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L.p. 

 
Nazwa i adres  podmiotu Rodzaj / procent zni Ŝek 

1 

 
Pizzeria „TWOJA”,  ul. Tulipanowa 6, 
Gniezno 

 

15%  zniŜki  na całe menu w lokalu z wyłączeniem alkoholu, 

10%  zniŜki  na całe menu z dowozem z wyłączeniem alkoholu 

2 

Apteka 3 Maja , ul. 3 Maja 33, Gniezno  
 

10%  zniŜki  na leki pełnopłatne, 

10%  zniŜki  na suplementy diety, 

10%  zniŜki  na środki dietetyczne, 

10%  zniŜki  na kosmetyki 

3 
Niepubliczne Przedszkole  „Bajkowy 
Świat”, ul. Staszica 12A, Gniezno 
 

30%  zniŜki  na czesne za pobyt dziecka do 5 godzin, 

20%  zniŜki  na czesne za pobyt dziecka powyŜej 5 godzin 

4 

PHU "BUGS"  Hurtownia Zabawek, 
 ul. Sienkiewicza 3, Gniezno 

10%  zniŜki  na zabawki, 

10%  zniŜki  na artykuły szkolne, 

10%  zniŜki  na artykuły sportowe, 

10%  zniŜki  na artykuły edukacyjne 

5 

PHU TADEX, Tadeusz Miękiszak, ul. 
Orzeszkowej 31, Gniezno 

7%  zniŜki  na farby i lakiery, 

7%  zniŜki  na płytki ceramiczne, 

5%  zniŜki  na tapety, 

7%  zniŜki  na panele 

7%  zniŜki  na drzwi, 

10%  zniŜki  na ceramikę sanitarną, 

10%  zniŜki  na narzędzia, art. metalowe, instalacje elektryczne, 



10%  zniŜki  na artykuły ogrodnicze, 

10%  zniŜki  na tynki i farby elewacyjne 

6 

FREEDOM SCHOOL, ul. Warszawska 28, 
Gniezno 

10%  zniŜki  na kursy językowe grupowe szkoła podstawowa 1-3, 

20%  zniŜki  na kursy językowe grupowe szkoła podstawowa 4-6, 

20% zniŜki   na kursy językowe grupowe gimnazjum, 

20%  zniŜki  na kursy językowe grupowe liceum, 

20%  zniŜki  na kursy językowe grupowe dla dorosłych 

7 

Protetyka Z ębowa  Beata Piotrowska , 
 ul. Dzieci Wrzesińskich   28F, Gniezno 

10%  zniŜki  na protezy zębowe, 

10%  zniŜki  na aparaty ruchome, 

10%  zniŜki  na płytki wybielające zęby, 

10%  zniŜki  na płytki nagryzowe (bruksizm), 

10%  zniŜki  na retainery, 

10%  zniŜki  na naprawy protez 

8 

E.J.P. HOTELE sp.z o.o.  
 - Restauracja i Herbaciarnia w Hotelu 
Pietrak ul. Chrobrego 3   
- Pub Pietrak  
- Restauracja Tumska  
- Restauracja Włoska w Hotelu Adalbertus         

10%  zniŜki  na wszystkie dania z karty z wyjątkiem obiadów rodzinnych 

objętych promocją, 

10%  zniŜki  na zimne napoje wyłącznie bezalkoholowe, 

10%  zniŜki  na gorące napoje 

9 

Teatr im. Aleksandra Fredry , ul. Mickiewicza 
9 , Gniezno 

Bilet ulgowy dla opiekuna 

7 zł cena  biletu dla dziecka do 18 roku Ŝycia, 

7 zł cena  biletu dla uczniów/studentów do 25 roku Ŝycia 

10 
EFEKT Nieruchomo ści  RóŜa Śrama, ul. 
Chudoby 2, Gniezno  

Usługa pośrednicza: 



 Było 2,5 - 3% brutto  jest 1,3% brutto  przy nabyciu nieruchomości, 

Było 2 - 3% brutto jest 1,3% brutto  przy zbyciu nieruchomości, 

Było 1% czynszu brutto, jest czynsz  brutto  przy najmie nieruchomości 

11 

Indywidualna Praktyka Stomatologiczna  
Wojciech Kołdys, ul. Chudoby 2 lok. 1, 
Gniezno 

10%  zniŜki  na stomatologię zachowawczą, 

10%  zniŜki  na protetykę, 

10%  zniŜki  na stomatologię dziecięcą, 

10%  zniŜki  na wybielanie zębów 

12 

Sklep odzie Ŝowy ESTILO , ul. Warszawska 6, 
Gniezno  

5%  zniŜki  na odzieŜ damską, 

5%  zniŜki  na odzieŜ męską,  

5%  zniŜki  na obuwie  

13 
Akademia AIKIDO , Gniezno   
Grzegorz Konecki, Andrzej Matusiak 

25%  zniŜki  na zajęcia AIKIDO w Szkole Podstawowej nr 9,  

ul. Staszica 5 

14 

Ksi ęgarnia Edukacyjna , ul. Mickiewicza 
6A/9, Gniezno 
 

15%  zniŜki  na podręczniki szkolne, 

20%  zniŜki  na ksiąŜki dziecięce, 

25%  zniŜki  na beletrystykę, 

15%  zniŜki  na art. papiernicze, 

10%  zniŜki  na zabawki, 

10%  zniŜki  na artykuły szkolne, 

10%  zniŜki  na artykuły sportowe, 

10%  zniŜki  na artykuły edukacyjne 



15 

"ABA" s.c.  sklep spo Ŝywczy , ul. Poznańska 
15, Gniezno 

5%  zniŜki  na wszystkie towary 

16 

„ GALILEUSZ GNIEZNO ”  – kursy, 
korepetycje, tłumaczenia ze wszystkich 
przedmiotów na wszystkich poziomach, ul. 
Wiosny Ludów 41, Gniezno 

20%  zniŜki  na kursy i korepetycje w grupach ( matematyka, fizyka, chemia, 

biologia, geografia, informatyka, język polski, język angielski, język niemiecki, 

język rosyjski i inne), 

10%  zniŜki  na korepetycje indywidualne, 

5%    zniŜki  na tłumaczenia przysięgłe,  

10%   zniŜki  na tłumaczenia zwykłe  

17 

Przedszkole Niepubliczne „ Akademia 
MISIO”,  ul. Paderewskiego 2, Gniezno 

„Miłe zaskoczenie ”:  zniŜka na czesne miesięczne – pierwsze i drugie dziecko 

70% stawki podstawowej, trzecie i kolejne dziecko 10 % stawki podstawowej 

czesnego. 

„ Dodatkowe zaj ęcia ”:  karta uprawnia wszystkie dzieci do korzystania z 

darmowych zajęć dodatkowych karate oraz zajęć tanecznych, które odbywają 

się cyklicznie w środy i piątki. 

„Jemy, ro śniemy”:  zniŜki na posiłki dla wszystkich dzieci – 50% ceny za pełne 

całodzienne wyŜywienie (śniadanie, 2 daniowy obiad, podwieczorek). 

18 

Centrum Wyposa Ŝenia Wnętrz GOJA  
 ul. Kiszkowska 8, Gniezno  

3 %  zniŜki  na płytki ceramiczne, 

3%  zniŜki  na armaturę łazienkową,  

5%  zniŜki  na tapety, fototapety, 

3%  zniŜki  na farby, 



5%  zniŜki  na towary w dziale „dekoracje” 

19 

- Przychodnia Dietetyczna Magdalena 
Brenk  
 
- Centrum Medyczne SALOMED,   
 
ul. Wolności 4, Gniezno 

25%  zniŜki  na KONSULTACJE Z DIETETYKIEM  obejmujące: 

- wywiad na temat stanu zdrowia, stylu Ŝycia, przyzwyczajeń, Ŝywieniowych, 

gustów kulinarnych oraz mocnych i słabych stron sposobu Ŝywienia pacjenta, 

- pomiary ciała, 

- określenie celu i czasu trwania dieto terapii, 

- skomponowanie indywidualnego jadłospisu. 

25% zniŜki  na WIZYTY DOMOWE DLA PACJENTÓW ,   

o ograniczonej sprawności ruchowej na terenie Gniezna i powiatu 

gnieźnieńskiego.  

20 

PIXEL STUDIO s.c.  
M Nowakowski,  Z Zieliński  
ul. Chrobrego 35, Gniezno 
 

20%  zniŜki  na zdjęcia identyfikacyjne,  

10%  zniŜki  na sesje zdjęciowe,  

10%  zniŜki  na albumy i ramki  

 

21 

- Placówka K ształcenia Ustawicznego  
EDU – START 
Poznań ul. św. Jerzego 6/10, Poznań  
 
- Policealna Szkoła Kosmetyczna - 
Akademia Zdrowia i Urody  
Agnieszka Nowaczyk – Olewińska  
21ul. śabikowska 16, Luboń  

10 % zniŜki  na kursy 

 

 

10% zniŜki  na naukę w policealnej Szkole Kosmetycznej – Akademia Zdrowia i 

Urody 



 

22 

Firma „ KARUŚ” , Tomasz Karski, 
ul. Cierpięgi 17/8,  Gniezno 

10%  zniŜki  na korzystanie z gastronomii Kawiarni GOSIR, 

15%  zniŜki   gastronomia „Kąpielisko Winiary”, 

15%  zniŜki  na wypoŜyczenie sprzętu wodnego „Kąpielisko Winiary,” 

10%  zniŜki  ruchome miejsca imprezy, festyny, 

10%  zniŜki  organizowanie imprez okolicznościowych 

23 

SKLEP DZIECIĘCY BOBAS  
ul. Starowiejska 22, Gniezno 

10%  zniŜki na łóŜeczka, odzieŜ, bieliznę niemowlęcą, zabawki, pościele, 

kocyki, wózki, spacerówki, foteliki, materace, wanienki, ręczniki-okrycia 

kąpielowe, bamboszki 

24 

Agugu24.pl – Wszystko Dla Dziecka 
Infants Sp. z o.o. 
ul. Witkowska 9, Gniezno 

10%  zniŜki na  cały asortyment z wyłączeniem artykułów higienicznych  

i Ŝywnościowych  

25 

Towarzystwo Ubezpiecze ń Wzajemnych 
„TUW” 
 
Agencja Ubezpieczeniowa Z.Burchardt 
 i Wspólnicy, ul. Bednarski Rynek 3/10, 
Gniezno, tel. 61-425-09-09 

30%  zniŜki na  ubezpieczenie majątkowe „Bezpieczna Rodzina”, 

30%  zniŜki na  ubezpieczenie majątkowe „Bezpieczna Zagroda”, 

30%  zniŜki na  ubezpieczenie „Bezpieczny dom w budowie”, 

30%   zniŜki  na ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków, 

30%   zniŜki  na obowiązkowe ubezpieczenie budynków w gospodarstwie Małgorzata Goździewska ul. Kłeckowska 65, 
Gniezno, tel. 693-850-949 



 

 

 

rolnym, 

15%    zniŜki  na ubezpieczenie auto-casco, 

15%    zniŜki  na obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, 

posiadacza pojazdu mechanicznego (OC komunikacyjne) 
Katarzyna Marzec ul. Południowa 2, Gniezno, 
tel. 608-156-369 

26 

 REH-MAT Dawid Matkowski Gabinet 
Fizjoterapii 
ul. Czeremchowa 39, Gniezno 

30%  zniŜki  na rehabilitację – diagnozowanie i leczenie schorzeń, kręgosłupa i 

stawów metodą McKenziego, 

30%  zniŜki  na rehabilitację metodą PNF (np. wady postawy, skoliozy, 

rehabilitacja po udarze mózgu, po operacji, 

30%   zniŜki  na zabieg falą uderzeniową BTL SWT,  

20%   zniŜki  na rehabilitację domową (na terenie Gniezna) 

 

27 

SAMECH Sp. z o.o.  
Centrum Serwisowe 
ul. Chrobrego 20A, Gniezno 

15%  zniŜki  na naprawę i obsługę samochodów 
 
 
 

28 

Salon Fryzjerski  IVET  
ul. Mieszka I 9/1E, Gniezno 

10%    zniŜki  na strzyŜenia damskie i męskie, 
 20%   zniŜki  na farbowania – pasemka 
 

29 

Restauracja - Bar Hubertus  
ul. Kolejowa 2, 62-200 Gniezno 

10%   zniŜki  na konsumpcję w restauracji 



30 

Uniwersytecka Szkoła Kształcenia 
Indywidualnego  Sp. z o.o. 
ul. Ładna 2, 31-444 Kraków  

Poni Ŝsze zni Ŝki obowi ązują na terenie wszystkich szkół podstawowych i 
gimnazjów miasta Gniezna: 
 
10%   zniŜki   na programy edukacyjne dla pierwszego dziecka, 
 50%  zniŜki   na programy edukacyjne dla drugiego dziecka , 
 5%    zniŜki   na programy edukacyjne dla kaŜdego kolejnego dziecka  
 

31 

FOTOSTUBE Waldemar Stube  
ul. Zielony Rynek 12 
62-200 Gniezno 

10% zniŜki na zdjęcia do dokumentów, 
10% zniŜki na wywoływanie zdjęć, 
10 % zniŜki na sesje rodzinne  

32 

SMYKOLAND Sp.z o.o.  
śabno 53, 88-342 Wylatowo 
Oddział w Gnie źnie 
ul. Roosevelta 89a, 62-200 Gniezno 

10% zniŜki na wszystkie artykuły z wyjątkiem kosmetyków, pieluch, artykułów 
przecenionych. Rabat nie łączy się z innymi promocjami. 

                                  

        SEKTOR                   SAMORZĄDOWY 

 

 

 

 
 

 

 
 



 Gnieźnieński O środek Sportu i Rekreacji ,  
ul. Jolenty 5 
 
 

Poniedziałek – piątek  4,00 zł./os./60 min . + za kaŜdą rozpoczętą minutę 
dopłata 0,13 zł.  
 
Sobota, niedziela, święta   4,00 zł./os./60 min . + za kaŜdą rozpoczętą minutę 
dopłata 0,14 zł. 
 
 

 Miejski O środek Kultury ,  
ul. Łubieńskiego 11  

50% opłaty  za udział w sekcjach MOK 
50% opłaty  za bilety na imprezy organizowane przez MOK  
 
ZniŜki nie obowi ązują na imprezy organizowane przez impresariaty  
i agencje artystyczne.  

 Przedszkola Publiczne  prowadzone przez 
Miasto Gniezno 
 

50% odpłatno ści  za kaŜdą godzinę pobytu dziecka w przedszkolu ponad 
 5 godzin  

 Miejskie Przedsi ębiorstwo 
Komunikacyjne   
Sp. z o.o. w Gnieźnie  
 

Cena biletu miesi ęcznego imiennego na 1 lini ę wynosi:  
 
Normalna: „Rodzina 3+”         51,00 zł 
Ulgowa:     „Rodzina 3+”         17,00 zł  
 
Cena biletu miesi ęcznego imiennego na 2 linie wynosi: 
 
Normalna:  „Rodzina 3+”          63,00 zł 
Ulgowa:      „Rodzina 3+”          21,00 zł 
 
Cena biletu miesi ęcznego imiennego sieciowego wynosi: 
 
Normalna:  „Rodzina 3+”          69,00 zł 
Ulgowa:      „Rodzina 3+”          23,00 zł  
 
Bilet miesi ęczny imienny Rodzina 3+ uprawnia do przejazdu osoby  będące  
w posiadaniu Karty Du Ŝej Rodziny przyznanej przez Prezydenta Miasta Gniez na.  



 

 Urząd Miejski w Gnie źnie Ulga w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnym i. 
 
Opłata za 1 os. wynosi  9 zł 
 
Warunkiem korzystania z ulgowej stawki jest posiadanie waŜnej Karty DuŜej 
Rodziny, zobowiązanie się w deklaracji do selektywnej zbiórki odpadów oraz nie 
zaleganie z opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 


