PARTNERZY PROGRAMU RODZINKA 2+
Nazwa Firmy

Zakres działalności

Adres działalności

stan na 14.11.2016r.
Ulgi i rabaty

ZDROWIE

Uzdrowisko
Rabka S.A.

Lecznictwo,
profilaktyka,
rehabilitacja. Usługi o
charakterze leczniczowypoczynkowym.
Oferuje kompleksowe
produkty turystyczne.
Leczenie schorzeń :
układ oddechowy
(astma, alergia),
przemiany materii
( cukrzyca, otyłość),
schorzenia
kardiologiczne,
schorzenia narządu
ruchu, rehabilitacja po
zawałach serca i
zabiegach
kardiochirurgicznych).

„LEŚNE WZGÓRZE” Pobyt 7-dniowy i dłuższy – rabat 20%
ul. Pasieczna 4
Pobyt weekendowy – rabat 15%
Rabka Zdrój
Dzieci do lat 3 pobyt bezpłatny bez
świadczeń
Uzdrowisko
„Jagiellonka”
ul. Brzozowa 6
Rabka Zdrój

Pobyt 7-dniowy i dłuższy – rabat
15%
Dzieci do lat 3 pobyt bezpłatny bez
świadczeń

Willa „Świt”
ul. Brzozowa 1
Rabka Zdrój

Pobyt 7-dniowy i dłuższy- rabat 15%
Zabiegi dostępne w Gabinecie
Masażu – rabat 15%
Dzieci do lat 3 pobyt bezpłatny bez
świadczeń

„Rabczański Zdrój”
Medical SPA
ul. Roztoki 7
Rabka Zdrój

Centrum Zdrowia i
Urody
ul. Orkana 49
Rabka Zdrój

Pobyt 7-dniowy – rabat 10%
Pobyt 14-dniowy – rabat 20%
Zabiegi SPA – rabat 10%
Zabiegi lecznicze – rabat 20%
Posiłki serwowane w restauracji
obiektu – rabat 10%
Dzieci do lat 3 pobyt bezpłatny bez
świadczeń
Zabiegi SPA – rabat 10%
Zabiegi lecznicze – rabat 10%

Rabaty mają zastosowanie do pobytów komercyjnych i nie dotyczą pobytów
organizowanych w ramach lecznictwa finansowanego przez NFZ. Rabaty będą udzielane
od aktualnie obowiązujących cen katalogowych i nie łączą się z promocjami.

„IZA-MED”
Izabela Pelc
Gabinet Masażu

FIZJO-MED
Usługi
Rehabilitacyjne,
Sklep Medyczny

Rehabilitacja
pacjentów, masaże
lecznicze, rehabilitacja
po wylewach, udarach,
wypadkach.

Pełny zakres usług
rehabilitacyjnych,
gimnastyka
indywidualna dla dzieci

Leczenie
Prywatny Gabinet
zachowawcze,
Stomatologiczny
profilaktyka, protetyka
Lilianna Ligęza-Jasik

ul. Szpitalna 11
Czeladź

ul. Zwycięstwa 38A
Czeladź
0 32 298 59 66
601 311 204
www.
rehabilitacjaczeladz.com
ul. Reymonta 79
Czeladź
0 32 265 15 55

20% zniżki za zabieg - masaże
lecznicze w zależności od rodzaju
masażu ( klasyczny, leczniczy,
relaksacyjny, sportowy,
odchudzający)
30% zniżki na rehabilitację pacjentów
w domu wraz z dojazdem
Rabat 10% na wszystkie usługi
rehabilitacyjne – pod warunkiem
wykupienia min. 10 dni zabiegowych;
Rabat 5% na asortyment sklepu
medycznego;
Rabat 5% na konsultacje
specjalistyczne lekarzy.
Bezpłatne badanie jamy ustnej;
Rabat 5% na lakowanie lub
lakierowanie zębów dla dzieci i
młodzieży do 18 lat.

Nzoz BabyDent
Stomatologia dla dzieci
Lek. Dent. Specjalista i dorosłych
stomatologii dziecięcej

ul. Mickiewicza 27
Czeladź
791-731-120

15% zniżki na stomatologię dziecięcą
i zachowawczą i chirurgię.

Bezbolesne leczenie
zębów , stomatologia
estetyczna, ortodoncja,
leczenie kanałowe w
mikroskopie, implanty,
mosty, licówki

ul. Piłsudskiego 99
42-500 Będzin
032 297-19-91
693-732-555

20% zniżki na lakowanie zębów
20% zniżki na wypełnienie +
znieczulenie gratis
30% zniżki na fluoryzację zębów

Centrum
Dentystyczno –
Lekarskie Promedica
Joanna Markiewicz

Usługi
wielospecjalistyczne
w 24 dziedzinach
medycyny. Sale
zabiegowe, punkt
Niepubliczny Zakład zastrzykowy,
Opieki Zdrowotnej rehabilitacja. Badania
Poliklinika Doktora usg, diagnostyka
Bessera
endoskopowa i zabiegi
endoskopowe. Szkoła
rodzenia. Pełna
diagnostyka i terapia
dróg żółciowych i
trzustkowych.

Zakład Usługowy
„FOTO OPTYKA”
Krystyna Szczerba

Sprzedaż i usługi fotooptyczne

„HIBISKUS”
Sklep
Zielarsko-Medyczny

Zioła, leki roślinne,
miody, zdrowa
żywność, mieszanki
ziołowe, kosmetyki
ziołowe, wody
lecznicze, suplementy
diety

Sprzedaż i usługi
„OPTYK”
optyczne
Zakład
Handlowo-Usługowy

Zakład UsługowoHandlowy
„Rekord”

Anna Kozieł
USŁUGI

Sprzedaż asortymentu
spożywczego – zdrowa
żywność: miody, soki,
oleje, herbaty,
przyprawy, suplementy
diety, kosmetyka
naturalna, żywność bez
glutenowa i dla
diabetyków.
Pomoc psychologiczna
oraz wsparcie,

ul. Sucha 7a
Sosnowiec
0 32 265-16-24
0 32 29-45-177

15% zniżki na zabiegi rehabilitacyjne
i wzmacniające;
10% zniżki na wizytę u internisty;
10% zniżki na wizytę u gastrologa.

www.besser.pl

ul. 17-go Lipca 8
Czeladź
ul. Trznadla 9
Czeladź
ul. Rynek 10A
Czeladź
www.szczerbaoptyka.pl
szczerbaoptyka@o2.pl
ul. Rynek 18
Czeladź

Do 20% rabatu na wykonanie
kompletnych okularów ( oprawa
i szkła)
Bezpłatny serwis okularów.
Bezpłatny pomiar ostrości wzroku –
przy ul. Rynek 10A

Rabat 10% na mały asortyment

517 397 101
ul. Rynek 26
Czeladź
0 32 265 45 05
optyk@optyk.czeladz.pl
www.optyk.czeladz.pl
ul. Szpitalna 8
Czeladź

10% rabat na okulary
5% rabat na soczewki
5% rabat na płyny
5% rabat na akcesoria

5% rabatu za zakupy do kwoty 50 zł
10% rabatu za zakupy powyżej kwoty
50 zł

ul. Boguckiego 12
Czeladź

Rabat 30% na cały zakres usług

poradnictwo w zakresie
funkcjonowania
rodziny.
Psychoterapia w nurcie
podejścia
systemowego.
PSYCHOLOGICZNE
Edukacja
psychologiczna oraz
zajęcia związane z
pracą z ciałem, w tym
relaksacja oraz
elementy rehabilitacji
Poprawa zdrowia,
wyglądu i
samopoczucia,
Centrum Dietetyczne
podwyższanie
Natur House
samooceny wynikającej
z utraty zbędnych
kilogramów.

związanych z prowadzoną
działalnością.
tel. 507 179 059
www.psychologanna.pl
e-mail
psychologanna.pl@
gmail.com

Będzin
ul. Piłsudskiego 4
tel.791-245-004

Produkt wysokobłonnikowy gratis
przy pierwszej wizycie przy podjęciu
kuracji (wartość produktu ok. 35 zł)
Bezpłatne konsultacje dietetyczne, w
tym pomiar kontrolny masy ciała.

URODA, SPORT, WYPOCZYNEK, RELAKS, ROZRYWKA

Śląski Ogród
Zoologiczny

Organizowanie
ekspozycji różnych
gatunków zwierząt,
edukacja i ochrona
ginących gatunków.

Franciszka
Strzyżenie, czesanie Poniatowska „Rodzina fryzjerstwo
u Fryzjera”

Salon Fryzjerski
„Grażyna”

„PERFECT
LINES STUDIO”
Salon Kosmetyczny

50% rabatu ceny biletu
jednostkowego: normalnego i
ulgowego z jednoczesnym okazaniem
karty Rodzinka 2+

ul. Piłsudskiego 60
Sosnowiec

Rabat 20% na usługę strzyżenia.

ul. Szpitalna 8
Czeladź
505 478 340

Rabat 10% na wszystkie usługi
wykonywane w salonie.

Usługi fryzjerskie
damsko-męskie

ul. Szpitalna 8
Czeladź
605 636 470

Rabat 10% na wszystkie usługi
wykonywane w salonie.

Usługi fryzjerskie
damsko-męskie

ul. 35-Lecia 1a
Czeladź
tel.32-265-79-91

SALON
Usługi fryzjerskie
FRYZJERSKI
damsko-męskie
Ewa Szczepankiewicz
SALON
FRYZJERSKI
Anna Delkowska

Promenada
Gen. Jerzego Ziętka 7
41-501 Chorzów
tel. 666 031 496
666 031 495

Szeroki zakres usług
i zabiegów
kosmetycznych oraz
upiększających.
Szkolenia oraz
sprzedaż materiałów
i akcesoriów do
zabiegu przedłużania
rzęs i makijażu
permanentnego.

MILLENIUM
Klub fitness. Siłownia.
CENTRUM SPORTU Zajęcia: aerobik, aqua
aerobik, ćwiczenia dla
seniorów, pilates,

ul. Szpitalna 9
Czeladź
516 921 545
502 152 082
511 967 284

10% rabatu dla każdego z rodziny na
każdą usługę, dodatkowo w każdą
środę 15% dla pań i dziewczyn.
Dla dzieci 5 strzyżeń 6 za 1zł.
Zniżka 10% na zabiegi makijażu
permanentnego
Zniżka 20% na zabiegi kosmetyczne
i upiększające

www.perfectlines.pl

ul. Lwowska 2
Czeladź
508 773 419

10% zniżki na wszystkie
organizowane przez Klub zajęcia dla
każdego członka rodziny,

zumba, joga, nauka gry www. millenium.info.pl 30% zniżki przy zakupie 4 lub więcej
w tenisa, nauka jazdy
karnetów.
na nartach, szkółka
e-mail:
pływania, treningi
milleniumcentrum@gm
personalne.
ail.com

PRO-SPORT
Marek Łagierski

Sprzedaż sprzętu
sportowego do
uprawiania sportów
zespołowych,
indywidualnych oraz
do chodzenia na co
dzień
Siłownia i zajęcia
aerobiku.

Klub Rekreacyjny
Relaks

ul. Tulipanów 3
Czeladź
tel. 0 32 269 66 00
www.sklep.prosport.com.pl

ul. Reymonta 80
Czeladź
32-763-35-50

JULA DOROTA
OTFINOWSKA

Pływalnia Kryta

Miejski Ośrodek
Sportu i Rekreacji
w Sosnowcu

ul. Żeromskiego 5
Sosnowiec
tel. 0 32 266 38 78

Siłownia

ul. Żeromskiego 5
Sosnowiec
tel. 0 32 266 38 78

Pływalnia Letnia

ul. 3-go Maja 41
Sosnowiec
tel. 0 32 266 34 26

Klimontowskie
Centrum Aktywności
Rodzinnej

Stadion Zimowy

25% rabatu na zakupy w sklepie
stacjonarnym oraz w sklepie
internetowym

Siłownia 80 zł,
Siłownia karnet rodzinny 50 zł ( na
cały miesiąc od 1-go dnia miesiąca do
ostatniego dnia tego samego
miesiąca).
Karnet rodzinny: dla drugiej osoby
i kolejnej osoby z jednej rodziny.

Bilet normalny - 3zł/godz.
Bilet ulgowy - 2zł/godz.
Karnet normalny - 25zł/10 godz.
karnet ulgowy - 15zł/godz.
Trening jednodniowy - 4zł
Karnet 14-dniowy - 20zł
Karnet 30-dniowy - 35zł
Karnet 90-dniowy - 85zł
Bilet normalny - 4zł
Bilet ulgowy - 2zł

ul. H.Dobrzańskiego 99 Pływalnia ogólnodostępna z sauna:
Sosnowiec
Bilet pływalnia :
tel. 0 32 292 96 54
Normalny – 3 zł/godz.
Ulgowy – 2 zł/godz.
Karnet normalny – 25 zł/10 godz.
Karnet ulgowy – 15 zł/10 godz
Bilet wstępu do bawialni – 5 zł.
Siłownia ogólnodostępna/ zajęcia
fitness:
Bilet normalny -6 zł
Bilet ulgowy - 5 zł
Karnet ulgowy 30-dniowy – 40 zł
Karnet ulgowy 90 – dniowy – 100zł
karnet ulgowy 365- dniowy 350 zł
Karnet normalny 30- dniowy 50 zł
Karnet normalny 90- dniowy 125 zł
Karnet normalny 365 -dniowy 450 zł
Bilet wstępu bawialnia -5 zł
ul. Zamkowa 4
Sosnowiec
tel. 032 266 62 42

Bilet normalny - 3zł
Bilet ulgowy - 2zł

511 779 659
Korty Tenisowe

Kompleks Sportowy –
Korty Tenisowe

Pływalnia Letnia

KOMPLEKS
REKREACYJNOSPORTOWY

ul. Szkolna 4b
Sosnowiec
tel. 665 457 705

Bilet normalny - 9zł
Bilet ulgowy - 6 zł
Poniedziałek-piątek:
w godz. 6.00-15.00 - 4,5zł/godz.
w godz. 6.00-15.00 dzieci –
2,5zł/godz.

Al. Mireckiego 31
Sosnowiec
tel. 32 785 37 36

Bilet normalny - 9 zł
Bilet ulgowy - 6 zł
Poniedziałek - piątek:
w godz. 6.00-15.00 - 4,5 zł/godz.
w godz. 6.00-15.00 dzieci 2,5zł/godz.

ul. Wojska Polskiego 181
Bilet normalny - 4zł
Sosnowiec
Bilet ulgowy - 2zł
0 32 299 36 30
ul. 3-go Maja 51
Sosnowiec
tel. 32 291 00 04

Karnet:
Duży ( poniedziałek-piątek) 9 zł za 10 wjazdów
Duży ( sobota – niedziela, święta) 11 zł za 10 wjazdów
Mały ( poniedziałek-piątek) 4 zł za 10 wjazdów
Mały (sobota-niedziela) 5 zł za 10 wjazdów
Duży ( poniedziałek-piątek) 8 zł za 1 godz.
Duży ( poniedziałek-piątek) 10 zł za 2 godz.
Duży ( poniedziałek-piątek) 14 zł za 3 godz.
Duży ( poniedziałek-piątek) 16 zł za 4 godz.
Duży ( sobota-niedziela, święta) 9 zł za 1 godz.
Duży (sobota-niedziela, święta) 11,5 zł za 2 godz.
Duży ( sobota-niedziela, święta) 16 zł za 3 godz.
Duży ( sobota-niedziela, święta) 18,5 zł za 4 godz.
Mały ( poniedziałek-piątek) 3 zł za 1 godz.
Mały ( poniedziałek-piątek) 4 zł za 2 godz.
Mały ( poniedziałek-piątek) 7 zł za 3 godz.
Mały ( poniedziałek-piątek) 8 zł za 4 godz.
Mały ( sobota-niedziela, święta) 3,5 zł za 1 godz.
Mały ( sobota-niedziela, święta) 4,5 zł za 2 godz.
Mały ( sobota-niedziela, święta) -

7,5 zł za 3 godz.
Mały ( sobota-niedziela, święta) 8,5 zł za 4 godz.

Stacja Fitness
Kornelia Sobczyk

Zajęcia fitness: deep
work,sztanga,zumba,
tabat,power bpu,celluit
attack,joga,stretcking

ul. Sportowa 2
Czeladź
ul. Szymanowskiego 11 20% na zakup dowolnego karnetu
Siemianowice Śląskie
511-180-368

Kawiarnia,
herbaciarnia.

ul. Rynek 26
Czeladź

Rabat 10% na cały asortyment –
z wyłączeniem alkoholu.

Kawiarnia, obiady,
Kawiarnia
organizacja imprez
LAWENDOWY DOM okolicznościowych.

ul. Katowicka 2A
Czeladź

Rabat 10% na potrawy i napoje
w Kawiarni Lawendowy Dom;
Rabat 10% na imprezy
okolicznościowe.

Restauracja
Organizacja imprez
okolicznościowych.

ul. Legionów 119
Czeladź
tel.784-945-006

10% rabatu na dania obiadowe.

CAFE DESA

Pub Tawerna

Organizacja wyjazdów
w kraju i Europie .
Sprzedaż turnusów
rehabilitacyjnych,
„ARTUS”
wczasów, obozów i
Firma
kolonii, biletów
Handlowo-Usługowa samolotowych i
Biuro Podróży
autokarowych.

ul. Piłsudskiego 26
Sosnowiec
0 32 299 91 49
www.artus.biz.pl
rezerw@artus.biz.pl

Bezpłatny udział w wycieczce
szkolnej 1-dniowej;
Zniżki 50% na udział w wycieczce
szkolnej kilkudniowej dla drugiego i
kolejnego dziecka ( dotyczy
rodzeństwa) będącego uczestnikami
tej samej imprezy turystycznej
organizowanej przez Biuro Podróży
ARTUS – pod warunkiem zgłoszenia
tego faktu przez szkołę.

REMONT, NAPRAWA
Sprzedaż farb,
IZA-CHEM
lakierów, materiałów
Przedsiębiorstwo
remontowych i
Handlowo- Usługowe
wykończeniowych
SET SERWIS
Rafał Pietruszka

AUTO SERWIS
Michał Furgoł

Naprawa samochodów
osobowych,
ubezpieczenia i
zawieranie polis
ubezpieczeniowych
Wulkanizacja,
wymiana opon,
naprawy mechaniczne,
usługi blacharskolakiernicze

ul. 11 Listopada 11
Czeladź
0 32 265 14 28
ul. Ciołkowskiego 52
Czeladź
503 727 867

Rabat 10% na serwis samochodowy;
Rabat 10% na ubezpieczenie
komunikacyjne zawarte w Link 4.

ul. Ciołkowskiego 42
Czeladź

Rabat 5% na usługi.

504 199 046
601 443 952
www.autoserwisczeladz.
pl

PORADY, POMOC
Kancelarie

Obsługa prawna

Zniżka 10% od ceny brutto na
wszystkie artykuły – z wyłączeniem
artykułów w promocji)

ul. 3-ci Szyb 12A

Adwokackie
LEGAL CENTER
GROUP
Adwokat
Mariusz Dudała

obejmująca pomoc
prawną poprzez
zastępstwa procesowe i
reprezentowanie przed
sądami powszechnymi,
SN, sądami admin.,
organami administracji
publicznej, organami
egzekucji.
Sporządzanie pozwów,
pism procesowych,
opinii prawnych,
informacji prawnych,
umów, negocjowanie
umów, obronę w
sprawach karnych,
reprezentacja w
sprawach
rozwodowych,
alimentacyjnych i
spadkowych.

Rabat 30% za konsultacje adwokackie
– od stawek standard przyjętych w
kancelarii;
Rabat 20% za prowadzenie dużej
sprawy – od stawek standard
przyjętych w kancelarii.
Czeladź
695 838 666
lcg.mdudala@onet.eu
www.lcg.com.pl

Kompleksowa obsługa
prawna osób
fizycznych i prawnych,
w tym podmiotów
prowadzących
działalność
gospodarczą

Kancelaria Radcy
Prawnego
Grzegorz Nawrot

Ulga 10%
za każde dziecko
w przypadku zastępstwa procesowego

ul. Modrzejowska 45
Sosnowiec
tel. 602 537 735
www.gnkancelaria.pl

Porady prawne,
Kancelaria Adwokacka doradztwo prawne

ul. Nowopogońska 213
Czeladź

Nieodpłatnie porady prawne i pisma
objęte art.3 ustawy z dnia 5 sierpnia
2015r. o
nieodpłatnej
pomocy
prawnej oraz edukacji prawnej (Dz.U.
2015, poz. 1255):
1)poinformowanie osoby uprawnionej
o obowiązującym stanie prawnym, o
przysługujących jej uprawnieniach
lub o spoczywających na niej
obowiązkach lub
2) wskazanie osobie uprawnionej
sposobu rozwiązania jej problemu
prawnego, lub
3) udzielenie pomocy w sporządzeniu
projektu pisma w sprawach, o których
mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem
pism procesowych w toczącym się
postępowaniu przygotowawczym
lub sądowym i pism w toczącym się
postępowaniu
sądowoadministracyjnym, lub
4) sporządzenie projektu pisma
o zwolnienie od kosztów sądowych
lub ustanowienie
pełnomocnika
z urzędu w postępowaniu sądowym
lub ustanowienie adwokata, radcy
prawnego, doradcy podatkowego lub
rzecznika
patentowego
w
postępowaniu
sądowoadministracyjnym.
30% zniżki dotyczy porad prawnych ,
sporządzania pism,prowadzenia spraw

Adwokat Maja Galas

32-725-73-37
Pośrednictwo w
obrocie nieruchomości

Musiał Nieruchomości

sądowych, obsługi stałej firm

50% zniżki na usługę pośrednictwa w
zakresie obrotu nieruchomościami,
bezpłatny dojazd i doradztwo w
ul. Świerczewskiego 28
zakresie sprzedaży, zamiany bądź
Siemianowice Śląskie
wynajmu nieruchomości oraz w
tel.535-536-008
zakresie regulacji stanu prawnego
535-536-009
nieruchomości, bezpłatne
pośrednictwo na rynku usług
kredytowo-finansowych.

ODZIEŻ
Handel- branża
„VIKI”
odzieżowa:
Firma
- stoisko dziecięce,
Handlowo-Usługowa damskie, męskie,
- pasmanteria z bielizną

ul. Szpitalna 8
Czeladź

Sprzedaż artykułów
odzieżowych
ul. Szpitalna 8
Czeladź
32 763 76 03

Sklep Odzieżowy
„IW-ONA” S.C.

F.U.H „Ulga”
Raj dla nóg

Sprzedaż rajstop i
bielizny dla kobiet i
mężczyzn (polskich
firm)

ul. Potockiego 3
Będzin
600-942-657

Rabat 5% na cały asortyment

5% do 10% rabatu za zakupy na
stoisku z odzieżą dziecięcą
10% rabatu przy zakupie powyżej
100zł na stoisku z odzieżą dziecięcą
5% rabatu na odzież damską.
Rabaty nie obejmują asortymentu
przecenionego.
10% rabatu na cały asortyment

USŁUGI RÓŻNE
Pracownia Złotnicza
Cyprian Wójcik
Zakład Złotniczy
Adam Baczyński
Ubezpieczenia

Pracownia złotnicza

ul. Bytomska 35
Czeladź

Rabat 10% na naprawy i usługi
złotnicze

Usługi złotnicze
Skup i sprzedaż
biżuterii

ul. Małachowskiego 17 10% rabatu na sprzedaż biżuterii
Będzin
10% rabatu na usługi złotnicze
32-292-00-77

Ubezpieczenia:
majątkowe, życiowe,
turystyczne,firm.

Zniżka na ubezpieczenie domu lub
ul.Szpitalna 9 pokój nr 2
mieszkania 30%(szczegóły u
Czeladź
agenta).Ubezpiecz dziecko już od 25
531-300-901
zł a kolejne dzieci gratis (szczegóły u
791-223-991
agenta)

