
KATALOG ULG I ZWOLNIEŃ W RAMACH PROGRAMU
„BIELAWSKA KARTA DUŻEJ RODZINY”

Lp.

Nazwa
Partnera Programu,
miejsce honorowania

Bielawskiej Karty Dużej
Rodziny

Zakres ulg i zwolnień dla uczestników programu
„Bielawska Karta Dużej Rodziny”

Okres
obowiązywania
ulg i zwolnień

JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE GMINY BIELAWA

1.

Miejska Biblioteka Publiczna
Bielawa,

ul. Piastowska 19c
tel. 74 645 09 66

* Założenie konta i wydanie karty bibliotecznej – bezpłatnie;
* Usługi ksero – 0,10 zł za stronę A4, skan 0,05 zł za stronę;
* Bezpłatne korzystanie z komputera i internetu;
* Wstęp do Działu Regionalno-Badawczego – zniżka 50%;
* Publikacje wydawnictwa MBP – zniżka 30%;
* Bilet wstępu na koncerty Klubu „Pozytywka” – zniżka 50%;

od 22.10.2014
na czas nieokreślony

2.

Miejski Ośrodek
Kultury i Sztuki

Bielawa,
ul. Piastowska 19a
tel. 74 833 30 07

* Dla dzieci nieodpłatne uczestnictwo w zajęciach warsztatowych
   organizowanych przez MOKiS w czasie ferii szkolnych oraz
   wakacji;
* Udział w sekcjach i zespołach amatorskiego ruchu
   artystycznego – zniżka 50% na pierwsze dziecko, kolejne
   dziecko bierze udział bezpłatnie;
* Nieodpłatne uczestnictwo w zespołach dziecięcych;
* Dla dzieci nieodpłatne wejście na imprezy biletowane
   organizowane przez MOKiS, dla rodziców wejście ze zniżką –
   cena biletu będzie każdorazowo publikowana na plakacie
   (z wyjątkiem imprez odbywających się w obiektach MOKiS na
   zasadzie wynajmu sali);
* Nieodpłatne wejście dla całych rodzin na Regałowisko oraz inne
   płatne imprezy plenerowe organizowane przez MOKiS
* Bilety do kina – zakup biletów ze zniżką 25%;

od 22.10.2014
na czas nieokreślony

3.

Ośrodek Sportu i Rekreacji
Bielawa,

ul. Gen. Grota Roweckiego 8
tel. 74 833 95 10

STUDIO ODNOWY BIOLOGICZNEJ
* Zniżka na siłownię za osobę – 6 zł  godzina;
PŁYWALNIA AQUARIUS
* Zniżka za pierwszą godzinę wejścia na basen  – 30%;
* Zniżka za drugą godzinę wejścia na basen – 50%;
PROMOCJA JUBILEUSZOWA
*  W każdy czwartek od godz. 9.00 do 10.30  wejścia na basen 
    1,50 zł a od godz. 20.00 do 22.00 wejście na basen 5,00 zł za  
    godzinę.          

od 01.05.2015
do 31.12.2015

4.
Żłobek Publiczny

Bielawa,
ul. Gen. Grota Roweckiego 7

tel. 74 645 22 26

* Każde dziecko z rodziny, w której wychowuje się troje lub więcej
dzieci,  objętej  Programem Bielawskiej  Karty Dużej  Rodziny,  po
okazaniu aktualnej Karty Dużej Rodziny otrzymuje  50 % zniżki
w ustalonej opłacie za pobyt dziecka w Żłobku Publicznym.

od 01.01.2015
na czas nieokreślony

5.

Przedszkole Publiczne nr 4
Bielawa,

ul. Żeromskiego 18
tel. 74 645 22 47

*  Wysokość opłaty za nauczanie, wychowanie i  opiekę w czasie
przekraczającym  5  godzin  dziennie  wynosi  1  zł,  za  każdą
rozpoczętą  godzinę  pobytu  dziecka  powyżej  minimum
programowego  (w/w  opłata,  podlega  waloryzacji  na  zasadach
określonych w ustawie o systemie oświaty).
Każde dziecko z rodziny, w której wychowuje się troje lub więcej
dzieci,  objętej  Programem Bielawskiej  Karty Dużej  Rodziny,  po
okazaniu  aktualnej  Karty Dużej  Rodziny otrzymuje  50% zniżki
w w/w opłacie.

od 01.01.2015
na czas nieokreślony

PARTNERZY PRYWATNI / FIRMY / PRZEDSIĘBIORSTWA

1.

ARTE Wielobranżowa
Spółdzielnia Socjalna

Bielawa,
ul. Nowobielawska 5

tel. 535 933 887

* Remont mieszkań – zniżka 10%;
* Usługi hydrauliczne – zniżka 10%;
* Usługi wodociągowe – zniżka 10%;
* Usługi elektryczne – zniżka 10%;

od 22.10.2014
na czas nieokreślony



2.

Pretty Woman
Ewelina Minkina

Bielawa,
ul. Piastowska 2a
tel. 600 375 074

* Odzież dziewczęca – zniżka 10%;
* Pozostały asortyment – zniżka 5%;

od 22.10.2014
na czas nieokreślony

3

„G.M.” Grzegorz Machowski
Bielawa,

ul. Bankowa 1
tel. 502 208 056

Złotnik – jubiler:

* Zakup dowolnego artykułu – zniżka 10%;
* Wykonanie usługi – zniżka 10%;

od 22.10.2014
do 31.12.2015

4.

Niepubliczne Przedszkole
MONTESSORI

Bielawa,
os. Włókniarzy 11
tel. 74 645 22 25

* 20% zniżki w opłacie czesnego dla jednego dziecka, każde
   następne dziecko dodatkowo 10% zniżki;
* 50% zniżki na jedno wybrane odpłatne zajęcie dodatkowe;

od 22.10.2014
do 31.08.2015

5.

Przedszkole Niepubliczne
„Wesołe Krasnoludki”

Bielawa,
ul. 3 Maja 22

tel. 74 645 22 29

* 20% zniżki w opłacie czesnego na drugie i kolejne dziecko
   z rodziny (niekoniecznie uczęszczające do przedszkola
   jednocześnie);
* 30% zniżki w opłacie czesnego na drugie i kolejne dziecko, gdy
   uczęszczają do przedszkola jednocześnie;

od 22.10.2014
na czas nieokreślony

6.

Przedszkole Niepubliczne
z Oddziałami Integracyjnymi

Bielawa,
ul. Wolności 88
tel. 74 645 22 27

* 20% zniżki w opłacie czesnego na drugie i kolejne dziecko
   (w przypadku jednoczesnego uczęszczania do przedszkola
   dwojga dzieci z jednej rodziny);
* Bezpłatne ubezpieczenie dla drugiego i trzeciego dziecka
   z jednej rodziny (w przypadku jednoczesnego uczęszczania do
   przedszkola);
* 50% zniżki w opłacie czesnego dla dziecka niepełnosprawnego;

od 22.10.2014
do 31.12.2016

7.

Sportowe Przedszkole
Niepubliczne

Bielawa,
ul. Klonowa 4

tel. 74 645 22 28

* 50% zniżki w opłacie czesnego dla drugiego dziecka
   (w przypadku jednoczesnego uczęszczania dwojga dzieci
   z rodziny do przedszkola);
* 100% zniżki w opłacie czesnego dla trzeciego dziecka
   (w przypadku jednoczesnego uczęszczania trojga dzieci
   z rodziny do przedszkola);
* Przedszkole zapewnia dzieciom wyprawkę papierniczą na
   początku roku szkolnego;

od 22.10.2014
do 31.12.2016

8.

„HD” Henryk Drozdowski
Bielawa,

pl. Wolności 3
tel. 74 833 36 09

* Sprzedaż obuwia – zniżka 5%;

od 22.10.2014
na czas nieokreślony

9.

Katering
Firma Handlowo-Usługowa

Piotr Drozdowski
Bielawa,

pl. Wolności 3
tel. 530 790 093

* Katering – zniżka 5%;
* Asortyment w sklepie (torby i inne wyroby ze skóry, galanteria) –
    zniżka 10%;

od 22.10.2014
na czas nieokreślony

10.

Ekologiczne Przedszkole
Niepubliczne

Bielawa,
ul. Parkowa 11

tel. 74 645 22 24

* Każde dziecko z rodziny posiadającej „Kartę Dużej
   Rodziny”otrzymuje 20% zniżki w opłacie czesnego;
* Dodatkowo drugie dziecko uczęszczające do przedszkola
   otrzymuje 30% zniżki w opłacie czesnego;
* Trzecie i kolejne dziecko uczęszczające do przedszkola
   otrzymuje 50% zniżki w opłacie czesnego;

od 22.10.2014
na czas nieokreślony

11.

„FENIKS”
Adrian Paczkowski

Bielawa,
ul. Nowobielawska 45/3

tel. 512 834 664

* Meble na wymiar – zniżka 5%;
od 22.10.2014

na czas nieokreślony

12.

P.H.U.P. „BOOM” S.C.
M. Luzar, M. i T. Michalak,

S. Jurgowiak
Bielawa,

ul. Wolności 141
74 833 21 04

* Artykuły szkolne i biurowe – zniżka 10%;
* Eksploatacje i nośniki danych – zniżka 5%;
* Zniżki nie dotyczą towarów objętych promocją;

od 22.10.2014
na czas nieokreślony



13.

Fryzjerstwo Damsko-Męskie
Alicja & Dawid
Alicja Nowicka

Bielawa,
ul. Obrońców Westerplatte 15

tel. 535 327 590

* Strzyżenie dziecięce – 10zł;
* Strzyżenie damskie – zniżka 10%;
* Strzyżenie męskie – zniżka 5%;
* Koloryzacja – zniżka 10%;
* Stylizacja włosów – zniżka 5%;

od 22.10.2014
na czas nieokreślony

14.

Zakład Optyki Okularowej
Katarzyna Brejnak

Bielawa,
os. Włókniarzy 2;

Dzierżoniów,
ul. Szarych Szeregów 3

tel. 507 101 660

* Usługi z zakresu optyki okularowej – zniżka 10%;
* Towary sprzedawane w każdym zakładzie – zniżka 10%;

od 02.11.2014
do 31.12.2015

15.

TOYS
Sławomir Hanuszek

Bielawa,
pl. Wolności 9

tel. 512 169 400

* Cały asortyment (z wyłączeniem asortymentu firmy LEGO oraz
    produktów objętych promocją, wyprzedażą lub przeceną)
    – zniżka 10%;

 od 22.10.2014
na czas nieokreślony

16.

Fryzjerstwo Damsko-Męskie
Ewa Ciszek

Klinika Włosa Hair Derm
Bielawa,

ul. Wolności 84
tel. 507 065 699

* Usługi – zniżka 20%;
* Preparaty – zniżka 10%;

od 12.11.2014
na czas nieokreślony

17.

LAF-POLSKA
Andrzej Kupiec

Bielawa,
ul. Wolności 117

oraz internet
tel. 602 435 898

* Odwodnienia łazienkowe, prysznicowe oraz wpusty i syfony
    produkcji LAF – zniżka 20%;

od 21.01.2015
na czas nieokreślony

18.

SYSTEMY
KOMPUTEROWE

IN – NET
Robert Siewiera

Dzierżoniów
ul. Świdnicka 24
tel. 74 646 07 37

* Ulga na instalację usługi – zniżka 90%;
* Ulga na zakup router'a z konfiguracją przy instalacji usługi –  
    90%;

od 22.04.2015
na czas nieokreślony

19.

AFM-FOTO-KOSTEK
Konstanty Kawardzis

Bielawa
ul. Gen. Broni Zygmunta

Berlinga 68
tel. 74 833 47 40

* Zniżka na zdjęcia do dokumentów – 20%;
* Zniżka na zdjęcia studyjne – 10%;

od 01.06.2015
do 30.12.2016

20.

Bank Spółdzielczy w
Dzierżoniowie

ul. I.Daszyńskiego 24
Dzierżoniów

tel. 74 831-29-10

* Kredyt  gotówkowy –  oprocentowanie  i  prowizja  obniżone  o
2 punkty procentowe od aktualnej, standardowej oferty Banku,
*  Kredyt  na  cele  mieszkaniowe  –  oprocentowanie  kredytu
obniżone o 1 punkt procentowy od aktualnej, standardowej oferty
Banku + prowizja za udzielenie kredytu obniżona o  0,5 punktu
procentowego.

Ulgi/zniżki/promocje  będą  realizowane  w  placówkach  Partnera
oznaczonych logo programu:

• Centrala Banku w Dzierżoniowie ul. I. Daszyńskiego 24,
• Oddziały  Banku  w  Dzierżoniowie  os.  Złote  9H,

w  Bielawie  ul.  Piłsudskiego  74  i  w  Piławie  Górnej
ul. Kościuszki 2,

• Filie  w  Bielawie  os.  Włókniarzy  1  i  w  Pieszycach
ul. Kościuszki 3.

od 22.07.2015
na czas niekreślony

Stan na dzień: 27.07.2015r.



!! UWAGA !!

*  Regulamin  korzystania  z  uprawnień  w  ramach  lokalnego  Programu
pn.   „Bielawska Karta Dużej Rodziny” dostępny jest na stronie www.bielawa.pl, w zakładce
„Karta Dużej Rodziny”.

*     Wykaz ulg w ramach ogólnopolskiego Programu pn. „Karta Dużej Rodziny”
dostępny jest na stronie www.rodzina.gov.pl, w zakładce „Duża Rodzina

http://www.bielawa.pl/
http://www.rodzina.gov.pl/

