
Miasto i Gmina Siewierz - http://www.siewierz.pl/

SIEWIERSKA KARTA DUŻEJ RODZINY

Burmistrz  Miasta  i  Gminy  Siewierz  składa  gorące  podziękowania  wszystkim  przedsiębiorcom
prowadzącym działalność gospodarczą na terenie Miasta i Gminy Siewierz za aktywne zaangażowanie się
w 2015 roku w realizację Programu działań wspierających rodziny wielodzietne, zamieszkałe na terenie
naszej gminy.

W  ramach  realizowania  lokalnej  polityki  prorodzinnej,  dążeniem  władz  gminy  jest  promowanie
rodziny, wspieranie dużych rodzin oraz polepszanie życiowych i rozwojowych szans wychowujących się w
nich dzieci. Gmina od lat podejmuje szereg działań, dobrze służących rozwojowi dzieci, dba o rozwój bazy
sportowej  i  rekreacyjnej,  a  mieszkańcy  mogą  bezpłatnie  korzystać  z  wielu  przedsięwzięć  i  imprez
kulturalnych.  Program  działań  wspierających  rodziny  wielodzietne  Siewierska  Karta  Dużej  Rodziny
adresowany jest do rodzin wychowujących troje lub więcej dzieci, zamieszujących na terenie naszej gminy.

Dążąc  do  zaangażowania  w  przedsięwzięcie  jak  największej  liczby  podmiotów,  zwracam  się  z
propozycją włączenia się Państwa do współrealizacji  programu. Zaoferowane ulgi lub preferencje dla
rodzin wielodzietnych staną się częścią Siewierskiej Karty Dużej Rodziny, a fakt ten zostanie oficjalnie
potwierdzony  stosowną  informacją,  którą  będzie  można  zamieścić  w  Państwa  firmie.  Wykaz
przedsiębiorców i firm oferujących ulgi dla członków rodzin wielodzietnych zostanie opublikowany na
stronie internetowej gminy oraz w innych materiałach informacyjnych dotyczących Programu.

Udział w Programie działań wspierających rodziny wielodzietne może stać się elementem promocji dla
przedsiębiorców, którzy zechcą podjąć współpracę z gminą i wesprzeć rodziny na miarę swoich możiwości.

Wyrażam nadzieję, że przyjmą Państwo z życzliwym zainteresowaniem propozycję działań na rzecz
mieszkańców Miasta i Gminy Siewierz i zechcą wesprzeć gminę w realizacji polityki prorodzinnej.

Szczegółowe inforamcje na temat Siewierskiej Karty Dużej Rodziny można uzyskać pod numerem
telefonu 32 64 99 491 lub drogą elektroniczną pod adresem ops@siewierz.pl.

Lista  Partnerów Programu działań wspierających rodziny  wielodzietne  Siewierska Karta
Dużej Rodziny

MIEJSKO - GMINNE CENTRUM KULTURY SPORTU i TURYSTYKI, 42-470 Siewierz, ul.1.
Słowackiego 2a
50% zniżki na karnet miesięczny Młodzieżowej Akademii Ruchu i Tańca
50% zniżki na karnet miesięczny na zajęcia Jogi 1x tydz.
50% zniżki na 1/2 karnetu miesięcznego na zajęcia Jogi
50% zniżki na jednorazowe wejście na zajęcia Jogi
50% zniżki na Aerobik zajęcia 2 x tydz.
50% zniżki na Aerobik zajęcia 1 x tydz.
50% zniżki na jednorazowe wejście na Aerobik
oraz bezpłatnie 1 godzina dziennie bilard i piłkarzyki oraz zajęcia plastyczne (karnet miesięczny)
 
ART. OGÓLNOSPOŻYWCZE Kwoka Jadwiga, 42-470 Siewierz, ul. Częstochowska 27 (Mini2.
Lewiatan)
8% zniżki na art. spożywcze, mięso, napoje
2% na art. spożywcze będące w ofercie gazetkowej w danym okresie zakupowym
 
Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe „MARS” Sławomir Pecyna, siedziba firmy: 42-4703.

mailto:ops@siewierz.pl


Siewierz, ul. Warszawska 28 (Hurtownia Chemiczna)
7% zniżki na art. chemiczne, szkolne i znicze
 
„NOWDAR” s.c. Dariusz Tyński, Krzysztof Tyński, Gościniec Siewierski, 42-470 Siewierz,4.
ul. Sportowa 11
70% zniżki na jazdę konną
 
FIRMA  HANDLOWA  mgr  inż.  Mariola  Juszko,  42-470  Siewierz,  ul.  Rynek  35  (Sklep5.
odzieżowy SMERF)
15% zniżki na odzież dziecięcą
 
Hurtownia  Papiernicza  BIUROWY ŚWIAT Sławomir  Gwoździewicz,  42-470 Siewierz,  ul.6.
Rynek 15
10% zniżki na art. szkolne i biurowe
5% zniżki na tonery, tusze do drukarek
 
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe OLIMPUS Joanna Cygan - Restauracja Jędrusiowa Izba,7.
42-470 Siewierz, ul. Rynek 18
20% zniżki na posiłki i napoje bezalkoholowe
 
P.H.U. „DOROTA” Ksepka Dorota, 42-470 Siewierz, Brudzowice ul. Główna 418.
15% zniżki na odzież i art. szkolne
10% zniżki na art. kosmetyczne
w następujących punktach prowadzonej działalności:

„od A do Z” Sklep przemysłowy, 42-470 Siewierz, ul. Rynek 14
Drogeria „Doris”, 42-470 Siewierz, ul. Rynek 26

 
FOTO KOCOT Elżbieta Kocot 42-470 Siewierz, ul. Nawrota 49.
10% zniżki na usługi fotograficzne
 
BUGGY EXTREME Krystian Kozłowski (wypożyczalnia sprzętu sportowego, ogrodniczego i10.
gospodarczego) 42-510 Wojkowice Kościelne, ul. Piastowska 12
10% zniżki na wypożyczenie quada lub buggy
10% zniżki na wypożyczenie sprzętu ogrodniczego i gospodarczego
30% zniżki na wypożyczenie roweru, przyczepki rowerowej lub trikke
15% zniżki na wypożyczenie namiotu plenerowego oraz mebli ogrodowych
 
CENTRUM  EDUKACJI  I  ROZWOJU  PROFES  Mariusz  Dyduch,  42-510  Podwarpie,  ul.11.
Podwarpie 74a
10% zniżki na zajęcia językowe, jeśli z usług korzystają co najmniej dwie osoby z jednej rodziny
 
12.  Kancelaria  Adwokacka  Adwokat  Karolina  Wieczorek-Dyduch,  42-470  Siewierz,  ul.12.
Piłsudskiego 54
15% zniżki na wszelkie usługi prawne
 
13. Studio Fryzjerskie „Avanti" Justyna Cebula, 42-470 Siewierz, ul. Krakowska 913.
10% na wszystkie usługi fryzjerskie
 
14. Cukiernia "Lawendowa" Edyta Rok, 42-470 Siewierz, ul. Krakowska 714.
10% na wszystkie produkty
 
15. Tłocznia u Mazurkiewiczów, 42-470 Żelisławice, ul. Piastów 8815.



10% na wszystkie produkty
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