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1. ZNIŻKI DLA WSZYSTKICH POSIADACZY KARTY 
 

Podmioty, uczestniczące w Programie Wojewódzka Karta Rodzin Wielodzietnych  

(stan na dzień 25.06.2018 r.) 

 

INSTYTUCJE KULTURY - 50 % zniżki od wartości biletów: 

 

1) Teatr Wielki w Łodzi   

Pl. Dąbrowskiego 

90-249 Łódź 

http://www.operalodz.com/ 

 
2) Teatr im. Stefana Jaracza 

ul. Kilińskiego 45 
90-257 Łódź 
http://www.teatr-jaracza.lodz.pl/ 

 

3) Filharmonia Łódzka 

ul. Narutowicza 20/22 

91-135 Łódź 

http://www.filharmonia.lodz.pl/ 

 

4) Muzeum Sztuki 

ul. Więckowskiego 36 

90- 734 Łódź 

http://msl.org.pl/pl/ 

 

       Oddziały Muzeum Sztuki: 

 

 MS1 ul. Więckowskiego 36 Łódź, 

 MS2 ul. ul. Ogrodowa 19 Łódź – Manufaktura, 

 Muzeum Pałac Herbsta ul. Przędzalniana 72 Łódź. 

 

5) Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne 

Plac Wolności 14 

91- 415 Łódź 

http://www.maie.lodz.pl/ 

 

6) Wojewódzka Biblioteka Publiczna  

im. marsz. J. Piłsudskiego 

ul. Gdańska 102 

90- 508 Łódź 

http://www.wimbp.lodz.pl/wimbp/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.operalodz.com/
http://www.teatr-jaracza.lodz.pl/
http://www.filharmonia.lodz.pl/
http://msl.org.pl/pl/
http://www.maie.lodz.pl/
http://www.wimbp.lodz.pl/wimbp/
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7) Łódzki Dom Kultury 

ul. Traugutta 18 

90-113 Łódź 

http://ldk.lodz.pl/ 

 

 

BURSY SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO 

 

To placówki przeznaczone dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, pomaturalnych, a także 

studentów. Bursy, jako placówki szkolne wspomagają i uzupełniają prace dydaktyczne szkół, 

do których uczęszczają wychowankowie. Przejmuje również od rodziny funkcję 

wychowawczą i opiekuńczą na okres pobytu wychowanka w placówce.  

Opłaty dla uczniów/słuchaczy Szkół Marszałkowskich ustalane są na każdy rok 

szkolny przez Sejmik Województwa Łódzkiego, przy czym brane jest pod uwagę 

kryterium dochodowe rodziny (Wysokość dochodu na osobę w rodzinie w stosunku 

do kwoty określonej w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy 

społecznej (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 182 ze zm.). 

 

 

8) Bursa Samorządu Województwa Łódzkiego  

w Łodzi, ul. Narutowicza 122 

90-145 Łódź 

http://www.bursa.lodzkie.pl/index.html 

 

9) Bursa Samorządu Województwa Łódzkiego  

w Łowiczu, ul. Ułańska 2 

99-400 Łowicz 

http://www.bursa.lowicz.pl/ 

 

10) Bursa Samorządu Województwa Łódzkiego  

w Tomaszowie Mazowieckim,  

ul. Św. Antoniego 47 

97-200 Tomaszów Mazowiecki 

http://www.bursatm.pl/ 

 

11) Bursa Samorządu Województwa Łódzkiego  

w Sieradzu, ul. 3 Maja 7 

98-200 Sieradz 

http://www.bursa.sieradz.pl/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ldk.lodz.pl/
http://www.bursa.lodzkie.pl/index.html
http://www.bursa.lowicz.pl/
http://www.bursatm.pl/
http://www.bursa.sieradz.pl/
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FIRMY PRYWATNE, Z KTÓRYMI MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO ZAWARŁ 

POROZUMIENIA 

 

12)  SZUBERT MEDICAL ANDRZEJ SZUBERT  

a) 10% zniżki na zakup używanego sprzętu rehabilitacyjnego, 

b) 10% zniżki na zakup nowego sprzętu rehabilitacyjnego, 

c) 5-10% zniżki na usługi opiekuńcze i pielęgnacyjne  

(w zależności od łącznej liczby godzin w miesiącu). 

Łódź ul. Jana Kilińskiego 13, 91-809 

nr tel. 662-005-955 662-005-855 

www.opiekawdomu.com.pl  

 

13) INDIANIE ŚWIATA PARK EDUKACYJNO – ROZRYWKOWY  

-    50% zniżki na wejście i atrakcje w Wiosce Indiańskiej 

Parzęczew, Chociszew 9a, 95-045 nr tel. 668-126-434 

http://www.indianieswiata.pl/ 

 

14) Firma PITERN Sp. z .o.o. 

a) 15% zniżki na zakup i montaż zestawu kolektorów słonecznych, 

b) 10% zniżki na zakup i montaż  kotła CO, 

c) 10% zniżki na zakup i montaż zmiękczacza wody,   

d) 7% zniżki na zakup i montaż pompy ciepła,   

e) 5% zniżki na zakup i montaż zestawu fotowoltaicznego. 

Wysogotowo ul. Serdeczna nr 8, 62-081 

Nr tel. 61 679-14-14, 505-056-853 

http://www.pitern.pl/ 

 

15) Firma Wioska Indiańska Jarosław Pruchniewski „TATANKA”  

- bezpłatne wejście dla trzeciego i kolejnego dziecka.  

Ozorków, Solca Mała 22, 95-035 

Nr tel. 504-184-207 

http://www.indianie.pl/ 

16) Fundacja Filmowa Se-MA-FOR  

a) Wstęp na wystawę stałą dla posiadacza karty rodziny (indywidualnie):  

9 zł /ulgowy - dziecko; 13 zł/normalny – osoba dorosła; 

b) Wstęp na wystawę stałą dla posiadacza karty rodziny w 

ramach biletu rodzinnego (minimum 4 osoby): 9 

zł/dziecko/osoba dorosła; 

c) Wstęp na warsztat filmowy (uczestnik): 15 zł/dziecko/osoba 

dorosła; 

d) Wstęp na warsztat plastyczny, muzyczny (uczestnik): 10 zł/ 

dziecko/osoba dorosła; 

e) Wstęp na warsztat dla opiekuna: 5 zł 

f) Bilet łączony (obejmuje wizytę na warsztacie i na wystawie tego samego dnia): 

cena wstępu na warsztat + 7 zł/dziecko/osoba dorosła 

 

 

 

http://www.opiekawdomu.com.pl/
http://www.indianieswiata.pl/
http://www.pitern.pl/
http://www.indianie.pl/
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Łódź ul. Targowa 1/3 lok. B 24  

Nr tel.: (42) 682-26-01 

http://www.muzeum.se-ma-for.com/ 

 

17) Kino Charlie – Agencja Pro Cinema 

- dla posiadacza Karty 10 zł za bilet na film 2D na wszystkie seanse 

filmowe w tygodniu, oraz w weekendy (piątek-niedziela) i święta do 

godziny 15.00, z wyłączeniem filmów, na które dystrybutor nie wyraża 

zgody na obniżenie kosztów biletu – informacja dostępna w kasie kina 

oraz pod numerem telefonu: 42 636-00-92 (cena minimalna biletu na 

seans wynosi wówczas 12 zł od osoby).  

Łódź ul. ul. Piotrkowska 203/205 

tel. (0-42) 636-00-92 

http://www.charlie.pl/  

 

 

18) PGK „Termy Uniejów” Sp. z .o.o.  

a) 50% rabat od biletu ulgowego (wg. obowiązującego cennika) 

dla dwójki dzieci, 

b) darmowe wejście dla trzeciego i następnego dziecka. 

Uniejów ul. Zamkowa 3/5, 99-210 

nr tel. 506 090 419 

http://www.termyuniejow.pl/ 

 

 19)  ZOO Safari Borysew 25 Poddębice 

- 20% rabat na bilety wstępu, tj.: 

Bilet normalny cena z rabatem: 23 zł 

Bilet ulgowy cena z rabatem: 19 zł 

 

 

  20)   Zakłady Mięsne Pamso S.A. 

          - 5% na zakup mięsa, 
 - 5 % na zakup wędlin, 
 - 5% na zakup artykułów ogólnospożywczych. 

 

Lista sklepów firmowych „PAMSO” 

Pabianice  

ul. Smugowa 29 

ul. Wileńska 45 

ul. Łaska 28/30 

ul. Warszawska 2 

ul. Partyzancka 78/92 

 

 

 

 

 

 

ul. Zamkowa 13 

ul. Moniuszki 40/42 paw. D 

ul. Karniszewicka 90 

ul. Grota Roweckiego/ 

Nawrockiego 

ul. Zamkowa 18 

 

 

 

 

 

http://www.muzeum.se-ma-for.com/
http://www.charlie.pl/
tel:506%20090%20419
tel:506%20090%20419
http://www.termyuniejow.pl/
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Łódź  

ul. Olimpijska 28 

ul. Rogozińskiego 11 

ul. Czarnkowska 2a 

ul. Zaolziańska 10 

Rynek Batory boks 21 i 10 

ul. Brzezińska 54 

ul. Zielona 9 

al. Wyszyńskiego 107 

ul. Gorkiego 30 

 

 

 

ul. Przędzalniana 124a 

ul. Przybyszewskiego 147 

ul. Rzgowska 64, 66 i 66a 

ul. Łagiewnicka 101 

ul. Plantowa 1 

ul. Piotrkowska 317/319 box 144 

Pl. Barlickiego 5 boks 71 

 

 

Konstantynów Łódzki  

            ul. Piłsudskiego 4a 

 

 

  21)   SuperDrob Zakłady Drobiarsko-Mięsne S.A.    

          ul. Traktorowa 180, 91-203 Łódź  

          - 10% rabatu przy zakupie towarów:  

          mięso drobiowe i przetwory z drobiu 

           

           
  22)   Centrum Języków Obcych „JODAR” 

          ul. Sucharskiego 6 95-050 Konstantynów Łódzki 

          - 10% rabatu na wszystkie kursy prowadzone 
           przez Szkołę.   
 

 

   23)  Łódzka Fundacja Rehabilitacji  

          „Kamień Milowy” 

           ul. Siemiradzkiego 4/8,  93-137 Łódź  

           http://www.kamienmilowy.org.pl/  

          - zniżki w wysokości 20% od cen podstawowych na: 
 

1) KONSULTACJE SPECJALISTYCZNE: 
a) Rehabilitacja 80-120 zł. 

b) Ortopedia 80-120  zł. 

c) Neurologia 80-120  zł. 

d) Kardiologia 80-120 zł. 

e) Psychologia 70 zł. 

f) Diagnostyka neurorozwojowa 120 zł 

(konsylium) 

g) Fizjoterapia 40-70 zł. 

h) Kwalifikacja do szczepień 30zł. 

i) Opinia dzieci 50 zł. 

 

 

 

 

 

 

 

2) KARDIOLOGIA: 
a) ekg spoczynkowe 20 zł 

b) holter ekg (24 godz.)  110 zł 

c) holter ciśnieniowy (24godz.)  110 zł 

d) próba wysiłkowa 120 zł 

e) echo kardiograficzne 80 zł 

f) Trening na cykloergometrze pod EKG 

(1x) 35 zł 

g) Trening na cykloergometrze pod EKG 

(10x) 300 zł 

h) Turnus kardiologiczny 900 zł 

i) Turnus kardiologiczny – kontynuacja 

750 zł 

 

 

 

http://www.kamienmilowy.org.pl/
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3) ZABIEGI MASAŻ: 

a) Częściowy 25 zł 

b) Całkowity 70 zł 

c) masaż na łóżku Hydrojet 15 zł 

d) wibracyjny 5 zł 

e) Limfatyczny mechaniczny 5 zł 

f) terapia przeciwobrzękowa kończyny 

górnej 70 zł 

g) terapia przeciwobrzękowa kończyny 

dolnej 80 zł 

h) bandżowanie (terapia p.obrzękowa) 25 

zł (usługa) 

i) komplet bandaży (terapia 

p.obrzękowa) 130 zł 

 
4) FIZYKOTERAPIA: 

a) elektroterapia 10 zł 

b) prądy selektywne 35 zł 

c) WaDiT 35 zł 

d) Ultradźwięki 12 zł 

e) pole magnetyczne 10 zł 

f) laser 15 zł 

g) ciepłolecznictwo 6 zł 

h) hydroterapia 20 zł 

i) fluidoterapia 15 zł 

j) krioterapia miejscowa 15 zł. 

 
5) KRIOKOMORA: 

a) kwalifikacja do kriokomory  60 zł 

b) krioterapia ogólnoustrojowa 35 zł 

c) strój do komory męski (komplet) 70 zł 

d) strój do komory damski (komplet) 80 zł 

e) maseczka do komory 2 zł 

f) spodenki do komory 40 zł 

g) top do komory 30 zł 

h) opaska do komory 10 zł 

i) rękawiczki do komory 12 zł 

j) podkolanówki do komory 12 zł 

 
6) KINEZYTERAPIA: 

a) indywidualna 20 zł 

b) zbiorowa 6 zł 

c) Ćwiczenia w wodzie (WSIiU) 20 zł 

d) UGUL 8 zł 

e) trening interwałowy 20 zł 

f) metody specjalistyczne 50 - 70 zł 

g) kinesiotaping  od 20 zł 

h) kinesiotaping rolka 5m 50 zł 

 
7) FIZJOTERAPIA DZIECI:  

a) metody specjalistyczne 70 zł 45 min 

NDT, Vojta itd. 

b) instruktaż pielęgnacyjny70 zł 45 min 

c) korektywa (grupowa) 11 zł

 wejście jednorazowe 

d) korektywa (grupowa) 90 zł karnet 10 

wejściowy 

e) korektywa (indywidualna) 50 zł 30 min 

f) kinezjologia (grupowa) 20 zł 30/45 

min 

g) SI (grupowe) 20 zł 30/45 min 

h) SI (indywidulane) 50 zł  

i) Ćwiczenia w wodzie dla dzieci (FALA) 

40 zł jednorazowe wejście 

j) Ćwiczenia w wodzie dla dzieci 

(FALA)180 zł 5 wejść, ważny 2 msce 

k) Ćwiczenia w wodzie dla dzieci 

(FALA)350 zł 10 wejść, ważny 6 

mscy 

 
8) TURNUSY REHABILITACYJNE: 

a) Kardiologiczny 750 zł 

b) Narządu ruchu 750 zł 

c) Odchudzający 850 zł 

d) Ogólnousprawniający 750 zł 

 

UWAGA – zniżki i promocje nie łączą się. 

 

 

 24)  INTERMEDICUS Centrum Rehabilitacji  

        SOJCZYŃSKIEGO  

        ul. Sojczyńskiego 3/5, 91-812 Łódź 

         

       Rehabilitacja  -  http://www.intermedicus.pl/  

       Fitness i siłownia - http://fitnesynergia.pl/  

      - zniżki w wysokości 20% od cen podstawowych na: 
 

 

 

 

 

 

http://www.intermedicus.pl/
http://fitnesynergia.pl/


S t r o n a  | 8 

 
1) KONSULTACJE SPECJALISTYCZNE: 

j) Rehabilitacja 120 zł. 

k) Ortopedia 80-120 zł. 

l) Neurologia 80-120 zł. 

m) Neonatologia 120 zł. 

n) Neurologia dziecięca 120 zł. 

o) Psychologia 70 zł. 

p) Logopedia 70 zł. 

q) Interna 120 zł. 

r) Diagnostyka neurorozwojowa 120 zł. 

s) Fizjoterapia 40-70 zł. 

 
2) BADANIA: 
          USG  100 zł. 
 
3) EEG Biofeedback 

a) sesja terapeutyczna 60 min. 80 zł 

b) pakiet: 10x sesja 60 min 750 zł 

c) pakiet: 20x sesja 60 min (+ 1 gratis) 

1.600 zł 

 
ZABIEGI  
 
4) MASAŻ MECHANICZNY: 

a) Masaż  relaksujący na fotelu 5 zł. 

b) Masaż na łóżku wodnym 15 zł. 

 
5) HYDROTERAPIA: 

a) Masaż wirowy 20 zł. 

b) Masaż perełkowy stóp 15 zł. 

 
6) FIZYKOTERAPIA: 

k) Elektroterapia 10 zł. 

l) Ultradźwięki 12 zł. 

m) Pole magnetyczne 10 zł. 

n) Laser 15 zł. 

o) Ciepłolecznictwo 6 zł. 

 
7) KINEZYTERAPIA: 

a) Indywidualna 20 zł/15 min; 50 zł/45 

min 

b) UGUL – ćwiczenia w odciążeniu 

(podwieszki) 8 zł. 

c) Metody specjalistyczne 70 zł/45 min 

d) Trening interwałowy 20 zł 

e) Gimnastyka korekcyjna 11 zł. (karnet 

10 wejść 99 zł.) 

f) Kinesiology taping od 20 zł. (porada 

fizjoterapeutyczna + koszt plastra) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8) TURNUSY REHABILITACYJNE  
(2 tygodnie):  

a) narządu ruchu 750 zł. 

b) odchudzający 850 zł. 

c) ogólnousprawniający 750 zł. 

 

FITNESS I SIŁOWNIA: 

 
9) KARNETY IMIENNE: 

a) Jedno wejście 18 zł 55 min 

b) 4 wejścia 55 zł 30 dni 

c) 8 wejść 95 zł 30 dni 

d) 12 wejść 115 zł 30 dni 

e) Zajęcia indywidualne 50 zł 60 min 

 
10) KARNETY OPEN: 

a) Wejście OPEN 30 zł 1 dzień 

b) „Poznaj nas” 50 zł  7 dni 

c) Open 1 miesiące 135 zł 30 dni 

d) Open 3 miesiące 360 zł 90 dni 

 
11) KARNETY NIEIMIENNE: 

a) 8 wejść 110 zł  30 dni 

b) 12 wejść 130 zł 30 dni 

 
12) KARNETY ZDROWOTNE: 

a) Imienny – 4 wejścia 65 zł 30 dni 

b) Bezimienny – 8 wejść 120zł 30 dni 

 
13) SAUNA INFRARED: 

a) Jedno wejście 25zł (1 os.)/35zł (2 os.) 

30 minut + 5min. gratis 

b) Imienny - 4 wejścia  80zł (1 os.) 

/112zł (2 os.) 30 dni 

c) Imienny - 8 wejść 140zł (1 os.) /200zł 

(2 os.) 30 dni 

 
Wypożyczenie ręcznika 5 zł 
 
14) MASAŻ ZDROWOTNY: 
 

a) Masaż klasyczny 25 zł (15 min) 1 

część anatomiczna 

b) Masaż klasyczny 70 zł (50 min) całego 

ciała  

c) Masaż leczniczy – 25 zł (15 min) 

d) Masaż izometryczny  - 35 zł (20 min) 

e) Masaż bańką chińską – 35 zł (20 min) 

plecy 

f) Masaż bambusami  - 35 zł (20 min) 

plecy 
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15) MASAŻ TWARZY: 

a) Twarzy 30 zł (20 min) 

(twarz+szyja+dekolt) 

b) Twarzy 35 zł (25 min) + peeling 

c) Twarzy 60 zł (40 min) + maseczka 

d) Twarzy 70 zł (45 min) + peeling+ 

maseczka 

 
16) MASAŻ WSPOMAGAJĄCY 
ODCHUDZANIE: 

a) Bańka chińska 65 zł (30 min) 

 

b) Izometryczny 65 zł (30 min) 

c) Bambusami 65 zł (30 min) 

 
17) MASAŻ RELAKSACYJNY; 

a) Aromatyczną świecą: 

Całościowy 100 zł (60 min) 

Plecy 45 zł (20 min) 

b) Pałeczkami bambusowymi: 

Całościowy  100 zł (60 min) 

Plecy  45 zł (20 min) 

c) Stemplami ziołowymi: 

Całościowy 110 zł (60 min) 

 

UWAGA – zniżki i promocje nie łączą się. 

 

 

 25)  INTERMEDICUS Centrum Rehabilitacji JANOSIKA  

          ul. Janosika 163, 92-108 Łódź 

          http://www.intermedicus.pl/ 

- zniżki w wysokości 20% od cen podstawowych na: 
 

 
1) KONSULTACJE SPECJALISTYCZNE: 

a) Rehabilitacja 80-120 zł. 

b) Ortopedia 80-120  zł. 

c) Neurologia dziecięca 80-120 zł. 

d) Psychologia, logopedia 70 zł. 

e) Diagnostyka neurorozwojowa 120 zł. 

f) fizjoterapia 40-70 zł. 

 
2) ZABIEGI MASAŻ MECHANICZNY: 

a) Częściowy 25 zł. 

b) Całkowity 70 zł. 

c) Limfatyczny mechaniczny 15 zł. 

d) terapia przeciwobrzękowa kończyny 

górnej 70 zł. 

e) terapia przeciwobrzękowa kończyny 

dolnej 80 zł. 

f) wibracyjny 5 zł. 

 

 

 

 

 

UWAGA – zniżki i promocje nie łączą się. 

 
3) FIZYKOTERAPIA: 

a) Elektroterapia 10 zł. 

b) Ultradźwięki 12 zł. 

c) Pole magnetyczne 10 zł. 

d) Krioterapia miejscowa 15 zł. 

e) Laser 15 zł. 

f) Ciepłolecznictwo 6 zł. 

g) Hydroterapia 20 zł 

 
4) KINEZYTERAPIA: 

g) Indywidualna 20 zł/15 min;  

h) Zbiorowa 6 zł. 

i) UGUL 8 zł. 

j) Metody specjalistyczne 50-70 zł. 

k) Kinesiotaping od 20 zł. 

 
5) TURNUSY REHABILITACYJNE 2 
TYGODNIE: 

a) Narząd ruchu 750 zł. 

b) Odchudzający 850 zł. 

c) Ogólnousprawniający 750 zł.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.intermedicus.pl/
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26) Firma „DRAFT” ILONA KUBIAK 

      http://draft.net.pl/  

a. Salon Sieradz ul. Polna 3/5, 98-200 Sieradz, 

b. Salon Poddębice ul. Łódzka 27, 99-200 Poddębice,  

c. Salon Zduńska Wola ul. Łaska 146, 98-220 Zduńska Wola.   

 
Zniżka 10% na: 
- Okna, drzwi, rolety, bramy, napędy do rolet i bram – wyroby typowe 
 

 

27) Firma IWIN – Daniel i Aleksandra Iwin  

      Ksawerów ul. Granitowa 19, 95-054 nr tel. 509 270 393 

      http://psycholog.iwin.pl/  

      - 20% zniżki od ceny podstawowej na następujące usługi: 
 

 Porada psychologiczna (60 min.) 70 zł. 

 Porada psychologiczna w domu Klienta  

(na terenie Powiatu Pabianickiego,  

Łodzi) porada 60 min. + dojazd 100 - 

150 zł, 

 Konsultacja psychologiczna (60 min.)  

70 zł, 

 Spotkanie terapeutyczne (50 min.) 70 zł. 

 Spotkanie terapeutyczne dzieci, 

młodzieży (50 min.) 70 zł, 

Spotkanie z rodzicami (po 4 spotkaniach 

z dzieckiem) bezpłatne, 

 Diagnoza doradcza w obszarze 

doradztwa zawodowego (2 spotkania 

łącznie 180 min.) 150 zł, 

 Diagnoza niepowodzeń szkolnych  

(2 spotkania łącznie 120 min.) 100 zł, 

 Diagnoza komunikacji w rodzinie między 

dzieckiem a rodzicem/ rodzicami, 

między rodzeństwem, według potrzeb  

(2 spotkania – 90 min)  100 zł. 

 Opinia psychologiczna dla Klientów 

mojego gabinetu bezpłatnie, 

 Porady, konsultacje drogą e- mailową 

dla Klientów mojego gabinetu bezpłatnie 

 Usługi edukacyjne (60 min.) 50 zł, 

 Zajęcia socjoterapeutyczne cena 

zależna od liczby osób w grupie, 

 Badanie testem psychologicznym 

(zależnie od testu) 70 – 150 zł, 

 Wyniki badań psychologicznych  

w formie opisu pisemnego bezpłatnie.

 

 

28) Teatr V6 

       ul. Żeromskiego 74/76 90-502 Łódź tel.: (42) 661 88 51 

       tel. kom.: 600 220 666     http://www.teatrv6.pl/  

       - Zniżka 20% na zakup biletów na spektakle taneczno-muzyczne. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

http://draft.net.pl/
http://psycholog.iwin.pl/
http://www.teatrv6.pl/
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29)  Niepubliczne Przedszkole „Pokaż Świat” 
       ul. Legionów 16, 95-050 Konstantynów Łódzki 
       http://pokazswiat.dlaprzedszkoli.eu/  
 

- 50% zniżki na kwotę czesnego  
w Niepublicznym Przedszkolu „Pokaż Świat”  

 

30) TWÓJ LOGOPEDA IZABELA LUDWICZAK 
ul. Przemysłowa 19/13, 91-704 Łódź, tel.: 513-009-610 
www.twoj-logopeda.com 
 
- zniżka w wysokości 10% dla jednego dziecka oraz  
20% dla drugiego i kolejnego dziecka 

 
 
 

 
Usługa realizowana jest poprzez wizyty domowe w miejscowościach: Łódź, Aleksandrów 
Łódzki, Konstantynów Łódzki. 
 
 

 
 

 

http://pokazswiat.dlaprzedszkoli.eu/
http://www.twoj-logopeda.com/
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31) Visit.Łódź Przedsiębiorstwo Usług Turystycznych Albrecht 
Grözinger Biuro Tłumaczeń 

ul. Krzewowa 6/8 lok. 2, 91-478 Łódź, tel.: 603-341-922 
www.visitlodz.com.pl 
 

- Firma Visit.Łódź świadczy usługi w zakresie turystyki, tzn. 
organizuje przede wszystkim wycieczki i oprowadzania piesze lub autokarowe po 
terenie Łodzi, które mogą być odpłatne lub nieodpłatne.  
Zakres usług obejmuje także gry miejskie i inne formy krajoznawczo-rozrywkowe. 
 

- Na bilety otwartych, odpłatnych wycieczek i imprez Visit.Łódź zapewnia 
posiadaczom Wojewódzkiej Karty Rodzin Wielodzietnych rabat w 
wysokości min. 20 % od biletu normalnego przy czym nie można łączyć 
kilku form rabatu naraz. 

 
 

32) BIURO PODRÓŻY I TURYSTYKI  
"ALMATUR-ŁÓDŹ" SP. Z O.O 
ul. Piotrkowska 59, 90-417 Łódź, tel. (42) 637 11 22 
lodz@almatur.pl 

 
- 10% rabatu na kolonie i obozy młodzieżowe organizowane przez BPiT Almatur 
Łódź Sp. z o. o. 

- 5% rabatu na pozostałe kolonie i obozy młodzieżowe w ofercie Almaturu. 

 
Uwaga:  
Oferta dotyczy wyłącznie rezerwacji założonych bezpośrednio w biurze Almaturu Łódź 
(ul. Piotrkowska 59). tel.: 42 637 11 22. Rabat nie łączy się z innymi promocjami. 

 
 

33) „ZAKŁAD FOTOGRAFICZNY” 
  KRYSTYNA STRYSZOWSKA-SOBIERAJ 

al. Józefa Piłsudskiego 113B, 92-332 Łódź,      
tel. 42 674-51-80 

www.foto-sobieraj.com.pl 
 
- 15% zniżki na zdjęcia do wszystkich dokumentów: legitymacji, dowodu 
osobistego, paszportu, prawa jazdy, migawki,  dyplomu 
 
- 10% zniżki na studyjne sesje fotograficzne (chrzest, komunia, ślub) 

 
Ulgi nie łączą się z innymi promocjami i rabatami wprowadzanymi okresowo przez 
Zakład Fotograficzny. 

 
34) Pizzeria EPAOLO 

ul. Plac Jana Pawła II 12, 95-035 Ozorków 
epaolo@interia.pl  
 
- 10% zniżki na wszystkie dania w menu pizzerii 
 
 

http://www.visitlodz.com.pl/
mailto:lodz@almatur.pl
http://www.foto-sobieraj.com.pl/
mailto:epaolo@interia.pl
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35) Firma Paweł Pakuła PPHU „ PAWEŁ” 
 

- 7% zniżki na cały asortyment w sklepie internetowym 
www.pphupawel.pl z wyjątkiem kosztów wysyłki 
 
- 7% zniżki na cały asortyment na targowisku miejskim w 
Bełchatowie ul. Wojska Polskiego 34, 97-200 Bełchatów na stanowiskach 7-9 sektor C. 
 
- 7% zniżki na cały asortyment na targowisku w Skomlinie ul. Targowa ,98-346 Skomlin 
miejsce 47-48 

 

36) PSYCHOLOG MGR IGOR WIŚNIEWSKI 
ul. Organizacji „WiN” 36, 91-825 Łódź, tel. 506-143-050 

www.igorwisniewski.pl 

www.znanylekarz.pl/igor-wisniewski2/psycholog/lodz 

 

- 10% zniżki na konsultacje psychologiczne,  
- 10% zniżki na konsultację terapeutyczną,  
- 10% zniżki na 2h konsultację wychowawczą,  
- 10% zniżki na wizytę domową. 
 
Wizyty domowe i konsultacje wychowawcze odbywają się w miejscu wskazanym przez 
klienta. 
 
 

 

37) Salon Optyczny RÓŻOWE OKULARY 

ul. Juliana Tuwima 15, 90-010 Łódź  

      (Solaris Park), ul. Łagiewnicka 53, 91-839     

Łódź (budynek Salve) 

www.optykrozoweokulary.pl 

 

- 20% rabatu na kompletną parę okularów korekcyjnych, 
- 20% rabatu na okulary przeciwsłoneczne. 

Oferta nie łączy się z bieżącymi promocjami, klient 
wybiera atrakcyjniejszą dla niego promocję. 

 
 

38) MOMAKIN PAULINA ZACHAREK 
ul. Traugutta 18, 90-113 Łódź – Kino Przytulne            
ŁDK; 
ul. Drewnowska 58, 91-867 Łódź – Muzeum   
Fabryki MANUFAKTURA 
e-mail: momakin@momakin.pl  
 

      - Filmowy Klub Juniora – kinowe spotkania dla najmłodszych i ich bliskich  
      – 28 zł /dziecko; opiekunowie bezpłatnie 
      -  Akademia animacji – dwumiesięczny kurs filmowy dla dzieci w wieku od 7 do    
        13 roku życia - pojedyncze wejście na warsztat - 30 zł/ dziecko, 5 zł    
        /rodzic/opiekun; cykl  zajęć -150 zł . 

http://www.pphupawel.pl/
http://www.igorwisniewski.pl/
http://www.znanylekarz.pl/igor-wisniewski2/psycholog/lodz
http://www.optykrozoweokulary.pl/
mailto:momakin@momakin.pl
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39) Ośrodek Sportu i Rekreacji „Góra Kamieńsk” 
Ozga k. Kamieńska, 97-360 Kamieńsk 
www.gorakamiensk.info 

 

 

 

 
Oferta - LATO 

Rodzaj 
pakietu 

Rodzaj usługi 
Cena od osoby - cena 

pakietowa 

Pakiet nr 1 
3 przejazdy torem saneczkowym oraz 1 wjazd 
i zjazd koleją linową krzesełkową 

15zł 
codziennie 

Pakiet nr 2 

3 przejazdy torem saneczkowym oraz 1 wjazd 
i zjazd koleją linową krzesełkową, trampolina 
bungee lub stacjonarna i zjeżdżalnia 
dmuchana 

25 zł 
codziennie 

Pakiet nr 3 3 przejazdy torem saneczkowym  
10 zł 

codziennie 

 
 
 
40) HOTEL MAGELLAN 

Bronisławów, ul. Żeglarska 35/31, 97-320 Wolbórz 
www.hotelmagellan.pl 

 

 

 

 

 

Kompleks Basenowy 

Ceny od poniedziałku do piątku Ceny w sobotę i 
niedziele 

1 rodzic +1 dziecko 21 zł 27 zł 

1 rodzic + 2 dzieci  30 zł 36 zł 

2 rodziców +1 dziecko 33 zł 45 zł 

2 rodziców + 2 dzieci 42 zł 54 zł 

2 rodziców + 3 i kolejne dzieci  42 zł 54 zł 

http://www.gorakamiensk.info/
http://www.hotelmagellan.pl/
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Park linowy wejście dla rodziców i dzieci na trasę  
o średnim stopniu trudności   

1 rodzic +1 dziecko do lat 16 35 zł 

1 rodzic + 2 dzieci do lat 16 50 zł 

2 rodziców +1 dziecko do lat 16 50 zł 

2 rodziców + 2 dzieci do lat 16 70 zł 

2 rodziców + 3 i kolejne dzieci do lat 16  70 zł 
 

41) ZAKŁAD OPTYCZNY OMEGA KRZYSZTOF KOT  
ul. Przedrynek 2 lok.8, 99-100 Łęczyca 
www.optykomega.firmy.net  
 
- bezpłatne badanie wzroku pod kątem doboru 

okularów korekcyjnych, przy ich zakupie (rejestracja pacjentów: tel: 502 227 
328 ), 

- 10 % rabatu na każde zakupione okulary korekcyjne, 
- 10 % rabatu na każde zakupione okulary przeciwsłoneczne, 
- bezpłatny serwis. 

 

42) Gabinety Specjalistyczne Anna Pikulska 
ul. Warszawska 50, 95-010 Stryków  
www.gabinetystrykow.com.pl  
 
-bezpłatne badanie wzroku pod kątem doboru okularów 
korekcyjnych, przy ich zakupie,  
-15% rabatu na każde zakupione okulary korekcyjne, 
-10% rabatu na każde zakupione okulary przeciwsłoneczne, 
- bezpłatny serwis. 

 

43) SALON OPTYK IWONA BORCZYK-DEMBIŃSKA 
ul. Długa 15, 95-100 Zgierz 
www.facebook.com/salonoptykzgierz 
 
- codziennie bezpłatne badanie wzroku, 
- rabat 20% na okulary korekcyjne, 
- rabat 20% na okulary przeciwsłoneczne z atestem, 
- doradztwo z zakresu optyki oraz terapii wzrokowej. 

 
 
 
 
 
 

Park linowy wejście dla rodziców na trasę o średnim stopniu 
trudności i dla dzieci na trasę dziecięcą  

1 rodzic +1 dziecko do lat 12 30 zł 

1 rodzic + 2 dzieci do lat 12 40 zł 

2 rodziców +1 dziecko do lat 12  50 zł 

2 rodziców + 2 dzieci do lat 12 60 zł 

2 rodziców + 3 i kolejne dzieci do lat 12  60 zł 

http://www.optykomega.firmy.net/
http://www.gabinetystrykow.com.pl/
http://www.facebook.com/salonoptykzgierz
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44) EURO-OPTYK PAWEŁ BARANIECKI 
ul. Społeczna 8/57, 93-313 Łódź 
www.euro-optyk.net/. 
 

Ulgi będą realizowane w salonach optycznych firmy : 

 ul. Zamkowa 31, 95-200 Pabianice 

 Al. Sikorskiego 13/17, 97-300  Piotrków Trybunalski 
 
 
- bezpłatne badanie wzroku, 
- 15% zniżki na okulary korekcyjne i przeciwsłoneczne. 
 
 

   45) Kamień Milowy Spółka z o.o    
   ul. Kraszewskiego 7/9, 93-161 Łódź 

           www.kamienmilowy.org.pl 
 

        Zniżka w wysokości 20% od ceny podanej w cenniku na: 
              - wszystkie zabiegi fizjoterapeutyczne łącznie z basenem i kriokomorą 
              - konsultacje specjalistyczne z zakresu rehabilitacji, ortopedii i traumatologii,   
                neurologii dziecięcej, kardiologii, interny, medycyny pracy, psychologii,  
                logopedii, fizjoterapii 
              - badania kardiologiczne (holter EKG i ciśnieniowy, EKG spoczynkowe,     
                próbę wysiłkową 
 
       46) N. Trade s.c. Piotr i Lech Niteccy  
                ul. Stępińska 22/30, 00-739 Warszawa  
 
               Sklep internetowy: http://ogrodosfera.pl 
 
                Zniżka w wysokości 5% na cały asortyment towarów: 
                - piaskownice, place zabaw, huśtawki, hamaki, domki do zabaw 
                 Produkty przecenione nie podlegają zniżkom. 
 
 
      47) SE-MA-FOR TECHNIKAL SOLUTIONS                                                                                                                                                                                                                                                    
            SPÓŁKA AKCYJNA z siedzib w Łodzi,  
             ul. Piłsudskiego 135, 92-318 Łódź, 
 

1.  Wstęp na wystawę stałą dla posiadacza karty rodziny (indywidualnie):  

9 zł /ulgowy - dziecko; 12 zł/normalny – osoba dorosła; 

2. Wstęp na wystawę stałą dla posiadacza karty rodziny w ramach biletu 

rodzinnego (minimum 4 osoby): 9 zł/dziecko/osoba dorosła; 

3. Wstęp na warsztat filmowy (uczestnik): 15 zł/dziecko/osoba dorosła; 

 

4. Wstęp na warsztat dla opiekuna: 5 zł 

5. Bilet łączony (obejmuje wizytę na warsztacie i na wystawie tego samego dnia): 

cena wstępu na warsztat + 7 zł/dziecko/osoba dorosła; 

http://www.euro-optyk.net/
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48) Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowo - Usługowe  
      Emilia i Wiesław Białożyt; ul. Dworcowa 22,  
      34-360 Milówka 
      www.hotelmilena.pl 
        
 - Cena za osobę dorosłą z programu wynosi – 600 zł za cały pobyt 
 - Za dziecko do lat  4  z programu wynosi - 210 zł za cały pobyt 
 
- Każda inna osoba dorosła za pobyt płaci 600 zł kolejno- w  przypadku przyjechania   
4 osób dorosłych cena za cały pobyt wynosi 2400zł. W Przypadku przyjazdu 
rodziców z dzieckiem do lat 4 - 1410zł za cały pobyt.  
 
- Wymagane jest zrobienie rezerwacji a później wpłacenie zaliczki, która wynosi 30 %  
od sumy za cały pobyt- w przypadku 4 osób dorosłych zaliczka wynosi 720zł ( 30% 
od 2400zł)  - w przypadku  rodziców z małym dzieckiem 423zł.  
 
  
49) Bank Spółdzielczy w Zgierzu, ul. Długa 62 a,                       
      95-100 Zgierz  
                     

Lp. Szczegółowy wykaz uprawnień Termin 
obowiązywani

a 
uprawnień 

Lokalizacje, w których 
można korzystać z 

uprawnień 

1. Prowizja za udzielenie kredytu 

„Bezpieczny Kredyt Gotówkowy” 

pomniejszona o 50%, ale nie niższa 

niż  

50 zł. 

 

Do 

odwołania. 

Placówki Banku na terenie 
Miasta Zgierza: 

 Centrala, ul. Długa 62a 

 Filia w Zgierzu, ul. 

Parzęczewska 21 

 POB Nr 1, ul. Długa 16 

 POB Nr 4, ul. Boya 

Żeleńskiego 45 

 POB Nr 5, Pl. Jana Pawła II-

go 17 

oraz 

 Filia w Głownie, ul. 

Młynarska 1 

 Filia w Strykowie, ul. 

Targowa 12 

 POB w Giecznie, ul. Głowna 

25 

2. Prowizja za udzielenie kredytu 

„Kredyt Gotówkowy x10” 

pomniejszona o 50%,  

ale nie niższa niż 50 zł. 

 

 

 
Do odwołania 

3. Prowizja za udzielenie kredytu 

mieszkaniowego pomniejszona o 

50%. 

Do odwołania 
. 

Placówki Banku na terenie 
Miasta Zgierza: 

 Centrala, ul. Długa 62a 

 Filia w Zgierzu, ul. 

Parzęczewska 21 



S t r o n a  | 18 

 

 

Ulgi dla członków rodzin wielodzietnych przewidziane niniejszą uchwałą 

będą obowiązywać dla członków rodzin zamieszkałych/zameldowanych na 

terenie Powiatu Zgierskiego oraz Miasta Łodzi. 

 
 

    50)  Speak Up Learning Sp.  
           z o.o. z  siedzibą  
           w Warszawie,            
           al. Solidarności 117,  
           00-140 Warszawa 
         
        Ulgi będą realizowane w Oddziale Speak Up English School w Łodzi, Plac   
        Wolności 10/11, 91-415 Łódź, https://speak-up.pl,     
        www.facebook.com/speakuplodz 
       
        
       - 15% rabatu przy zapisie na kurs Języka Angielskiego Standard lub Teens   
          dla pierwszej z osób rodziny wielodzietnej  
 
       - 10% rabatu przy zapisie na kurs Języka Angielskiego Standard lub Teens   
          dla kolejnej osoby z rodziny wielodzietnej 
       

       51) N.Trade s.c. Piotr i Lech Niteccy  
             ul. Stępińska 22/30, 00-739 Warszawa 
 

   sklep internetowy: www.eco-market.pl 
    
 Zniżka w wysokości 5% na cały asortyment towarów, który znajduje się   
 na stronie internetowej – www.eco-market.pl – (kosze na śmieci  

            i pojemniki na odpady) 
 
Produkty przecenione nie podlegają zniżkom. 

 
        52) Zakład Optyczny w Błaszkach 
              ul. Sieradzka 27, 98-235 Błaszki 
 
             - zniżka w wysokości 10 % na cały asortyment 
 
         53) Park Edukacyjno – Rozrywkowy MIKROKOSMOS 
       
               Anatolin 5, 97-225 Ujazd 
               Oferta dla rodzin : 

 2 dorosłych + 1 dziecko 

 ZAOSZCZĘDZASZ 5zł na tym bilecie ( porównanie do zakupu 2 biletów N + 1 biletu U = 43zł ) 

  

 2 dorosłych + 2 dzieci 

 ZAOSZCZĘDZASZ 10zł na tym bilecie ( porównanie do zakupu 2 biletów N + 2 biletów U = 56zł ) 

 każde kolejne dziecko + 5,00 zł 

https://speak-up.pl/
http://www.eco-market.pl/
http://www.eco-market.pl/
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2. ZNIŻKI DLA MIESZKAŃCÓW MIASTA PABIANICE  
 

Informacje oraz wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w Wydziale Spraw 

Społecznych i Gospodarczych Urzędu Miejskiego w Pabianicach, ul. Narutowicza 33, 

pok. nr 14, tel. 42 225 46 88 szczegóły link poniżej: 

http://www.um.pabianice.pl/news/informator-miejski/wojewodzka-karta-rodzin-

wielodzietnych  

 

1) Miejski Ośrodek Kultury im. Zbigniewa Herberta w Pabianicach 

a) 50 % zniżki na pierwsze dziecko uczestniczące  

w zajęciach,   

b) 75 % zniżki na drugie dziecko uczestniczące  

w zajęciach, 

c) 100 % zniżki na trzecie i kolejne dzieci uczestniczące w zajęciach. 

ul. Kościuszki 14, 95 – 200 Pabianice 

www.mokpabianice.eu  

 

 

2) „URWIS” Sklep z art. dziecinnymi Agnieszka Zasina 

-   10 % zniżki na zakup odzieży 

ul. 20 Stycznia 37, 95 -200 Pabianice 

www.sklepurwis.pl  

 

 

  3)    Zakład Optyczny Jolanta Pest & Andrzej Kobyłka  

10 % zniżki na cały asortyment: 

- okulary korekcyjne, 

- okulary przeciwsłoneczne,   

- soczewki kontaktowe.   

ul. Zamkowa 11, 95-200 Pabianice 

www.optykpabianice.pl    

 
4) YAMAHA Szkoła Muzyczna Pabianice  

- 5 % zniżki na dowolny program nauczania (kurs roczny) 

ul. św. Rocha 1, 95 – 200 Pabianice 

www.pabianice.yamahaszkola.pl  

 

 

5) Szkoła Języków Obcych DIALOG Ewa Radowicz  

- 5 % zniżki na roczny kurs językowy 

ul. Nawrockiego 12, 95 – 200 Pabianice  

www.szkola-dialog.com.pl   

 

 

 

 

http://www.um.pabianice.pl/news/informator-miejski/wojewodzka-karta-rodzin-wielodzietnych
http://www.um.pabianice.pl/news/informator-miejski/wojewodzka-karta-rodzin-wielodzietnych
http://www.mokpabianice.eu/
http://www.sklepurwis.pl/
http://www.optykpabianice.pl/
http://www.pabianice.yamahaszkola.pl/
http://www.szkola-dialog.com.pl/
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6) „PAPIRUS” Ewa Mandat 

- 5 % zniżki na zakup artykułów szkolnych, biurowych, papierniczych 

ul. Kościuszki 5, 95 – 200 Pabianice  

 

7) Strefa Ruchu by Salsa Picante 

- 5 % zniżki na zajęcia taneczne dla dzieci,  

- 15 % zniżki na zajęcia fitness (grupowe),   

- 10 % zniżki na zajęcia taneczne (grupowe). 

ul. Konstantynowska 7, 95 – 200 Pabianice 

www.strefa-ruchu.com 

 

8) Szkoła Tańca ESKADRA 

a. 20 % zniżki na zajęcia taneczne dla dzieci. 

b. 20 % zniżki na zajęcia taneczne dla dorosłych  

w parach,  

ul. Łaska 46/48, 95 – 200 Pabianice 

www.es-kadra.pl    

 

 

9)  F.K.R. „TOMI” Tomasz Chmielewski  
a. Film 2D – 15 zł/osoba 
b. Film 3D – 18 zł/osoba 

         ul. Gdańska 4, 95-200 Pabianice 
         www.kino-tomi.pl 
 
 

10)  PRESTO Pizzeria – Trattoria                                                                        
- 10% zniżki na wszystkie dania i pizze 

ul. Bugaj 59, 95-200 Pabianice  

www.pizzeriapresto.pl 

 

11)  Fundacja Arkadia Sztuka i Golf 

        - 40% zniżki na kurs golfa dla początkujących                                        

       ul. Grota Roweckiego 8a, 95-200 Pabianice          

   www.arkadia.aagolfclub.pl ;  www.aagolfclub.pl  
 

12)  Zakłady Mięsne PAMSO: 
- 5 % zniżki na zakup wędlin, 
- 5 % zniżki na zakup mięsa, 
- 5 % zniżki na zakup produktów spożywczych. 

 
Wykaz sklepów udzielających zniżki w Pabianicach: 

         ul. Smugowa 29 
ul. Wileńska 45 
ul. Łaska 28/30 
ul. Warszawska 2 
ul. Partyzancka 78/9 
 

ul. Zamkowa 13 
ul. Moniuszki 40/42 paw. D 
ul. Karniszewicka 90 
ul. Grota Roweckiego/Nawrockiego 
ul. Zamkowa

 

http://www.strefa-ruchu.com/
http://www.es-kadra.pl/
http://www.kino-tomi.pl/
http://www.pizzeriapresto.pl/
http://www.arkadia.aagolfclub.pl/
http://www.aagolfclub.pl/
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13)  Pracownia Fotograficzna Miłosz    

         Piskorski  
- 15 % zniżki na sesje rodzinne 
tel: +48 793 018 577 

mail: fotomilosz@gmail.com  
 

14)  Firma Handlowa „BOT” Jolanta Wojtaszczyk 
- 5 % zniżki na zakup jednej pary obuwia, 
- 10 % zniżki na zakup dwóch lub więcej par obuwia. 
ul. Stary Rynek 3, 95 – 200 Pabianice 

 
15)  Stowarzyszenie Taksówkarzy HALLO TAXI PABIANICE  

ul. Orla 10/12, 95 – 200 Pabianice 

 

- 10 % zniżki na przewóz taksówką osobową 

 
16)  Firma „Jakub Bieniak” 

ul. Partyzancka 54 95-200 Pabianice 
 
- 20% zniżki na przewóz taksówką osobową 

 
17)  Restauracja „DOM TKACZA” 

           ul. św. Jana 20, 95 -200 Pabianice 
           tel. 503 463 377 
           www.facebook.com/DomTkaczaPabianice  
           e-mail: DomTkaczaPabianice@gmail.com  
 
           - 15 % zniżki na cały asortyment restauracji 

 
18)  PABIANEK Pracownia Projektów Elektrycznych i  

 Techniki Świetlnej 
     Świątniki 56, 95 - 200 Pabianice 
     tel. 42 226 30 11, 507 184 787, 507 184 856 

 e-mail: pabianek@pabianek.pl 
 www.pabianek.pl 
- 20 % zniżki na cały asortyment firmy z wyłączeniem artykułów będących w promocji 
oraz tych, na które ustalone są ceny ostateczne 
 
Wykaz sklepów udzielających zniżki: 
- ul. Łaska 38 D 
- ul. Lutomierska 2 

         - Świątniki 56 
 

19)  Miejska Biblioteka Publiczna im. Jana Lorentowicza 
ul. św. Jana 10, 95 - 200 Pabianice 
tel/fax 42 215 50 31 
www.mbppab.pl 
 

Główna Biblioteka dla dorosłych, ul. św. Jana 10, tel. 42 215 53 10, 519 326 272, 
Biblioteka dla dzieci i młodzieży, ul. św. Jana 10, tel. 42 215 23 37, 
Filia nr 2, ul. Łaska 46/48, tel. 42 215 76 26, 519 326 273, 
Filia nr 4, ul. 20 Stycznia 14, tel. 42 215 02 74, 
Filia nr 6, ul. Jana Pawła II nr 68, tel. 42 225 36 09, 519 326 271. 

mailto:fotomilosz@gmail.com
http://www.facebook.com/DomTkaczaPabianice
mailto:DomTkaczaPabianice@gmail.com
mailto:pabianek@pabianek.pl
http://www.pabianek.pl/
http://www.mbppab.pl/
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Wszystkie usługi w bibliotekach miejskich dla zarejestrowanych czytelników są 
darmowe, w tym: dostęp do katalogu komputerowego zbiorów, wypożyczenia, rezerwacje, 
zamówienia, prolongaty wypożyczeń i zapisy do MBP także online na: www.pabianice-
mbp.sowwwa.pl, Dyskusyjne Kluby Książek, spotkania autorskie, wernisaże wystaw i inne spotkania 
organizowane w Galerii Ex Libris, dostarczanie książek do domów osobom przewlekle chorym, bądź 
niepełnosprawnym, e-learningową naukę języka angielskiego "FunEnglish" (dla dzieci 6-12 lat), 
bezpłatny INTERNET (także bezprzewodowy), kserowanie, skanowanie i drukowanie, recenzje, 
informacje o nowościach wydawniczych na: www.w.bibliotece.pl, darmowy dostęp do czytelni książek 
elektronicznych poprzez: www.libra.ibuk.pl, możliwość korzystania na miejscu i wypożyczania zbiorów 
multimedialnych (film, muzyka i książki „mówione”), gry planszowe i komputerowe dla dzieci i 
młodzieży, bibliografię regionalną, czasopisma bieżące i archiwalne oraz kiermasze książek. 
 
Biblioteka pobiera jedynie opłaty - kary za przetrzymane i zagubione zbiory oraz 
za wykonywanie wydruków na życzenie czytelników. 

 
 

20)  ART Print 
ul. Piotra Skargi 70, 95 – 200 Pabianice 

www.papierniczy-sklep.pl 
 

- 10 % zniżki na artykuły szkolne i papiernicze 
 

 

21) SPORTY EKSTREMALNE 4X4 

    ul. Ogrodników 2B, 95 – 054 Nowa Gadka 
 
tel. 508 016 894, 515 124 731 
www.sportyekstremalne4x4.pl 
 
- 5 % zniżki na jazdę quadem  
- 5 % zniżki szkolenie off - road autem terenowym 
- 5 % zniżki na szkolenie bezpiecznej jazdy w poślizgu 
- 5% zniżki na paintball 

 
 

22)  Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 
ul. gen. St. Grota Roweckiego 3, 95 – 200 Pabianice 
www.mosir.pabianice.pl 
 
- 20 % zniżki na zakup biletu wstępu na pływalnie 

 

 

23)  Muzeum Miasta Pabianic 
ul. Stary Rynek 1/2, 95 – 200 Pabianice 
tel. 42 215 39 82, 215 54 87 
www.muzeum.pabianice.pl 
 
- osoba dorosła – bilet ulgowy 
- dziecko – wstęp bezpłatny 

 
 
 
 
 

http://www.pabianice-mbp.sowwwa.pl/
http://www.pabianice-mbp.sowwwa.pl/
http://www.w.bibliotece.pl/
http://www.libra.ibuk.pl/
http://www.papierniczy-sklep.pl/
http://www.sportyekstremalne4x4.pl/
http://www.mosir.pabianice.pl/
http://www.muzeum.pabianice.pl/
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24)  KWIACIARNIA „KWIATEK I DODATEK” 

ul. Kilińskiego 27, 95 – 200 Pabianice 
tel. 508 168 088 
 

- 20 % zniżki na zakup bukietu 
- 15 % zniżki na zakup roślin doniczkowych 

www.pl-pl.facebook.com/pages/Kwiatek-i-    
dodatek/1421632128066281 
 

 
25)  PHU MAG-MAR 

ul. Łaska 78A, 95 – 200 Pabianice 
www.mag-mar.com  
 
- 8 % zniżki na cały asortyment sklepu 
- 10 % zniżki na usługi remontowe 

 
 

26)  EMK OPTYK Ewa Kucharska 
ul. Zamkowa 59 A, 95 – 200 Pabianice 
tel. 42 227 11 32 

- 5% zniżki na zakup soczewek kontaktowych, akcesoriów 
- 10% na usługę w zakresie doboru korekcji (w tym badanie komputerowe wzroku) 
- 15% zniżki na zakup okularów korekcyjnych 
-  20% zniżki na zakup okularów przeciwsłonecznych 
 
3. ZNIŻKI DLA MIESZKAŃCÓW GMINY PABIANICE  

 

Informacje oraz wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w Gminnym Ośrodku 

Pomocy Społecznej w Pabianicach, ul. Łaska 3/5, parter, godziny przyjęć wniosków: 

poniedziałek 8:00 – 16:00, wtorek – piątek 7:15 – 15:15, nr tel. 668-374-148. 

 

Gmina Pabianice i sołectwa: 

Bychlew, Gorzew, Okołowice, Górka Pabianicka, Hermanów, Jadwinin,    
Władysławów, Janowice, Huta Janowska, Konin, Majówka, Kudrowice, Piątkowisko, 
Petrykozy, Osiedle Petrykozy, Pawlikowice, Rydzyny, Szynkielew, Świątniki, Terenin, 
Żytowice, Wysieradz, Porszewice, Wola Żytowska. 
 
 
Ulgi dla mieszkańców Gminy Pabianice: 

 

1)  Ludowy Klub Sportowy „Jutrzenka”        

     Bychlew 107e, 95-200 Pabianice 

     http://lksjutrzenkabychlew.futbolowo.pl/ 

 

- bezpłatny udział w zajęciach sportowych dla posiadaczy karty do lat 18 

 

 

 

 

 

http://www.pl-pl.facebook.com/pages/Kwiatek-i-%20%20%20dodatek/1421632128066281
http://www.pl-pl.facebook.com/pages/Kwiatek-i-%20%20%20dodatek/1421632128066281
http://www.mag-mar.com/
http://lksjutrzenkabychlew.futbolowo.pl/
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2)  Ludowy Klub Sportowy „Orzeł Piątkowisko”    

      Piątkowisko 4b, 95-200 Pabianice 

      http://orzel.do.am/  

 

      - bezpłatny udział w zajęciach sportowych  

        dla posiadaczy karty do lat 18. 

 

 

          3)   „PAPIRUS” Ewa Mandat 

       - 5 % zniżki na zakup artykułów szkolnych,     

         biurowych, papierniczych 

         ul. Kościuszki 5, 95 – 200 Pabianice  

 

 

  4)   Firma Handlowa „BOT” Jolanta Wojtaszczyk 
ul. Stary Rynek 3, 95 – 200 Pabianice 
- 5 % zniżki na zakup jednej pary obuwia, 

                - 10 % zniżki na zakup dwóch lub więcej par obuwia. 
 
 
 
 
 

Ulgi i świadczenia wprowadzone uchwałami   
Rady Gminy Pabianice z dn. 7 listopada 2014 r.   
(obowiązują od 1 stycznia 2015 r.): 

 
5) Jednorazowe świadczenie z tytułu urodzenia dziecka,  
świadczenie przysługuje w wysokości: 
 

a) 1500 zł - na 3 dziecko w rodzinie, 
b) 2000 zł - na 4 dziecko w rodzinie, 
c) 3000 zł - na 5 i kolejne dziecko w rodzinie. 

 
 

6) Dopłata do kosztów dostawy Internetu domowego, w wysokości ponoszonych 
wydatków jednak nie więcej niż 50,00 zł miesięcznie na rodzinę wielodzietną. 

 
 
 
 
 
 
 

 

Aktualizacja Partnerów - strona www.rcpslodz.pl  

zakładka Wojewódzka Karta Rodzin Wielodzietnych 

http://orzel.do.am/
http://www.rcpslodz.pl/

