
Instytucje i firmy honorujące kartę dużej rodziny 

 

 

I. Komunikacja gminna do Poznania oraz wewnątrzgminna – 70 % zniżki 

II. Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji - 50% zniżek na 

korzystanie z oferty: 

 Pracowni rzeźby i ceramiki – prowadzi p. Grażyna Szymała – 

Wołyńska 

 Zajęć plastycznych dla dzieci – prowadzi p. Joanna Przymusińska, 

 Nauki gry na instrumentach dętych dla dzieci – organizowanej przez 

szkółkę orkiestry dętej Ochotniczej Straży Pożarnej, 

 Biletów wstępu na koncerty. 

III. MG SPORT sp. z o.o. 50% zniżek na korzystanie z oferty: 

 imprezy sportowe i turystyczne organizowane przez Spółkę  

IV. Związek Międzygminny Puszcza Zielonka - 50% zniżek na 

korzystanie z oferty 

 imprezy turystyczne organizowane przez Związek 

V. Zakład fotograficzny „FotoChatka”, ul. Długa 15, Murowana Goślina, 

www.fotochatka.pl:  

 Wykonywanie zdjęć do dokumentów – 20% 

 Realizacja sesji zdjęciowych – 20% 

 Pozostałe produkty i usługi – 5% 

VI. Salon fryzjerski „Ekspresja Urody”, pl. Powstańców Wlkp. 16, 

www.ekspresjaurody.pl: 

 Strzyżenie męskie i maszynką, strzyżenie dziecięce, samo strzyżenie 

damskie, strzyżenie damskie z modelowaniem, modelowanie – 15% 

VII. Pole paintballowe w Szlachęcinie „MINDORO”: 

 20% zniżki na wszystkie pakiety od poniedziałku do czwartku, 
 30% zniżki na wszystkie pakiety od piątku do niedzieli, 

 30% zniżki na dodatkowe kule do każdego pakietu. 
 

VIII. Gabinet Kosmetyczny „MINERWA Dariusz Rohnka”,                           

ul. Młyńska 15A, Murowana Goślina: 

 20% zniżki na usługi kosmetyczne, 

 5% zniżki na sprzedaż detaliczną kosmetyków. 

 

http://www.fotochatka.pl/
http://www.ekspresjaurody.pl/


IX. Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „Hant”, Murowana Goślina,     

ul. Brzoskwiniowa 30: 

 

 10% zniżki na zakup sprzętu komputerowego, 

 50% zniżki na naprawę komputerów i inne usługi komputerowe. 

 

X. „Akademia Piłkarska Reissa”, Murowana Goślina: 

 

 30% zniżki na odpłatność za treningi na jedno dziecko, 

 40% zniżki na odpłatność za treningi na drugie dziecko, 

 50% zniżki na odpłatność za treningi na trzecie i kolejne dziecko. 

 

XI. Salon kosmetyczny i Grota solna - Firma „Verde” w Poznaniu: 

1. Salon Kosmetyczny w Poznaniu, ul. Słowiańska 55B, tel. 500 

600 181: 

30% zniżki na następujące zabiegi: 

 fotodepilacja, 

 fotoodmładzanie, 

 regeneracja i odnowa ciała, 

 redukcja trądziku, 

 usuwanie przebarwień, 

 wybielanie zębów. 

2. Grota Solna w Poznaniu, ul. Nad Wierzbakiem 31, tel. 61 849 00 

97: 

 30% zniżki na wejścia jednorazowe dla dziecka powyżej 3 lat i osób 

dorosłych, 

 20% zniżki na zakup karnetu dla dziecka lub osoby dorosłej, 

ważnego 6 miesięcy. 

 

XII. WIDEOSTYL Krzysztof Pinda, Murowana Goślina, ul. Kręta 23/L1: 

 20% zniżki na wykonywanie filmów wideo, 

 20% zniżki na realizację sesji zdjęciowych, 

 15% zniżki na budowę strony internetowej. 

 

XIII. PIZZERIA ITALIA, Murowana Goślina, ul. Poznańska 10A, 

www.pizza-italia.pl, tel. 61 8 112 935 lub 600 880 101: 

 10% zniżki na pizzę, pasty, zapiekanki, dania mięsne 

 

XIV. Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów, Firma Motoryzacyjna 

Błachowiak, z siedzibą w Bolechowie, ul. Poznańska 56: 

 100% zniżki na przegląd podwozia, 

 100% zniżki na przegląd hamulców, 

 100% zniżki na przegląd i ustawienie świateł. 

 

XV. Pracownia Pedagogiczno-Socjologiczna „Alternatywa”, z siedzibą  

w Toruniu, ul. Rajmunda Galona 4c/3, www.zwiedzanietorunia.pl,  

tel. 697 256 210, poczta@zwiedzanietorunia.pl: 

 10% zniżki na usługę „Rodzinnego zwiedzania Torunia z przewodnikiem”. 

 

XVI. „Optyk Zimnicki”, Murowana Goślina, ul. Wojska Polskiego 1/3A: 

 10% zniżki na okulary korekcyjne, 

 10% zniżki na okulary przeciwsłoneczne. 

http://www.pizza-italia.pl/
http://www.zwiedzanietorunia.pl/
mailto:poczta@zwiedzanietorunia.pl


 

XVII. „Sklep Zielonka” Arkadiusz Książczak, z siedzibą w Murowanej 

Goślinie, ul. Kręta 18/1: 

 10% zniżki na świeże owoce i warzywa. 

 

XVIII. Sklep „SUKIENKOWO” Marta Gąsior, Murowana Goślina, ul. Nowy 

Rynek 16: 

 10% zniżki na cały asortyment. 

 

XIX. Sklep „Waga Smaku” Bartłomiej Maciejewski, z siedzibą w 

Murowanej Goślinie, ul. Poznańska 10a. 

 10% zniżki na cały asortyment. 

 

XX. Firma „Retrosport” Paweł Ratajczak, z siedzibą w Rogoźnie, ul. 

Wielka Poznańska 82; www.kajaki.pw 

 15% zniżki na spływy kajakowe rzeką Wełną, 

 15% zniżki na spływy kajakowe rzeką Małą Wełną, 

 15% zniżki na spływy kajakowe rzeką Flintą, 

 15% zniżki na wypożyczenie kajaków i sprzętu wodnego. 

XXI. Pizzeria „Angelo”, Alicja Menke, z siedzibą w Murowanej Goślinie, 

ul. Nowy Rynek 1,  

 10% zniżki na pizzę serwowaną w lokalu 

XXII. Firma AVAILO Sp. z o.o., z siedzibą w Jasionce 954, 36-002 Jasionka, 

 10% zniżki na zakup pakietu Mecenas Direct, 

 10% zniżki na zakup pakietu Mecenas Direct dla Rodziny. 

(zakupu pakietów można dokonać dzwoniąc pod numer infolinii Availo 22 22 80 800) 

XXIII. „W dobrym kadrze”, Piotr Owczarek, Murowana Goślina, ul. Kręta 45B m.1 

 20% zniżki na fotograficzną sesję noworodkową, 

 20% zniżki na fotograficzną sesję dziecięcą, 

 20% zniżki na fotograficzną sesję rodzinną, 

 20% zniżki na fotograficzną sesję ciążową, 

 20% zniżki na fotoreportaż okolicznościowy. 

XXIV. Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT, Robert Mirzyński, Brama Poznania, 

Poznań, ul. Gdańska 2 

 bilet wstępu na ekspozycję w Bramie Poznania – 5 zł. 

 bilet na audiowycieczkę po Ostrowie Tumskim – 1 zł. 

XXV. Firma Mark-Drew, Marek Krotecki, Boduszewo 22, 62-095 Murowana Goślina 

 5 % zniżki na drewno kominkowe, 

http://www.kajaki.pw/


 10 % zniżki na drewno rozpałkowe, 

 10 % zniżki na drewno iglaste. 

 


