PARTNERZY KARTY DUŻEJ RODZINY
GMINY DZIERŻONIOW

Centrum Papiernicze Grupa Toner,
Przemysław Powązka
Dzierżoniów ul. Kościuszki 2a

10% zniżki przy zakupie art. szkolnych,
biurowych i zabawek

5% zniżki na zakup towarów,
MEBLE ASAN
Dzierżoniów ul. Kościuszki 2a

10% zniżki na zakup usług

1) kredyt gotówkowy - oprocentowanie i
prowizja obniżone o 2 p.p. od aktualnej oferty
Banku;

Bank Spółdzielczy w Dzierżoniowie
ul. Daszyńskiego 24, os. Złote 9H
w Piławie Górnej, w Bielawie
w Pieszycach

2) kredyt na cele mieszkaniowe oprocentowanie obniżone o
1 p.p. od
aktualnej oferty Banku i prowizja obniżona o
0,5 p.p.

20 % zniżki przy zakupie karnetu fitness,
20% zniżki przy zakupie karnetu na siłownię

Dzierżoniów ul. Ząbkowicka 2

10% na wykonanie i sprzedaż okularów
korekcyjnych, 10% okulary przeciwsłoneczne

Dzierżoniów ul. Szarych Szeregów 3

10% zniżek na usługi: siłownia, fitness, sauna,
Ping-Pong
5% zniżek na gabinet kosmetyczny, masaże
ręczne, trener personalny,
5% zniżki dietetyk

Dzierżoniów ul. Parkowa 4H

10% zniżki na zakup pełnych okularów

Dzierżoniów ul. Wrocławska 1A

10% zniżki na ciasta, torty, lody
Dzierżoniów ul. Miodowa 6-8

10% zniżki na kursy języka angielskiego,
niemieckiego, na kurs prawa jazdy kat. B, na
wózek widłowy
Dzierżoniów ul. Ząbkowicka 26
10% dodatkowej
ubezpieczenia,

Dzierżoniów, ul. Klasztorna 7

Sklep Wielobranżowy Paweł Szulc
Włóki 68

zniżki

na

wszystkie

obniżenie prowizji opłaty rachunków do 1,50
zł dla rachunków do kwoty 650,00 zł,
a powyżej 650,00 zł. - 0,3% wartości
rachunku

6% zniżki na art. spożywcze i przemysłowe z
wyłączeniem papierosów i alkoholu

PHU AN-KA Anna Jarmużek
Piława Dolna ul. Główna 27

3% zniżki na art. spożywcze i chemiczne

10%
zniżki
i fryzjerskie

na

usługi

kosmetyczne

Instytut Zdrowia i Urody Yasumi
Dzierżoniów os. Różane 42D

5% na wszystkie dostępne artykułu

Księgarnia Muza
Dzierżoniów ul. Piłsudskiego 9

15% zniżki na nocleg, nocleg+śniadanie,
nocleg+pełne wyżywienie; jazdy konne: lonża,
roundpen, zastęp, wyjazd w teren, trening
indywidualny; hipoterapia
Ośrodek „Wyspa Koni” Piotr Zabuski,
Ostroszowice ul. Polna 15
PHU OBAG Jan Kiełbasa
Dzierżoniów ul. Podwala 8

Sklep papierniczy
Dzierżoniów ul. Pocztowa 1

3% na zakup opału

15% zniżki na wszystkie zakupy

Sklep spożywczo-przemysłowy Anna Bulek, 5% zniżki przy zakupie art. spożywczych,
Piława Dolna ul. Główna 74a
chemicznych, wędlin i mięsa

Ubezpieczenia Rudnicki

10 % zniżki w ubezpieczeniach dobrowolnych

Dzierżoniów ul. Piastowska 42 B

2,50 zł. zniżki do każdego zakupionego biletu
ulgowego na basen kryty,
4,00 zł. zniżki do każdego zakupionego biletu
normalnego na basen kryty,
5,00 zł zniżki do jednorazowego wejścia na siłownię

Ośrodek Sportu i Rekreacji
Dzierżoniów ul. Strumykowa 1

4,00 zł. zniżki do wejścia jednorazowego na siłownię,
4,00 zł zniżki do godziny korzystania z kortów
tenisowych,
1,00 zł. cena biletu na basen odkryty dla posiadacza
Karty Dużej Rodziny Gminy Dzierżoniów

50% do każdego zakupionego biletu do kina,
20% na bilety na spektakle organizowane
przez DOK,
Dzierżoniowski Ośrodek Kultury,
Dzierżoniów ul. Świdnicka 23

50% na każde dziecko za udział w sekcjach i
zespołach amatorskiego ruchu artystycznego.

30% zniżki na pierwszą godzinę do każdego
zakupionego biletu na basen kryty
50% zniżki na drugą i następną godzinę na
basen kryty
Ośrodek Sportu i Rekreacji
Bielawa ul. Stefana Grota-Roweckiego 8

50% zniżki do każdego zakupionego biletu do
kina,

Miejski Ośrodek Kultury i Sztuki
Bielawa ul. Piastowska 19A

Firma ”MIELNIK”
Pszenno , ul. Piaskowa 1

20% zniżki na bilety na
organizowane przez Ośrodek

spektakle

50% zniżki na każde dziecko za udział w
sekcjach i zespołach amatorskiego ruchu
artystycznego
z 20 % zniżki na serwis klimatyzacji w
samochodach osobowych

15 % zniżki na kurs prawa jazdy

Dzierżoniów ul. Batalionów Chłopskich 5

10% rabatu na cały asortyment sklepu
Salon Firmowy DOMINO Sp. J.
ul. Rzeźnicza 4
58-200 Dzierżoniów

10% zniżki na zabawki z wyłączeniem
klocków lego
Sklep zabawkowy PINOKIO
ul. Świdnicka 16
58-200 Dzierżoniów
10% zniżki na usługę pośrednictwa przy
sprzedaży nieruchomości;
10% zniżki na usługę pośrednictwa przy
zakupie nieruchomości;
BIURO NIERUCHOMOŚCI CENTRO
Agnieszka Rodak
Rynek 55 lok. 4
58-200 Dzierżoniów

15% zniżki na usługę pośrednictwa
w przypadku zakupu nieruchomości
finansowanej kredytem za pośrednictwem
Biura CENTRO

10% zniżki na okulary korekcyjne
(jednoogniskowe, dwuogniskowe,
progresywne, do komputera, do jazdy
samochodem)
OPTYK NA ŚWIDNICKIEJ
Sławomir Minkina
ul. Świdnicka 18
58-200 Dzierżoniów

30 % zniżki na wynajęcie sali wiejskiej

GMINA DZIERŻONIÓW
Dzierżoniów ul. Piastowska 1

