marycz
Andrzej Woźniak

Zakłady fotograficzne:
74.
Arteffect Adam Miozga

75.

Cyfrowe Laboratorium
Fotograficzne Katarzyna Koźlicka

ul. Bukowa 1
Katowice
ul. Czerniawska 2a/27
Wrocław

10% zniżki na zakupy w Sklepiku
Klubowym
na
Stadionie
przy
ul. Bukowej 1 w Katowicach
10% zniżki na asortyment sklepu
internetowego www.nappy.pl, w tym
m.in.: pieluchy wielorazowe, otulacze
(rabat ten nie obejmuje produktów, które
już są w cenie promocyjnej oraz nie
łączy się z wewnętrznym programem
lojalnościowym nappy.pl)

ul. Francuska 80
Katowice

a) 10% zniżki w opłatach czesnego,
b) 50% zniżki w opłatach czesnego dla
drugiego dziecka oraz
c) 100% dla trzeciego i każdego
kolejnego dziecka w Społecznej Szkole
Podstawowej, Społecznym Gimnazjum
i
Społecznym
Liceum
Ogólnokształcącym (zniżki dotyczą
obowiązującego w danym momencie
cennika)

ul. Sokolska 23
Katowice

a) 25% zniżki na naukę pływania dzieci,
b) 20% zniżki na aqua-aerobik,
c) 20% zniżki na jogę

ul. Sokolska 23
Katowice
(w Gimnazjum Nr 3)

25% zniżki na naukę pływania dzieci

ul. Piotrowicka 17
Katowice

15% zniżki na kursy: Szkoła Rodzenia,
Akademia Rodzica, Randka dla
Rodziców, Wracam do Pracy

ul. Mroźna 43
Katowice

50% zniżki na zakup karnetu na 4
spotkaniowy kurs tańca w szkołach
tańca NOVA przy ul. Chorzowskiej 11
oraz al. Korfantego 4 (ww. zniżka
przysługuje wyłącznie właścicielowi
karty, w związku z powyższym
w przypadku kursów dla par, w których
tylko jedna ze stron posiada kartę,
zniżka przysługuje wyłącznie tej osobie)

ul. Warzywna 31
Katowice

a) 20% zniżki na usługi fotografii
rodzinnej (zdjęcia ślubne, chrzty,
komunie, sesje rodzinne, dziecięce itp.),
b) 15% zniżki na pozostałe usługi
fotograficzne
a) 35% zniżki na zdjęcia do
dokumentów
(dowodu
osobistego,
prawa jazdy, paszportu, dyplomu,
legitymacji, w tym także zdjęcia
legitymacyjne w domu klienta),
b) 20% zniżki na usługi fotograficzne
(zdjęcia rodzinne, dzieci, komunijne
i ślubne),

ul. Stawowa 4
Katowice

76.
77.

Zakład fotograficzny FOTOMAG
Rekinex Grzegorz Tarłowski

Zakłady fryzjerskie:
78.
Salon Fryzjerski s.c. Barbara
Orczyk, Anna Hońska

ul. Pocztowa 12-14
Katowice
ul. Gen. Jankego 167
Katowice

ul. 3 Maja 40
Katowice

79.

Firma Profinanse Magdalena
Suska

ul. Sienkiewicza 4/1 Żywiec

80.

Firma KABE s.c.

ul. Górnika 1/6
Katowice

---

Zakład Fryzjersko – Kosmetyczny
„Maja”

ul. Nasypowa 8/3a
Katowice

---

Firma P.U.H. „MariRoza”
Mariola Kalis

ul. Zamkowa 11
Katowice

---

Firma P.U.H. „MariRoza” Róża
Wdowiak

ul. Karliczka 9
Katowice

---

Studio Fryzjerskie „Maria”

ul. 1-go Maja 119
Katowice

Zakłady optyczne:
81.
Zakład Optyczny Gabriela
Kaźmierska

ul. Olszynowa 7
Katowice

82.

Zakład Optyczny Janaczek
Katarzyna

ul. 1-go Maja 96
Katowice

83.

Zakład Optyczny
Małgorzata Hołoniewska

ul. Plebiscytowa 30
Katowice

c) 15% zniżki na wywołanie zdjęć
w formacie od 9 x 13 do 20 x 30,
d)
15%
zniżki
na
wydruki
wieloformatowe
i
wydruki
na płótnie
10% zniżki na usługi fotograficzne
a) 50% zniżki na wykonanie zdjęć do
dokumentów
(dowodowych,
paszportowych,
legitymacyjnych,
dyplomowych, praw jazdy itp.),
b) 20% zniżki na usługi fotograficzne w
atelier (śluby, komunie, roczki itp.),
c) 20% zniżki na usługi video
(przegranie kasety video na płytę DVD)

40% zniżki na strzyżenie damskie
i męskie oraz 30% zniżki na pozostałe
usługi, w tym m.in. balejage,
koloryzację, pasemka
30% zniżki na wszystkie usługi
fryzjerskie w salonie HAIRCOCCON
w Katowicach przy ul. Żwirki i Wigury
13
20% zniżki na wszystkie usługi
fryzjerskie w salonie „Luckylook”
przy ul. Dębowej 10
a) 50% zniżki na strzyżenie męskie
i damskie,
b) 20% zniżki na farbowanie, hennę,
koki i upięcia
20% zniżki na usługi świadczone przez
Salon fryzjersko – kosmetyczny
(kosmetyka dłoni i stóp) damsko –
męski przy ul. Zamkowej 11 oraz na
zakup profesjonalnych kosmetyków
do pielęgnacji włosów i ciała
20% zniżki na usługi świadczone przez
Salon fryzjersko – kosmetyczny
(kosmetyka dłoni i stóp) damsko –
męski przy ul. Karliczka 9 oraz na
zakup profesjonalnych kosmetyków
do pielęgnacji włosów i ciała
15% zniżki na wszystkie usługi
fryzjerskie
20% zniżki na szkła okularowe, oprawy
okularowe,
akcesoria
optyczne
w salonach optycznych przy ul. Gen.
Jankego 94 oraz przy ul. Ziołowej 68
a) 15% zniżki na okulary korekcyjne,
b) 10% zniżki na okulary słoneczne
a) 20% zniżki na okulary w cenie
od 75,00 do 150,00 zł,
b) 15% zniżki na okulary w cenie

84.

„OPTIMED” s.c. Arkadiusz
Jastrzębski, Monika Sikora-Wita

ul. Armii Krajowej 65
Katowice

od 150,00 zł wzwyż
15% zniżki na szkła okularowe
oraz oprawy korekcyjne

Największym zainteresowaniem cieszyły się oferty: Śląskiego Ogrodu Zoologicznego, sal zabaw dla dzieci
(w szczególności: „Jupi Parku”, „Figlarnii”, „Magicznej Laguny”, „Nibylandii”), usług stomatologicznych
(w szczególności: Osiedlowego Centrum Stomatologicznego „Rewadent”, Niepublicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej „Alfa Dent”), pizzerii (w szczególności: „Pizza Pai”), sklepów (w szczególności: Firmy Handlowo
– Gastronomicznej „Łosoś”), zakładów fryzjerskich (w szczególności: Barbary Orczyk i Anny Hońskiej”,
„Maja”), księgarni (w szczególności: „Polanglo”), zakładów fotograficznych (w szczególności: „Rekinex-u”,
„FOTO-MAG-u”).
5. Stosowano następujące zasady promocji programu:
5.1. Każdorazowo po przyłączeniu się do programu nowego Partnera wysyłana była za pomocą:
a) e-maila informacja do osób, biorących udział w programie, które we wniosku podały swój adres e-mail,
b) Katowickiego Informacyjnego Serwisu Smsowego (KISS) informacja w tej sprawie.
5.2. W miesięczniku „Nasze Katowice” ukazywała się informacja na temat programu, jego oferty, zaproszeń
kolejnych instytucji/prywatnych przedsiębiorców do udziału w programie.
5.3. Do katowickich szkół (podstawowych i gimnazjalnych), przedszkoli oraz żłobków przekazywane były
na bieżąco materiały informacyjne dotyczące programu w postaci plakatów, ulotek oraz pismo (w listopadzie)
do dyrektorów ww. placówek z prośbą o pomoc w rozpropagowaniu programu wśród rodziców i uczniów
z rodzin, do których program jest adresowany.
5.4. Na tablicy ledowej zamontowanej na Hali Widowiskowo – Sportowej „Spodek” emitowany był spot
informacyjny dotyczący programu oraz jego Partnerów.
5.5. W dniu 10 października 2012 r. program: „Nas troje i więcej” prezentowany był na ogólnopolskiej
konferencji pt. „Rodzina inspiracją dla Lublina” organizowanej przez Urząd Miasta Lublina. W trakcie ww.
konferencji obok Katowic prezentowały się jeszcze: Bielsko – Biała, Gdańsk, Grodzisk Mazowiecki, Kraków,
Lublin, Łowicz, Siedlce. Celem konferencji była prezentacja dotychczasowych przedsięwzięć

oraz przedstawienie możliwości nowych działań samorządów ukierunkowanych na wsparcie
i promocję dużych rodzin. Konferencja zorganizowana została pod honorowym patronatem Małżonki
Prezydenta RP Pani Anny Komorowskiej.
6. Skutki finansowe dla budżetu miasta Katowice*
Ubytki dochodów: 25.730,25 zł (z tytułu udziału miejskich jednostek kultury i sportu w realizacji programu).
Wydatki Wydziałów Urzędu Miasta Katowice: 8.850,77 zł (z tytułu wypłat comiesięcznego dodatku dla
pracownika przyjmującego wnioski i wydającego karty, promocji programu, wysyłki pocztowej związanej
z realizacją programu).
Ogółem za 2012 r.: 34.581,02 zł, w przeliczeniu na 1 wydaną kartę: 6,61 zł (34.581,02 zł : 5.231 kart).

*powyższe skutki finansowe dla budżetu miasta Katowice obliczone zostały na podstawie danych przekazanych przez:
miejskie jednostki kultury i sportu biorące udział w 2012 r. w realizacji programu oraz Wydziały Urzędu Miasta Katowice,
które poniosły wydatki z tytułu realizacji w 2012 r. programu
**każdy z uczestników programu otrzymuje własną, imienną kartę programu

Program stał się ważnym elementem polityki prorodzinnej w mieście Katowice. Z dnia na dzień do programu
przyłączają się nowi Partnerzy oraz kolejne rodziny otrzymują karty programu.

