
Katalog ulg i zwolnień 

 

Karta Dużej Rodziny uprawnia do: 

• 50% zniżki na bilety wstępu i zajęcia  dostępne w ofercie Gminnego 

Ośrodka Kultury w Lesznowoli dla rodzin posiadających troje dzieci 

(KDR 3+) ; 

 

• 70% zniżki na bilety wstępu i zajęcia  dostępne w ofercie Gminnego 

Ośrodka Kultury w Lesznowoli dla rodzin posiadających czworo   

i więcej  dzieci (KDR 4+); 

 

• 30% zniżki na bilety i karnety wstępu na pływalnię GOSiR  

w Piasecznie (KDR 3+ i KDR 4+); 

 

• bezpłatnych biletów miesięcznych komunikacji lokalnej na linii L-1, 

L-3, L-4; zwrot następuje po okazaniu w Gminnym Ośrodku Pomocy 

Społecznej zakupionego imiennego biletu na ww. linie lub imiennego 

potwierdzenia zakupu biletu (KDR 3+ i KDR 4+); 

 

• 50% zniżki na bilety długookresowe imienne (30 i 90-cio dniowe) na 

dojazd uczniów z terenu Gminy Lesznowola do szkół 

ponadgimnazjalnych (szkoły średnie, studia). Zwrot następuje po 

okazaniu potwierdzenia zakupu biletu (KDR 3+ i KDR 4+); 
 

• 50% zniżki dla rodzin posiadających troje dzieci na bilety wstępu na 

lodowisko w Lesznowoli oraz wypożyczenie łyżew (KDR 3+); 

 

• 70% zniżki dla rodzin posiadających czworo i więcej dzieci na bilety 

wstępu na lodowisko w Lesznowoli oraz wypożyczenie łyżew  

(KDR 4+); 

 

 

 

 



 

• 20% zniżki na wszystkie produkty z kolekcji 
KONSUL (m. in. koszule, garnitury) oraz 10% zniżki 
na wszystkie produkty innych marek (m.in. koszule, 
garnitury, spodnie, kurtki VISTULA, koszule 
KASTOR, kurtki różnych marek) oferowane przez 
firmę KONSUL w CH PTAK przy al. Katowickiej 62 
w Nadarzynie oraz w Centrum Mody lokal 246 przy 

al. Katowickiej 51, Nadarzyn.  
 
 

• 20% zniżki na masaże w godz. 8-15 (oprócz sobót) oraz 10% zniżki 
na masaże w godz. 15-20 (oprócz sobót) w gabinecie „MASAŻ 
LECZNICZY Olga Krajewska” w punkcie  przy ul. Krasickiego 35, 
05-500 Nowa Iwiczna, tel. 788-242-595 
 
 

• 20% zniżki na zabiegi kosmetyczne w godz. 8-15 (oprócz sobót) oraz 
10% zniżki na zabiegi kosmetyczne w godz. 15-20 (oprócz sobót) w 
GABINECIE KOSMETYCZNYM Doroty Stańczyk-Kleczkowskiej  
w punkcie przy ul. Granicznej 17,05-500 Nowa Iwiczna,  
tel.  (22) 711-00-00,  501 700 497  
 

 

• 100% zniżki na wpisowe dla każdego dziecka, 
10% zniżki na czesne dla pierwszego dziecka, 
20% zniżki dla drugiego dziecka uczęszczającego 

jednocześnie do żłobka, 30% zniżki dla trzeciego 
i kolejnego dziecka uczęszczających jednocześnie 
do żłobka oraz 50% zniżki na czesne w okresie 
wakacyjnym przez okres 10 kolejnych dni 
nieobecności dziecka/dzieci w żłobku. Wyżej 
wskazane zniżki oferuje ŻŁOBEK BAMBINEK 

w Nowej Iwicznej, tel. 604 907 906 

 

 

 

 



 

 

• 10% zniżki na konsultacje pediatry oraz 
10% zniżki na konsultacje internisty oraz 
możliwość ustalenia indywidualnych 

rabatów dla rodziny w placówce TOLEK 
Przychodnia dla dzieci Sp. z o.o. z 
siedzibą przy ul. Postępu 7 w Nowej Woli, 
tel. 22 750 33 77 
 
 
 

• 10% zniżki na organizację urodzin  
w domu Jubilata (dzieci do 16 roku 
życia). Rabaty oferuje firma ANIMKI  
z siedzibą w Lesznowoli, ul. Gminna 44, 

tel. 781 156 566, e-mail: animki-
urodzinki@wp.pl, www.animki-piaseczno.pl 

 

 

• 50% zniżki w pierwszym 
miesiącu współpracy oraz 5% 
zniżki w kolejnych miesiącach 
na usługi księgowe dla osób 
fizycznych prowadzących 
działalność gospodarczą, 50% 

zniżki na przygotowanie rocznego rozliczenia podatku dochodowego 
od osób fizycznych (PIT), 2 godziny bezpłatnych konsultacji 
księgowych dla osób fizycznych rozważających rozpoczęcie 
działalności gospodarczej. Rabaty oferuje Biuro Finansowo-Księgowe 
PROFITO w punktach w Starej Iwicznej przy ul. Nowej 6 oraz w 
Głoskowie przy ul. Karmazynowej 7, tel. 607 620 220, e-mail: 

www.profito.com.pl 
 
 
 
 
 

 



• 10% zniżki na naukę oraz 10% zniżki na kursy  
w Policealnej Szkole Kosmetycznej Akademii 
Zdrowia i Urody. Zniżki udzielane są  
w Policealnej Szkole Kosmetycznej Akademii 
Zdrowia i Urody oraz Placówce Kształcenia 

Ustawicznego EDU-START w Poznaniu przy  
ul. Św. Jerzego 6/10, tel. 664-057-447, adresy stron: 
www.aziu.com.pl, www.edu-start.pl, e-mail: 
sekretariat@aziu.com.pl; 
 
 
 

 

• 10% zniżki na miesięczny abonament 
za usługę dostępu do Internetu oraz 
10% zniżki na usługi serwisowe 

związane z naprawą komputerów 
(zniżka nie obejmuje części użytych 
do naprawy). Rabaty oferuje ROBBO 
MULTIMEDIA ul. Żwirowa 28, 
Wilcza Góra w lokalizacjach posiadających możliwości techniczne do 
świadczenia usługi dostępu do Internetu, tel. 222 111 666, adres 

strony: www.robbo.pl, e-mail: kontakt@robbo.pl 
 
 
 

• 30% zniżki na zdjęcia wykonywane w 
studiu fotograficznym RAJFOTO   
(zdjęcia do dokumentów, sesje ślubne, 
ciążowe, dziecięce i rodzinne), 
Władysławów ul. Wojska Polskiego 61 
B, tel. 603 505 313,  adres strony: 

www.rajfoto.com.pl, e-mail:jacekrajkowski@gmail.com 

 

 

 
 
 

 


